
گمانه زنی ها درمورد استانداران، صحت ندارد

هفته ششم به کام اصفهانی ها

 »خودزنی« 
  در  شبکه
 نمایش خانگی

عبدالرضا رحمانی فضلی  وزیر کشور

آشتی دوباره سپاهان و ذوب آهن با برد
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 فرصت مدیریت را
 به دیگران هم بدهیم 

 من هم تجربه دنیا را دیدم و هم حس کردم در داخل، کس��انی که 
چندین سال فعالیت اجرایی داشتند، وقتی به یک سنی می رسند 
بهتر است از تجربیات خود برای کارهای فکری استفاده و خأل فکری 

را پر کنند. یک بخشی از چالش های کارآمدی ما...

 مذاکرات هسته ای
 با چهره های جدید

پیش بین��ی می ش��ود در چند م��اه آین��ده ترکی��ب 
تیم های مذاکره کننده هس��ته ای ای��ران و آژانس و 
تیم مذاکره کننده ایران با 1+5 تغییرات اساسی بکند.

با س��رکار آمدن دولت جدید در ایران به نظر می رسد 
عالوه بر تیم مذاکره کننده هس��ته ای کشورمان - که 
به طور طبیعی دچار تغییراتی خواهد ش��د- در طرف 

مقابل هم تغییرات گسترده...
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چه کسی سخنرانی های روحانی را 
2

می نویسد؟

نهمین نمایشگاه کتاب استان 
5

با حضور وزیر

هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال برای تیم های اصفهانی 
خوش یمن بود، چرا که هر دو تیم بعد از چند هفته ناکامی در کسب 
نتیجه موفق به کسب پیروزی برابر حریفان خود شدند. سپاهان در 
غیاب جباری و با درخشش محمد غالمی موفق به غلبه بر صبا شد 
و لوکابوناچیچ با ذوب آهن از سد ملوان گذشت. ناگفته نماند ذوب 
در این بازی، چندان بازی خوبی را از خ��ود ارایه نداد، اما در پایان 

چهره تیم برنده را به خود گرفت.
س��پاهان و صبا در حالی به مصاف هم می رفتند که هر دو تیم به 
عقیده سرمربیان خود نتایج خوبی در هفته گذشته نگرفته بودند 
و در این بازی به دنب��ال جبران مافات بودند. مهم ترین حاش��یه 
پیرامون این بازی غیبت مجتبی جباری بود که زالتکو کرانچار به 
جای او، امین جهان عالیان را در پست هافبک طراح بازی داده بود.

س��پاهان در آغاز بازی بهت��ر از حریف خود ب��ود و خیلی زود هم 

توس��ط غالمی به گل رس��ید تا کرانچ��ار راحت تر بتوان��د ادامه 
ب��ازی را دنبال کند. س��پاهان تا دقیق��ه۲5 نیز تقریب��ا مالکیت 
توپ را بیش��تر از میهمان خود داش��ت، اما هرچه ب��ه پایان بازی 
نزدیک می ش��دیم، این صبا بود ک��ه برای جب��ران گل خورده با 
ارس��ال های بلند و همچنین تکنیک فردی فرید بهزادی کریمی 
موقعیت های نصفه و نیم��ه ای را روی دروازه رحمان احمدی به 
 وجود آورد، اما در حالی که به نظر می رس��ید نیمه دوم با تک گل

غالمی به سود س��پاهان به پایان برسد اشتباه مدافع صبا و گلزنی 
مجدد غالمی اختالف را دو برابر کرد تا س��پاهان با خیالی  آسوده 
راهی رختکن ش��ود. غالمی در این دو بازی اخیر نشان داده برای 
همراهی تیم ملی در جام جهانی برزیل عزم خود را حسابی جزم 

کرده است.

ساالنه 30 هزار نفر به 
اصفهان مهاجرت  می کنند

کارخانجات،  فرآورده های 
شیر را گران کرده اند

 آغاز روند کاهش 
هزینه های اینترنت

 تیراندازان 
هنوز فشنگ ندارند

 عمده مشکل بُن؛  عدم
 تخصیص آب به کشاورزی
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آگهی مزایده

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهار محال بختیاری

مزایده گذار:سازمان همياری شهرداريهای استان چهار محال بختياری
موضوع مزایده : واگذاری 6 پالک از زمين های واقع در شهرک تفريحی توريستی شيدا
تاریخ دریافت اسناد و تحویل پاکات : ش�هر كرد – ميدان امام حسين )ع( مجتمع 

ادارات – دبيرخانه سازمان همياری شهرداريهای استان 
زمان تحویل پاکات :پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/6/12 

تاریخ بازگشائی پاکات : روز چهار شنبه مورخ 92/6/13 ساعت 8 صبح می باشد .
بهای فروش اسناد : مبلغ 100000 ريال بص�ورت رسيد بانكی واريز به حساب شماره 

0106385250008 نزد بانک ملی به نام سازمان همياری شهرداريهای استان 
ش�ركت كنندگان می بايس�ت مع�ادل 50 درصد از قيم�ت كارشناس�ی جهت هر 
واحد را بعنوان س�پرده ش�ركت در مزايده به صورت واريز بانكی به شماره حساب 
0106385250008 بانک ملی يا چک تضمينی بنام س�ازمان همياری شهرداريهای 
استان تحويل نمايند. س�اير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده درج شده 

است. 

قيمت پايه هر متر مربع مساحت ) متر مربع ( شماره پالکرديف
قيمت كل ) ريال ( ) ريال ( 

1151 a6171350000832950000

2170a5121350000691200000

3172a4601350000621000000

4184a5581350000753300000

5185a5781350000780300000

6a18779014000001106000000



چهره روزیادداشت

 قاليباف را نمي توان
 ازشهرداري كنارگذاشت

به گزارش مش��رق س��ید محم��د خاتمي در جلس��ه اي که ب��ه منظور 
تصمیم گیری برای انتخاب ش��هردار تهران برگزار ش��ده بود خطاب به 
اصالح طلبان گفته است: قالیباف را نمي توان از شهرداري کنار گذاشت. 
برخي دوستان که مخالف ايشان هستند فقط بايد آرزو يا کاري کنند که 
خود او يا تمايلي به ادامه حضور در ش��هرداري نداشته باشد يا به پست 

ديگري منتقل شود.  

 حضور روحانی و اعضای دولت
 در حرم امام

ريیس جمهور و اعضای کابینه وی در نخستین روز از هفته دولت با حضور 
در مرقد بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی با آرمان های آن حضرت تجديد 
بیعت کردند. حجت االسالم حسن روحانی ريیس جمهور و اعضای هیأت 
دولت صبح روز شنبه در نخستین  روز از هفته دولت با حضور در مرقد امام 
راحل )ره( و قرائت فاتحه و اهدای تاج گل نسبت به مقام شامخ بنیانگذار 
کبیر جمهوری اسالمی ادای احترام کردند.  در اين مراسم حجت االسالم 
سیدحس��ن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمین��ی)ره( و محمدعلی 

انصاری ريیس مؤسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام)ره( حضور داشتند.

تشکيل اتاق فکر مذاكرات هسته ای
به دس��تور حس��ن روحانی» اتاق فکر مذاکرات هس��ته ای« به رياست 
محمدجواد ظريف و با حضور غالمعلی خوش��رو، امیرحسین زمانی نیا، 
سیروس ناصری، حسین موسويان، محمود سريع القلم، علی اکبر صالحی 

و ناصر هاديان تشکیل شده است.

چه كسی سخنرانی های روحانی را 
می نویسد؟

تنظیم و ويرايش نطق های مهم روحانی توسط هیأتی به سرپرستی هادی 
خانیکی انجام می شود. خانیکی در زمان رياست جمهوری خاتمی نیز در 

تنظیم سخنرانی ها و نامه ها و بیانیه های وی نقش مؤثری داشت.

دولت با شيب مناسب و روند مقبول 
مشکالت را حل كند

سید حسن خمینی ضمن تبريک هفته دولت گفت: امیدواريم اين دولت 
بتواند مشکالت سخت در زمینه معیشت و در زمینه های خارجی و داخلی 
را از پیش رو بردارد. وی افزود: در جامعه شاهديم که مردم با امید زيادی 
به فکر، دست، انديشه و سخن دولت توجه می کنند، لذا اين امید را گرامی 
می داريم و اين نکته اتکا و قوت دولت است و ما نیز به همراه يک يک مردم 
چشم امید به فردای بهتر اين کشور مقدس داريم. نوه بنیانگذار انقالب 
اسالمی ادامه داد: البته مشکالت آنقدر انباشته شده که کسی انتظار حل 
يکباره آن را ندارد، اما همه از دولت انتظار دارند که با شیب مناسب و روند 
مقبول، اين مشکالت را حل کند که تا به امروز هم آن را به خوبی شاهد 
بوديم. سید حسن خمینی همچنین ضمن تشکر از دولت های گذشته 
خاطر نشان کرد: از تمام دولت های جمهوری اسالمی از زمان امام بزرگوار 

تا به امروز که برای کشور زحمت کشیده اند تشکر می کنم.

 در مذاكرات روحانی و قاليباف
چه گذشت؟

جلسه ای میان حسن روحانی و قالیباف برگزار شده است. در اين ديدار 
حسن روحانی پیشنهاد قبول معاونت اجرايی را به قالیباف داده که وی با 
تشکر از پیشنهاد روحانی از وی خواسته است به آيین نامه زمان هاشمی 
رفسنجانی مبنی بر حضور ش��هردار در هیأت دولت عمل کند تا حضور 
ش��هردار در کابینه بتواند هماهنگی های الزم میان شهرداری و دولت را 

برای رفع مشکالت مردم تهران فراهم آورد.

 نحوه طرح سؤال از وزرا 
اصالح می شود

اعضای کمیس��یون تدوين آيین نامه داخلی مجلس، طرح يک فوريتی 
اصالح موادی از آيین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی را مورد بررسی 
قرار می دهند.  بر اساس ماده210 آيین نامه داخلی مجلس در جلسه علنی 
ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح س��ؤال و بررسی های انجام شده 
توسط سخنگوی کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می شود، 
سپس وزير و نماينده سؤال  کننده به ترتیب و هرکدام حداکثر به مدت 
پانزده  دقیقه توضیحات خود را ارايه می دهند و در صورت قانع نش��دن 
نماينده، ريیس جلسه نظر مجلس را در اين مورد أخذ می کند. درصورتی 
که اکثر نمايندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماينده يا نمايندگان 
بدهند ريیس مجلس موظف اس��ت موضوع را ب��ه ريیس جمهور جهت 

رسیدگی ارجاع نمايد.

اخبار كوتاه 

 فرصت مدیریت را
 به دیگران هم بدهيم 

مرتضی نبوی    
 من هم تجرب��ه دنیا را دي��دم و هم حس ک��ردم در داخل، کس��انی که 
چندين س��ال فعالیت اجرايی داش��تند، وقتی به يک س��نی می رسند 
بهتر اس��ت از تجربیات خود برای کارهای فکری اس��تفاده و خأل فکری 
را پر کنند. يک بخش��ی از چال��ش های کارآمدی ما ب��ه خألهای فکری 
 بازمی گ��ردد. در واق��ع فکر خ��وب نداريم ک��ه بتوانی��م آن را تبديل به

برنامه های راهگش��ا کنی��م. تالش من اين ب��ود که به س��مت کارهای 
 فکری و مطالعاتی بیايم و بتوانم 
گوشه ای از اين خأل را پر کنم. 
فکر می کنم جامعه هم انتظار 
دارد که با چهره های جديدتری 
در مسئولیت های اجرايی آشنا 
شوند. فکر می کنم ديگر نوبت 
نس��ل اول انق��الب گذش��ته و 
 بايد مسئولیت های اجرايی به
نسل های بعدی تحويل شود. 
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اسماعیلی، رییس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین شد

الريجانی ريیس مجلس در حکمی محسن اس��ماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون 
اساسی را به عضويت و رياست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس منصوب کرد. پیش 
از اين، نمايندگان مجلس اسماعیلی را به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.

گمانه زنی ها درمورد 
استانداران، صحت ندارد

هاشمی خواست برایش 
ستاد تشکيل دهم

عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به اين سؤال که آيا انتصاب  سیدمحمد پژمان 
شهردار فعلی مش��هد به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور از 

سوی حضرتعالی صحت دارد، اظهار  داشت: اين خبر صحت ندارد.
وی با اش��اره ب��ه لیس��ت ها و گمانه زنی های رس��انه ها مبنی ب��ر گزينه های 
استانداری های کشور گفت: هیچ يک از گمانه زنی ها و لیست های استانداری ها 

مورد تأيید بنده نبوده و صحت ندارد.
وزير کشور در پاسخ به س��ؤال ديگری مبنی بر اين که تا چه زمانی استانداران 
تغییر يافته مشخص می شوند، افزود: به نظر بنده تعیین تکلیف اين موضوع زمان 

ندارد، چراکه نیاز به بررسی و کارشناسی و ارزيابی هايی دارد.
رحمانی فضلی تأکید کرد: ما بايد ارزيابی های الزم را داشته باشیم، چراکه قصد 
دارم اين موضوع بادقت انجام شود تا حق کسی هم ضايع نشده و گزينه مناسب 

تعیین شود. انشاءاهلل با ارزيابی های کامل اين موضوع انجام می شود.

رفیق دوست با بیان اين که هاشمی از من خواست که ستاد تشکیل دهم و برای 
او تبلیغات کنم، افزود: او حتی گفت که می توانید جای آقای جهانگیری برويد 

يا اين که خودتان يک ستاد مستقل بزنید.
وزير سپاه در دوران دفاع مقدس درباره اين که آيا هاشمی به توان جسمی خود 
نیز برای اداره کشور توجه داشت يا خیر، متذکر شد: آقای هاشمی جای ديگری 
اين حرف را زده بود که مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته بود. گويا جلوی 
فقهای شورای نگهبان اين موضوع را که رياست جمهوری توان بیشتری از توان 

من می خواهد، مطرح کرده بود.
وی گفت: شورای نگهبان اصرار داشت که آقای هاشمی انصراف دهد، اما آقای 
 هاشمی معتقد بود که انصراف، تکلیف شرعی را از او برطرف نمی کند و گفت 
اگر ش��ورای نگهبان صالحیتم را تأيید نکند، اين بار، از روی دوشم برداشته 

می شود .

ريیس جمهور به مناسبت هفته دولت به مردم وعده داد: طبق 
وعده قبلی ظرف100 روز اول دولت حت��ی کوتاه تر از آن، 
اقدامات فوری اقتصادی انجام دهیم و در دومین روز از هفته 
دولت کارگروهی تش��کیل تا ظرف15روز موانع و مشکالت 

اقتصادی را بررسی و راهکار های آن را مشخص کنم. 
 حسن روحانی روز شنبه در اولین از هفته دولت با حضور در 
حرم بنیان گذار انقالب اسالمی از اقدامات دولت در اين هفته 
خبر داد و گفت: شرايط کشور از لحاظ اقتصادی، هم دچار 
رکود است و هم تورم، بنابراين برای حل معضالت اقتصادی 

پیچیدگی هايی پیش روی دولت است. 
 وی افزود: با توجه به اين مش��کالت، در اولین جلسه هیأت 
دولت در هفته دولت يعنی امروز يک ش��نبه کارگروهی را 
تعیین می کنیم تا ظ��رف15روز درموردرون��ق اقتصادی، 
اش��تغال، راه اندازی بنگاه های کوچک و ب��زرگ و تحرک 
اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و همچنین 
توجه به بخش خصوصی و فعال شدن آنها موانع و راهکارها 
را بررسی و لیس��ت کنند تا بتوانیم اين مشکالت را هر چه 
زودتر حل کنیم. روحانی همچنین ادام��ه داد: طبق وعده 
ای که به مردم داده ايم در صد روز اول و حتی کوتاه تر از آن 
اقدامات فوری را انجام خواهیم داد و محصول کار به اطالع 

مردم خواهد رسید.

عراقچی س��خنگوی وزارت  امور  خارجه با اشاره به اين که 
اجالس ژنو2 نزديک اس��ت و البته هنوز تاريخ دقیقی برای 
برگزاری اين نشست مشخص نشده،  خاطرنشان کرد:  روس ها 
بر حضور ايران در اي��ن اجالس تأکید کردن��د و امیدواريم 
دستور کار اين اجالس مش��خص و اين نشست به راه حلی 

مسالمت آمیز برای سوريه منجر شود. 
 سخنگوی دس��تگاه ديپلماس��ی مالقات پوتین و روحانی 
در22 شهريور ماه در بیشکک پايتخت قرقیزستان در حاشیه 
اجالس سران سازمان ش��انگهای را مورد اش��اره قرار داد و 
افزود:  الوروف و ظريف در اين زمینه گفتگو کردند و قرار شد 
کارشناسان دو کشور موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه را 
مورد بررس��ی قرار داده تا در مالقات رؤسای جمهور درباره 
آن گفتگو شود. وی درباره تماس تلفنی وزير خارجه يمن با 
ظريف که به منظور تبريک به وزير خارجه کشورمان انجام 
شد،  اظهار داش��ت:  بحث ديپلمات ايرانی ربوده در صنعا از 
جمله موضوعات مورد گفتگو بود و وزير خارجه يمن اطمینان 
داد که تمام تالش خود را ب��رای آزادی اين ديپلمات ايرانی 
ربوده شده به کار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه 
با بیان اين که مجموع اخبار ما حاکی از آن است که نیکبخت 
در سالمت به سر می برد، بر تشديد تالش ها برای آزادی هر 

چه سريع تر اين ديپلمات ايرانی تأکید کرد.

جانش��ین فرمانده نیروی دريايی ارتش با تأکید بر اهمیت 
ارتقای توان پدافند هوايی در شناورها، گفت: يکی از اقدامات 
مورد نظر در اين حوزه، پدافند دوربرد است که اين موضوع در 

وزارت دفاع در حال پیگیری است. 
امیر بیغم با تأکید بر اين که پدافند هوايی جزء عوامل بسیار 
مهم و مؤثر در دفاع است، خاطرنشان کرد: يک نیرو بايد در 
دفاع، آنقدر قوی باش��د که بتواند بقای يگان های خود را در 

میدان رزم تضمین کند. 
 وی خاطرنشان کرد: پدافند هوايی، دو جنبه دارد: يکی دفاع 
منطقه ای که مس��ئولیت آن با قرارگاه پدافند هوايی کشور 
اس��ت و ديگری در بحث يگان های نیروی دريايی است که 
پدافند نقطه ای را داريم، زيرا وقتی يک يگان شناور در دريا 
حرکت می  کند، بايد اين توانايی را داش��ته باش��د تا از خود 
در مقابل حمالت هوايی و موش��کی دفاع کن��د و اگر نتواند 
اين دفاع را انجام دهد، در همان مرحل��ه اول از بین خواهد 
رفت. وی ادامه داد: در نداجا بحث دفاع نقطه ای بسیار مهم 
بوده و ابزار دفاع نقطه ای، تیربارهای مختلف و س��امانه ها و 
موشک های متفاوت با بردهای مختلف است. بیغم  افزود: اين 
نیرو در حال حاضر در بحث دفاع نقطه ای در پدافند نزديک 
هیچ مشکلی ندارد و موشک های محراب و رعد در بحث دفاع 

با بردهای میانه است که به نتايج بسیار خوبی رسیده ايم. 

ظريف وزير امور خارجه  گفت : هیچ گاه جمهوری اسالمی به 
دنبال جنگ طلبی نبوده و ايران نسبت به سرزمین و وضعیت 
ژئوپولتیکی خود راضی اس��ت و نیاز ندارد با کشورگشايی  

نیازهايش را رفع کند.
ريیس دس��تگاه ديپلماس��ی افزود: ايران دارای منابع غنی 
انسانی و مادی است و  دسترسی به آب های آزاد بین المللی، 
امکانات ويژه جغرافیايی و توان علمی دارد و مجموعه شرايط 
جمهوری اسالمی از آن، کشوری صلح طلب می سازد. وزير 
امور خارجه گفت: ما بايد پی��ام صلح خواهی مردم ايران که 
در طول250 سال گذش��ته هیچ تجاوزی علیه هیچ يک از 
همسايگانش نداش��ته را به طور واضح و قابل فهم برای دنیا 
تبیین و تفهیم کنیم و ديدگاه  هايمان را پیش ببريم. ريیس 
دستگاه ديپلماسی ادامه داد: جمهوری اسالمی ايران به دلیل 
انقالب، حرف برای گفتن دارد. ما با خیلی از کشورهای ديگر 
از اين جهت تف��اوت داريم. يک نمونه مردمس��االری داريم 
که مبتنی بر ارزش های بومی است.در شرايط کنونی که از 
يک طرف افراطی گری و از طرف سکوالريس��م نتوانسته به 
نیازهای منطقه ما پاس��خ دهد، چالش هايی که کشورهای 
مختلف در جهان عرب و اسالم با آن روبه رو هستند، وضعیت 
تأسف باری که در مصر روبه رو هستیم را  اگر نگاه کنید می بینید 

تنها الگوی مردمساالری بومی جمهوری اسالمی است .

امور خارجه دفاعیدولت امور خارجه

وعده ریيس جمهور به مردم 
در هفته دولت

 زمان مالقات پوتين
 و روحانی در بيشکک

افزایش برد موشک های 
پدافندهوایی شناورها

 هيچ گاه 
جنگ طلب نبوده ایم
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 اشتون: جنگ سوریه
باید به اتمام برسد

»کاترين اشتون« مسئول سیاست خارجی اتحاديه اروپا  
 روز جمع��ه طی اظهارات��ی بر ضرورت پی��دا کردن يک

راه حل سیاسی توسط جامعه جهانی برای بحران سوريه 
تأکید کرد.

وی گف��ت: جامعه جهان��ی بايد درقبال جنگ س��وريه 
احساس مسئولیت کند و با فوريت همین حاال برای پايان 
اين جنگ اقدام کند. وی تأکید کرد که کامال از خواست 
س��ازمان ملل برای انجام تحقیقات »کام��ل، بیطرف و 
فوری« درباره حمله ش��یمیايی روز چهارشنبه حمايت 
می کند. گروه های مخالف دولت س��وريه مدعی هستند 

اين حمله صدها کشته بر جای گذاشته است.

 دعوت از مبارک 
برای ریاست جمهوری

شماری از هواداران ديکتاتور سابق مصر به محض آزادی وی از 
زندان، خواهان کانديداتوری وی برای رياست جمهوری مصر 

در سال201۴ شدند. 
حس��نی مبارک ديکتاتور مخلوع مصر بعد از سپری کردن 
مدت دو سال و چهار ماه در زندان بعد از سرنگونی از قدرت 
و به محض آزادی از زندان از جان��ب طرفدارانش به عنوای 
کانديدای انتخابات رياست جمهوری سال201۴ مصر معرفی 
شده است. براساس خبرهای رس��یده از مصر هم اکنون در 
وب سايت فیس��بوک، هواداران حس��نی مبارک صفحاتی 
را تش��کیل داده اند ک��ه در آن، وی را به عن��وان کانديدای 

رياست جمهوری مصر در سال201۴ معرفی کرده اند. 

نشست نظامی و بين المللی 
درباره سوریه در اردن

يک منبع نظامی اردن  اعالم کرد که کشورش طی روزهای 
آتی میزبان يک نشس��ت بین المللی برای بررس��ی امنیت 

منطقه و پیامدهای بحران سوريه خواهد بود.
اين نشس��ت به دعوت مش��عل محمد الزبن ريیس س��تاد 
مش��ترک ارت��ش اردن و فرماندهی مرک��زی ارتش آمريکا 
برگزار خواهد ش��د و مارتین دمپسی ريیس ستاد مشترک 
ارتش آمريکا، رؤسای ستاد مشترک عربستان سعودی، قطر، 
ترکیه، فرانس��ه، آلمان، کانادا و ايتالیا در اين نشست حضور 

خواهند داشت.

اخبار بين الملل

پیش بین��ی می ش��ود در چند م��اه آين��ده ترکی��ب تیم های 
مذاکره کننده هس��ته ای ايران و آژان��س و تیم مذاکره کننده 

ايران با 1+5 تغییرات اساسی بکند.
با س��رکار آمدن دولت جديد در ايران به نظر می رسد عالوه بر 
تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان - که به طور طبیعی دچار 
 تغییراتی خواهد ش��د- در طرف مقابل هم تغییرات گسترده 
در انتظار تیم مذاکره هس��ته ای آژانس اس��ت، حتی کاترين 
اشتون ريیس سیاس��ت خارجی اتحاديه اروپا هم که رهبری 
نمايندگان 1+5در مذاکرات هس��ته ای را برعهده دارد، گفته 
در س��ال 201۴ از س��مت خود در اتحاديه اروپا کناره گیری 

خواهد کرد. 
 اين طرف هم س��عید جلیلی به احتمال زياد رفتنی اس��ت و 
علی اصغر سلطانیه هم که از سال 8۴تاکنون نماينده ايران در 
آژانس بوده با پايان مأموريتش به خانه بازخواهد گشت. بر اين 
اساس پیش بینی می ش��ود در چند ماه آينده ترکیب تیم های 
مذاکره کننده هس��ته ای ايران و آژان��س و تیم مذاکره کننده 
 اي��ران ب��ا1+5 تغیی��رات اساس��ی بکند. ب��ا اين ح��ال هنوز 
معلوم نیس��ت تغییر افراد ب��ه تغییر سیاس��ت ها و رويکردها 

بینجامد.
 پس از اس��تعفای رافائل گروس��ی معاون آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی که س��هم مهمی در مذاکرات اتمی با ايران داشت 
و ارديبهشت ماه امسال از مقام خود کناره گیری کرد، صحبت 

از کناره گیری هرمان ناکارتس س��ربازرس آژانس هم به میان 
آمد. به گفته ديپلمات ها در وين، جانشین سربازرس بلژيکی 
آژانس که تا پايان سال میالدی جاری بازنشسته خواهد شد، 

ترو وارجورانتا از فنالند خواهد بود. 
 هرمان ناکارتس 3بار سرپرستی هیأت بازرسان آژانس اتمی 
در س��فر به ايران را برعهده داش��ت و هیأت بازرس��ان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به سرپرستی هرمان ناکارتس آخرين 
بار در 2۴ بهمن13۹1 به تهران آمد، اما آخرين سفر ناکارتس 
به ايران هم برای او دس��تاوردی نداشت و او نتوانست موافقت 
مقامات ايرانی را برای بازديد از سايت نظامی پارچین به دست 
آورد تا مجبور باش��د با دس��ت خالی تهران را ب��ه مقصد وين 

ترک کند. 
  در روزه��ای گذش��ته برخ��ی خبرگزاری ه��ا از پاي��ان 
مأموري��ت 8س��اله علی اصغر س��لطانیه نماين��ده جمهوری 
 اس��المی ايران در آژانس بین المللی ان��رژی اتمی خبر دادند. 
خود س��لطانیه ه��م در گفتگو با ف��ارس، ضم��ن تأيید خبر 
 پاي��ان مأموريت خود در اي��ن نهاد گفت: افتخ��ار می کنم که 
برای کش��ورم در وين خدمت ک��ردم. ق��دردان اعتماد مردم 
 و مس��ئوالن هس��تم و با خوش��حالی ب��ه کش��ورم بازخواهم 

گشت.
 از رضا نجفی ريیس اداره خلع س��الح وزارت خارجه، محمد 
مهدی آخوندزاده عضو سابق تیم هسته ای و معاون حقوقی و 

بین الملل وزارت امور خارجه، امیرحسین زمانی نیا عضو سابق 
تیم مذاکره کننده هسته ای، محمدرضا البرزی سفیر و نماينده 
سابق ايران در مقر سازمان ملل در ژنو و محمودرضا سجادی 
سفیر ايران در مسکو به عنوان جانشینان احتمالی سلطانیه نام 

برده می شود.
 در آن س��و عالوه بر تغییراتی که احتماال تا روزهای آينده در 
ترکیب مذاکره کنندگان ايران با 1+5 مش��خص خواهد ش��د، 
کاترين اش��تون هم در حال کناره گیری از اين مذاکرات است. 
کاترين اش��تون هم ک��ه مأموريتش در س��ال 201۴به اتمام 
می رسد گفته که تمايلی برای تمديد مأموريتش ندارد. او گفته 
افرادی هس��تند که می توانند آنچه را که من محقق نساختم، 
عملی کنند، بنابراين بهتر است که من در سال201۴منصب 

خود را ترک کنم. 
 بنابراين تا چند ماه ديگ��ر تأثیرگذار ترين چهره مذاکره کننده 
غربی که عادت ک��رده بوديم عکس های دونفره اش با س��عید 
جلیلی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارش��د 
کش��ورمان پس از هر دور از مذاک��رات را تعقیب کنیم هم در 

آستانه جدايی از مذاکرات هسته ای قرار دارد. 
 همان طور که سعید جلیلی هم با آمدن محمد جواد ظريف در 
رأس وزارت امور خارجه عمال از دايره تصمیم گیری در موضوع 
هسته ای کنار گذاشته شده و شنیده ها حاکی از انتقال مديريت 
مذاکرات هسته ای از ش��ورای عالی امنیت ملی به وزارت امور 

خارجه است.
 هرچند که خود ظريف تاکنون اين موض��وع را تأيید نکرده و 
آخرين بار هم پنج ش��نبه ش��ب در برنامه تلويزيونی »ديروز، 
امروز، فردا« شبکه س��وم سیما در پاس��خ به اين سؤال که آيا 
قرار است به جای شورای عالی امنیت ملی وزارت خارجه نقش 
فعال تری در بحث هس��ته ای داشته باش��د، گفت: اين که چه 
میزان بنده يا وزارت خارجه در بحث هس��ته ای نقش داش��ته 
باشیم مربوط می ش��ود به تصمیم رياست جمهوری و مقامات 

عالی نظام.
 با اين حال حتی اگر قرار نباشد پرونده هسته ای از شورای عالی 
امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل ش��ود، خود سعید جلیلی 
بخت چندانی برای ادامه کار به عنوان دبیر شورای عالی امنیت 

ملی نخواهد داشت.
 گفته می شود محمد شريعتمداری گزينه حسن روحانی برای 
تصدی اين پست مهم اس��ت، هرچند که او هنوز برای تصدی 
اين پست، عنوان »نماينده رهبر معظم انقالب در شورای عالی 

امنیت ملی« را الزم دارد.

بررسی تغييرات  در حوزه سياست خارجی ایران 

مذاکرات هسته ای با چهره های جدید



یادداشت

 كانون وكال باید مؤسسه اي
 داراي شخصيت حقوقي باشد

گروه شهر - رييس كانون وكالي دادگستري اصفهان گفت: كانون 
وكال بايد مؤسس��ه اي مستقل و داراي ش��خصيت حقوقي باشد، نه 
مؤسسه اي داراي شخصيت حقوقي مستقل، چراكه اين دو تعريف از 

زمين تا آسمان با هم تفاوت دارد.
 وي با بي��ان اي��ن ك��ه در هر كج��ا ك��ه موضوع��ي كم م��ي آيد، 
وكيل دادگستري را وجه المصالحه قرار مي دهند، افزود: اگر نهادي، 
 كاري را انجام نداد،  تقصير وكالي دادگس��تري اس��ت و اگر تحريم 
 در كشور صورت گرفت، گوش��ه اي از آن هم به وكالي دادگستري 
 بر مي گ��ردد، البته گران��ي نيز بي ارتب��اط با وكالي دادگس��تري 

نيست!!

تخصيص بودجه از سوی مجلس 
برای احيای گاوخونی الزامی است

نماينده مردم شهرستان مباركه گفت: مجلس شورای اسالمی بايد 
بودجه ای كافی و مناس��ب برای احيای تاالب بين المللی گاوخونی 
تخصيص داده و دولت نيز بايد ب��رای اجرای آن تالش جدی از خود 

نشان دهد.
علی ايرانپور در گفتگو با مهر با انتقاد از برخی س��خنان عنوان شده 
در خصوص ب��ی توجهی نمايندگان اس��تان اصفه��ان در خصوص 
احيای زاينده رود اظهار داش��ت: در روز های اخي��ر تالش نماينده 
اروميه ب��رای نجات اين درياچ��ه و كم كاری نماين��دگان اصفهانی 
مطرح ش��ده اس��ت كه صحت ندارند و معتقدم هميشه نمايندگان 
 اس��تان در جلس��ات گوناگون تالش خ��ود را برای رف��ع معضالت

 آب انجام داده اند.

 صبحانه نخوردن
سبب تحليل مغز می شود

متخصص تغذيه دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گف��ت: صبحانه 
نخوردن در كوتاه مدت به عملکرد طبيعی مغز لطمه واردكرده و در 
طوالنی مدت مغز قادر به انجام فعاليت طبيعی خود نبوده و س��بب 

اختالل در يادگيری می شود.
شيوا زاهد در گفتگو با مهر اظهار داشت: صبحانه خوردن قند خون 

را افزايش و با ساخت استيل كولين سبب تقويت حافظه می شود.
وی با اش��اره به اين كه قدرت ابتکار كودكانی كه از خوردن صبحانه 
 امتناع می كنن��د، كاهش می يابد و آنه��ا را  در انج��ام تکاليف خود 
دچار مش��کل می كند، افزود: اگر نخوردن صبحانه به  صورت عادت 
 ش��ود، عوارض طوالنی م��دت را ايجاد و س��المت اف��راد را به خطر 

می  اندازد.

ما نسبت به حقوق شهرداري ها 
نگرانيم

مدير دبيرخانه كالنش��هرها ب��ا بيان اين كه توجه جدي به مس��ائل 
شهرداري ها صورت نگرفته است، عنوان كرد: شهرداري ارگاني است 
كه به دليل نوع فعاليت خود توليد ثروت مي كند، لذا دولت بخشي 
از اين ماليات ها را به شهرداري ها بر مي گرداند و ما نسبت به حقوق 

شهرداري ها نگرانيم.
س��يد علي ميرنجاتي با اعالم اين مطلب اظهار داشت: اين سومين 
نشست در قالب تصويب قوانين در دس��تور كار است كه در راستاي 
به حداقل رساندن مشکالت كالن شهرها تش��کيل شده است. وي 
افزود: بعد از انقالب، تعداد شهرداري هاي كشور دو برابر شده و اين 
آمار روز به روز در حال افزايش است كه اين امر با سياست هاي كالن 

كشور مغاير است.

گشتی در اخبار 

ساالنه 30 هزار نفر به اصفهان 
مهاجرت  می كنند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی    
احمد سالک

اصفهان شهری اس��ت كه دور تا دور آن را صنايع آالينده احاطه كرده 
است و متأس��فانه اين ش��هر با بيماری های عجيب و غريبی سر و كله 
می زند كه من از فراكسيون مديريت شهری مجلس می خواهم  سری 
به بيمارستان سيدالش��هدا اصفهان بزنند تا با اين بيماری ها از نزديک 

آشنا شود. 
ايجاد شهرک های اقماری در اطراف اصفهان نيز يکی ديگر از مشکالتی 

اس��ت كه اين كالن شهر با آن 
دس��ت و پنجه نرم می كند و 
معضالت عجيبی را به اصفهان 
و مطمئنا به كالن ش��هرهای 
ديگر كش��ور نيز وارد می كند. 
طبق آمار، مهاجرت در س��ال 
برای كالن ش��هر اصفهان30 
هزار نفر اس��ت كه آمار كمی 

نيست.
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چهره روز
كاهش مشكل تاكسيرانان، اولويت اول است

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان گفت: تالش ها براي حذف مسافربرهاي شخصي 
ادامه دارد و برطرف كردن مشکالت تاكسي داران جزء اولين اولويت هاست. مصطفي نوريان با 
اعالم اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر۱0هزار تاكسي در سطح شهر اصفهان وجود دارد. 
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 افزایش 6  برابری   شهر ها 
در طول 60  سال گذشته

اس��تفاده فراوان از انواع سوس��يس و كالباس، غذاهای آم��اده، مصرف 
دخانيات و در نهايت تغيير س��بک زندگی، عوامل مهمی در افزايش ابتال 

به سرطان هستند. 
مريم قادری كارشناس سالمت جمعيت و خانواده مركز بهداشت شماره 
دو اصفهان كه با ايمنا سخن می گفت، با اشاره به تشکيل انجمن حمايت 
از بيماران س��رطانی در اين مرك��ز، گفت: هدف اصل��ی از راه اندازی اين 
انجمن، جلوگيری از پيش��رفت بيماری با انجام اقدامات درمانی مناسب 

و تأمين هزينه هاست.
 وی با بيان اي��ن كه س��رطان عامل۱۲درصد تمام مرگ ها در سرتاس��ر 
دنياست، افزود: اين را هم بايد اضافه كرد كه ايران، رتبه سوم را در مرگ و 

مير بيماران سرطانی به خود اختصاص داده است.

معاون امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: از سال۱330 تا سال۱390 و 
در طول60 سال گذشته، تعداد شهر ها 6 برابر افزايش يافته و اين موضوع 

نگران كننده است.
مهدی جمالی نژاد با بيان اين كه از سال  های گذشته تاكنون كارگروه هايی 
برای رسيدگی به وضعيت شهر  ها برگزار می شود، اظهار داشت: اما مباحث 

مطرح شده در اين نشست ها و كارگروه ها بايد پيگيری و اجرايی شود.
معاون امور عمرانی استاندار اصفهان با بيان اين كه تا زمانی كه مشکالت 
شهر های كوچک و ميانی و مشکالت روس��تا ها برطرف نشود، مشکالت 
كالن ش��هر ها برطرف نمی ش��ود، افزود: افزايش جمعي��ت در اصفهان 
نا متوازن اس��ت و وجود9۲ درصد جمعيت شهر نش��ين در اصفهان اين 

موضوع مهم را نشان می دهد.

س:حميدرضا نيکومرام/زاینده رود[
]عک

    SMS 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1112 | August 25 ,2013  |  8 Pages

زیر پوست شهر / افتتاح میدان تاریخی امام علی )ع( اصفهان 

رييس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان اعتقاد دارد ك��ه قانون 
تخصيص۱0 درصد از ع��وارض مربوط به س��وخت خودروها به 
شهرداری ها وجود دارد، اما پولش نيست، لذا الزم است اين معما 
حل شود. عباس حاج رسوليها اين مسأله را در آخرين روز نشست 
مشترک شهرداری های كالن شهرها و هيأت رييسه فراكسيون 

مديريت شهری گفت كه مشروح آن را در زير می خوانيد:
    از ۱۴س��ال پي��ش، مطالب��ه واگذاری۲3وظيف��ه را ب��ه 
شهرداری ها مطرح كرديم، اما هنوز با گذشت اين مدت به نتيجه 

ای نرسيديم.
    تحقق نيافتن مديريت واحد ش��هری ظلم و اجحاف به مردم 

اس��ت. انتخاب خدمتگزاران مردم توس��ط مردم و واگذاري امور 
مردم به خودش��ان، آرمان ام��ام راحل بود كه در قانون اساس��ي 
متبلور شد، از طرف ديگر فلسفه وجودي شوراها بسط و گسترش 
مردمساالري ديني و مشاركت مردم در سرنوشت خودشان است، 

چراكه حركت سيستم اجرايي و انتخابي از پايين به باالست.
    ب��ا توج��ه ب��ه ظرفي��ت و توانايی ب��االی مديريت ش��هری

كالن ش��هر ها می ت��وان واگ��ذاری۲3 وظيفه را ب��ه۴0 مورد به 
شهرداری ها افزايش داد و اگر مديريت واحد شهری تحقق نيابد 

بی توجهی به اين مهم شده است.
    شوراهاي اسالمي شهرها از لحاظ اجرايي بعد از قوه مقننه و 
قوه مجريه داراي جايگاه وااليي هستند و با توجه به ظرفيت هاي 
موجود، اين سه مجموعه در كنار يکديگر مي توانند خدمات بهتر 

و بيشتري به مردم ارايه كنند.
    با گذشت۱۴س��ال از عمر ش��وراهاي كش��ور، اين نهادهاي 
اجتماعي نش��ان داده اند ك��ه مي توانند با وجود تم��ام كمبودها، 
مش��کالت و نواقص قانوني، تحول عظيمی را در كش��ور به وجود 

آورند.
    ش��وراها ب��ه عن��وان اركان انکارناپذي��ر مديريت ش��هری، 
بی ترديد ب��ازوان پرتوانی برای اداره ش��هرهای بزرگ هس��تند 
و تحقق مديريت واحد ش��هري به نفع دولت اس��ت، چ��را كه با 

كوچک ك��ردن بدنه حجي��م دولت، ب��ار مس��ئوليت های دولت 
 در بخش های خدمات��ی كاهش مي ياب��د و مي تواند بيش��تر به

برنامه ريزي و سياستگذاري براي توسعه بيشتر بپردازد.
    پتانسيل الزم در شوراهای اسالمی به عنوان نهادی مردمی و 
قانونمند وجود دارد كه ضمن رفع مشکالت مردم، می تواند كشور 

را به سمت عمران، آبادانی، پيشرفت و تعالی سوق دهد.
    بر اس��اس مقتضيات محلی می بايس��ت قانون وضع شود و 
در صورت تحقق مديريت واحد ش��هری و واگ��ذاری۲3 وظيفه 
به ش��وراها، بدون ترديد توس��عه پايدار و موزون شهری به وجود 

می آيد.
    مصوب شده۱0 درصد از عوارض مربوط به سوخت خودروها 
به ش��هرداری ها اختصاص يابد، اما تاكنون حت��ی يک درصد از 
آن به حساب شهرداری ها واريز نشده اس��ت. در گذشته شركت 
 پخش ف��رآورده های نفتی هر ماه اين س��هم را به ش��هرداری ها
 پرداخت می ك��رد، اما متأس��فانه مدتی اس��ت اين قان��ون اجرا

 نمی شود.
    قانون تخصي��ص۱0 درصد از ع��وارض مربوط به س��وخت 
خودروها به ش��هرداری ها وجود دارد، اما پولش نيس��ت كه الزم 
 اس��ت اين معما حل ش��ود، چ��را كه اي��ن مهم يک��ی از مباحث

 كليدی است.

ریيس شورای اسالمی شهر اصفهان 

معمای قانون تخصيص۱0 درصد از عوارض سوخت، حل شود

عادات غذایی نادرست 
سرطان زا ست 

در صورت 
تحقق مدیریت 
واحد شهری و 

واگذاری۲3 وظيفه 
به شوراها، بدون 

تردید توسعه پایدار 
 و موزون شهری 
به وجود می آید

 مراس��م افتت��اح مي��دان امام عل��ی)ع( ب��ا حضور
آيت اهلل طباطبايی نژاد نماينده ولی فقيه در استان و 
امام جمعه اصفهان، الريجانی رييس مجلس شورای 
اسالمی، ذاكر اصفهانی اس��تاندار اصفهان، سقاييان 
نژاد ش��هردار اصفهان، چمران رييس شورای عالی 
استان ها و جمعی از مسئوالن شهر انجام شد. مشروح 
سخنانی كه در اين مراسم گفته ش��د را در متن زير 

خواهيد خواند:
    به همه مهندس��ين و كارگرانی كه در خلق اين 
اثر باشکوه مشاركت داشته اند بايد آفرين گفت و اين 

نشان از همت بلند مديران شهری اصفهان دارد.
    اصفهان از پيش از اسالم تا امروز شهری مقتدر 
بوده و هست و هزاران سال سابقه تاريخی دارد، همان 
طور كه ش��هردار اصفهان نيز توضيح دادند در دوره 
آل بويه كه دوره شکوفايی ايران در قرن چهارم بود، 
اصفهان مقری مهم برای حکومت به شمار می رفت 
و بعد از آن نيز در قرون پنجم و شش��م، سلجوقيان 

خدمات مهمی را برای فرهنگ و تمدن ايران اسالمی 
به وجود آوردند.

    ب��ا احيای اين مي��دان كهن و بازس��ازی تاريخ، 
اصفهان ب��ه عنوان نگي��ن تمدن اس��المی و ايرانی 
درخشندگی كه بايد داشته باشد را پيدا خواهد كرد. 
اين البته به آن معنا نيس��ت كه بخواهيم در گذشته 
زندگی كنيم، اما نبايد اين نکته را فراموش كرد كه ما 
كشوری هستيم با گذشتگان فرهيخته و بزرگ. اين 
گذشته پر افتخار علمی و هنری و فرهنگی، فوايدی 
برای ام��روز اي��ران دارد و فقط در بعد روانشناس��ی 

مطرح نمی شود.
    وضعيت زاينده رود تأسف آور است. اين رودخانه 
يکی از مظاه��ر زيبايی و حيات اصفهان اس��تو اين 
س��يمايی كه ام��روز دارد، دردآور اس��ت و جدای از 
مش��کالتی كه برای كش��اورزان در اطراف اصفهان 
ايجاد می كند، برای سرزنده بودن شهر هم مهم است.

    در گذش��ته جلساتی برگزار ش��د تا مشکل آب 

زاينده رود حل شود. برخی از طرح ها نيز مطرح شد 
كه الزم بود برای آنها سرمايه گذاری هايی انجام شود. 
امروز نيز پيش��نهاداتی مطرح شد، اما چون به منابع 
مالی سنگينی نياز دارد راجع به آن بيشتر بحث شد.

    با كمک دولت جديد كه ش��عار آن تدبير است 
درمورد زاينده رود تدبير نيکويی می انديشيم.

    با احيای مي��دان امام علی )ع(، مس��جد جامع 
جايگاه خود را به دست آورد.

    احيای ميدان امام علی )ع( با برقراری ارتباط بين 
ميدان امام )ره( و مسجد جامع اصفهان موجب شد تا 

اين مسجد جايگاه خود را به دست آورد.
    اجرای ط��رح احيای مي��دان امام عل��ی)ع( از 
زيباترين و اصولی ترين پروژه های عمرانی اصفهان 
است، چرا كه با اجرای اين طرح بافت فرسوده نوسازی 

واحيا شده است. 
    ش��هرداری اصفهان در اجرای اين طرح عظيم 
ثابت كرد قادر است تا چندين طرح عظيم را در مدت 

كوتاه به سرانجام برساند.
    در قالب پيشنهادي تقاضا داريم از سطوح كالن 
كش��ور براي عمارت بناي جديدي در دوران معاصر 
اصفهان كه ي��ادگار نظام جمهوي اس��المي ايران و 
هماوردي براي ميدان نقش جهان صفويان و ميدان 
امام علي )ع( س��لجوقيان باشد، به مديريت استان و 

شهر اصفهان مساعدت و ياري رسانده شود.
    اصفهان به اعتبار اي��ن اماكن كم نظير و مهم تر

از آن دارا ب��ودن مردماني از جن��س فرهنگ و هنر 
طاليه دار فرهنگ و هنر به خصوص در دوران شيعي 
محس��وب مي ش��ود، اما آنچه كه در اصفهان است 
تنها كالبد بي نظي��ر اين اماكن نيس��ت بلکه وجود 
روح قدس��ي و ديني مبتني بر نظام مدني ش��يعي 
است كه اين ش��هر را گنجينه بي نظير جهان اسالم 

ساخته است.
    تركي��ب هنرمندان��ه اي از باوره��اي توحيدي 
فرهنگي، اقتص��ادي و سياس��ي در اصفهان جاري 
اس��ت كه اين ش��هر را در تاريخ و گذش��ته محدود 
نمي كند، بلکه الگ��وي پايدار براي س��اخت حيات 
طيبه در تمام��ي دوران ها و به وي ��ژه دوران كنوني 
 ارايه م��ي دهد ك��ه مي بايس��ت س��رلوحه تمامي

برنامه ريزي ها و طرح هاي آمايش��ي استان و شهر 
باشد.

    اگر كسی سابقه اين منطقه را بداند متوجه می 
شود كه كاری بزرگ انجام شده است، البته برخی می 
گويند شايد شهروندانی كه مغازه آنها خريداری شده 
و در طرح قرار گرفته راضی نباش��ند، اما چون خود 
من در جريان كامل كار بودم بايد بگويم ش��هردار و 
مس��ئوالن اين پروژه تمام توان خ��ود را برای راضی 

كردن شهروندان به كار بردند.
    مطمئن هستيم كه تمامی اقدامات انجام شده 
بر اساس كار كارشناس��ی صورت گرفته است، حتی 
برای ضايع نشدن حقی از كسی به قيمت روز مبالغ 
پرداخت شده است، ضمن اين كه با دستور شخص 
دكتر سقاييان نژاد مبالغ اضافه تر نيز پرداخت شده، 
چرا كه قصدش��ان اين بود در محلی كه مقدس و در 
كنار مرقد مطهر مرحوم مجلس��ی ق��رار دارد، نبايد 

كسی ناراضی باشد.
    با اين حس��اب اگر ش��هروندی راضی نباش��د، 
نارضايتی او بی حس��اب و كتاب اس��ت، چرا كه كار 
عموم��ی انجام ش��ده و همه مس��ائل كارشناس��ی 
 پيرامون آن بررس��ی ش��ده اس��ت. با اين حال فکر 
می كنم اگر شهروندانی ناراضی هم باشند تعدادشان 
به اندازه انگشتان يک دست است و قطعا توقع بيجا 

داشته اند.

    ميدان امام علی )ع( شجره نامه تاريخ ايران است 
و با احيای آن، تاريخ ايران زمين كه دفن شده بود باز 

زنده سازی شد.
    اج��رای اين پ��روژه از نظر شهرس��ازی بس��يار 
 س��خت بود، چ��را كه م��ی بايس��ت ۴ خياب��ان در 
متراكم ترين بافت شهر بس��ته می شد، اما مديريت 
ش��هری پس از كاركارشناس��ی فاز اول اين طرح را 

شامل احداث زيرگذر در سال۸۸ اجرايی كرد.
    بافت فرسوده اين محدوده نزديک به ۱۱/3 درصد 
نوسازی شده است. با احيای اين ميدان، انفجاری در 

بافت فرسوده اين محدوده به وجود می آيد.
    اثرات احي��ای ميدان امام عل��ی)ع( تازه خود را 
نشان می دهد، اين در حالی است كه اثرات اصلی اين 

طرح در۱0 سال آينده مشخص می شود.
    احيای ميدان امام علی)ع( كل منطقه را دگرگون 

می كند و اين موهبت بزرگی است.
    قرار اس��ت در اين محدوده نيز موزه سلجوقيه و 
آل بويه احداث ش��ود تا بتواند اثرات مستقيمی كه 
اين دوران در طول تاريخ برای اين اصفهان داش��ته 

به نمايش درآيد.
    با احيای ميدان امام علی)ع( معضالت اجتماعی، 
بهداشتی و ترافيکی در اين محدوده برطرف می شود.

    اين ميدان س��ه دوره را پش��ت س��ر گذارده كه 
ش��امل آل بويه، س��لجوقيان، و صفويان است و اوج 
تمدن اس��المی بين قرون3 و۷ هجری اس��ت و در 
زمانی ك��ه اصفهان پايتخت ب��وده اين تمدن عظيم 

حاكم بوده است.
    با توجه ب��ه اين كه ميدان ام��ام علي)ع( متعلق 
به۸00 سال پيش و ابتداي محور فرهنگي و تاريخي 
اصفهان محسوب مي شود، احيای آن در دستور كار 

مديريت شهري اصفهان قرار گرفت. 
    با احياي ميدان امام علي)ع(،۵3 اثر تاريخي در 
اين محدوده و۱۱درصد از بافت فرسوده شهر احيا مي 
شود. مرمت ميدان تاريخي امام علي)ع( نه تنها باعث 
ثبت جهاني مسجد جامع شد بلکه بزرگ ترين بازار 
سرپوشيده كشور را بعد از۴0 سال به هم متصل كرد.

    ميدان امام علي)ع( در بزرگ ترين محور تاريخي 
اصفهان تمدن و هويت كشور را زنده مي كند و باعث 

جذب توريست مي شود.
    اگر قرار است تمدن اسالمي به خودش ببالد و در 
برابر تمدن غرب قد عالم كند، زنده كردن اين تمدن 

ها زير بناي اين حركت هاست.
    طرح احيای ميدان امام علی )ع( با هزينه ای بالغ 
بر ۵۸۵ ميليارد تومان اجرا شده  است و فاز سوم اين 

پروژه نيز با همين عزم جدی اجرا می شود.

در مراسم افتتاح ميدان امام علی)ع( عنوان شد:

برای زاينده رود تدبيری نيكو می انديشيم



چهره روزیادداشت

  استفاده از سیستم مکانیزه
فروش  آب  در آبفای شاهین شهر و میمه

گروه اقتصاد- برای اولین بار در استان اصفهان سیستم مکانیزه فروش 
اعتباری آب در آبفای ش��اهین ش��هر و میمه صورت گرف��ت. باتوجه به 
کمبود این ماده حیاتی و ضرورت مدیریت و کنترل بهینه آب در راستای 
جلوگیری از هدررفت آن و بررسی مدیریت مصرف آب، نسبت به طراحی 
و ساخت بسته فروش اعتباری آب اقدام گردید. سیستم مکانیزه فروش 
اعتباری آب، دارای31 قابلیت است که در این راستا به چند مزیت از این 
سیستم همچون قابلیت آبگیری و ارس��ال اطالعات به صورت همزمان 
مش��اهده فعال و یا غیرفعال بودن ش��یر برقی، مش��اهده کارت در حال 
بارگیری در حم��ل دفتر مرکزی یا هر نقطه در ش��بکه کنترل آب بها به 
صورت آنالین ، نوع آب تحویل شده آشامیدنی، مصرف ومشاهده حجم 

تانکر در حال آبگیری اشاره شده است.

 کاهش12درصدی صادرات پسته
 در 4 ماه گذشته

رییس کمیس��یون صادرات اتاق بازرگانی ای��ران از کاهش1۲درصدی 
صادرات پسته طی ۴ ماه گذشته خبر داد.

اسداهلل عس��گر اوالدی رییس اتاق ایران و چین با اشاره به کاهش ارزش 
و حجم صادرات طی ماه های گذشته اظهار داشت: امسال طبق برنامه، 
صادرات غیرنفتی کشور با احتساب کاال و خدمات باید به ۵۹ میلیارد دالر 
برسد، این در حالی است که در ۴ ماهه ابتدای سال۹۲ با کاهش صادرات 
کاالهای غیر نفتی مواجه بودیم. وی افزود: بر این اساس صادرات پسته 
نیز روندی نزولی داش��ت و میزان صادرات آن در ۴ ماهه امسال تنها ۲۵ 

هزار تن بوده است

حقوق و مزایای پزشکان دانشگاه ها  
هنوز پرداخت نشده است

خدماتی که جامعه پزشکی ارایه می دهد بر اساس تعرفه واقعی نیست و 
این جفا به پزشکانی است که در بخش دولتی مشغول به خدمت هستند. 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حقوق و مزایای پزشکان 
دانشگاه های علوم پزشکی کش��ور هنوز پرداخت نش��ده است. محمد 
حسین قربانی به چالش های جامعه پزشکی اش��اره کرد و گفت: فاصله 
بین درآمده��ا در جامعه پزش��کی از مهم ترین چالش هاس��ت، به ویژه 
درآمد پزشکان عمومی در بخش دولتی که شاید کمتر از کارمند عادی 
باشد. وی واقعی نبودن تعرفه ها را از دیگر چالش های پیش روی جامعه 
پزشکی عنوان کرد و افزود: خدماتی که جامعه پزشکی ارایه می دهد بر 
اساس تعرفه واقعی نیست و این جفا به پزشکانی است که در بخش دولتی 

مشغول به خدمت هستند.

 دولت الکترونیک باید 
در حد یک معاونت مستقل باشد

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
رییس جمهور با تأکید بر این که تحول در نظام اداری کشور در گرو توسعه 
دولت الکترونیک است، گفت: انتظار داریم تا جایگاه دولت الکترونیک در 

حد یک معاونت مستقل باشد.
احمد بزرگیان در حالی که با ایسنا گفتگو می کرد با بیان این که در اواخر 
دولت دهم، مرکز توس��عه دولت الکترونیک به طور مستقل تشکیل شد 
اظهار داشت: خوشبختانه در دولت یازدهم نیز با حضور دکتر نوبخت و نظر 
مثبت وی در این زمینه، بحث دولت الکترونیک به طور جدی تری پیگیری 
خواهد شد. وی با اشاره به ادغام دو معاونت برنامه ریزی و معاونت توسعه 
مدیریت افزود: با توجه به این که توسعه دولت الکترونیک اثرگذارترین 
عامل در نوسازی و تحول اداری کشور است، انتظار داریم تا در خالل ادغام 
دو معاونت توجه بیشتری به این بخش شده و در حد یک معاونت مستقل 

مطرح شود تا بتواند مأموریت اصلی خود را به طور کامل اجرایی کند.

 7 غول فناوری
دنیا را آنالین می کنند

هفت ش��رکت ب��زرگ فن��اوری ب��ا اج��رای ابت��کار عملی موس��وم به 
"internet.org  قص��د دارن��د هم��ه جه��ان را آنالین کنن��د تا دیگر

هیچ کس از خدمات اینترنتی محروم نباش��د. در حال حاضر دو س��وم 
مردم جهان امکان دسترس��ی ب��ه اینترن��ت را ندارند و همین مس��أله 
ش��کاف دیجیتالی میان م��ردم جه��ان را تش��دید کرده اس��ت. البته 
کارشناس��ان از ه��م اکنون درم��ورد ام��کان موفقیت چنی��ن طرحی 
 با توجه به موان��ع متعدد اقتص��ادی، سیاس��ی و فرهنگی اب��راز تردید 
می کنند، اما مدافعان آن می گویند تسهیل دسترسی همگان به اینترنت، 
فرصت های تجاری استثنایی برای شرکت های ارایه دهنده این خدمات به 
وجود می آورد. همچنین اجراکنندگان این طرح می توانند افراد با استعداد 
را شناسایی و نسبت به  به کارگیری آنها اقدام کنند. تسهیل همکاری های 

جمعی حرفه ای از دیگر مزایای اجرای طرح مذکور است.

اخبار کوتاه

4
بازگشایی »مپنا« پس از شفاف سازی و »وپترو« با تقسیم سود نقدی

در جریان معامالت بازار سهام، نماد معامالتی مدیریت پروژه های نیروگاهی پس از شفاف سازی در خصوص 
اصالح استاندارد شماره 16حسابداری و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بعد از تقسیم سود نقدی به تاالر 
شیشه ای بازگشتند.  مدیریت پروژه های نیروگاهی در این زمینه بر صورت های مالی این شرکت شفاف سازی کرد. 

 چالش بدهی  های عظیم 
بخش آب

وزیر نیرو / حمید چیت
 خدمات وزارت نیرو از مهم ترین خدمات زیرس��اختی و حیاتی اس��ت 
و تأثی��رات و نتایج آن در کلیه بخش  ها از جمله کش��اورزی، مس��کن و 
شهرس��ازی، صنعت و تجارت، حمل و نقل، بهداشت، بانکداری، امنیت 
انتظامی و محیط زیس��ت کامال مش��هود و بس��یار تعیین کننده  است.  
نعمت آب و برق با انجام ای��ن مأموریت نقش تعیین کننده  ای در زمینه 
توس��عه پایدار ملی و بهبود مداوم کیفیت و رفاه زندگی شهروندان ایفا 
می کند. منابع آب کش��ور محدود است و ایران جزءکش��ورهای دارای 
تنش آبی محس��وب می شود. 
آنچه  اثرات محدودیت منابع 
آب را تشدید و بحرانی می کند 
عبارتند از برداشت بی رویه از 
منابع آب زیرزمینی که منجر به 
از دست دادن غیرقابل برگشت 
سفره های آب زیرزمینی می شود 
و مصرف بی رویه آب به ویژه در 
بخش های کشاورزی و شرب.
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آغاز روند کاهش 
هزینه های اینترنت

تعاونگران تغییرات  اتاق 
تعاون را  قبول ندارند

هفته گذشته اعالم ش��د به منظور ایجاد فرصت برای رقابت در بازارهای بین 
المللی به ویژه در بین کش��ورهای همس��ایه، ش��رکت ارتباطات زیرساخت، 
تعرفه MPLS بین المل��ل را ۴۲ درصد کاهش داد. بر همین اس��اس تعرفه 
سرویس های MPLS بین الملل با پهنای باند باالتر از ظرفیتMB۲ از870 
یورو به۵00 یورو کاهش یافت. همزمان اعالم شد کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات ، پیش��نهاد تعرفه اجاره لینک های کم س��رعت و پرسرعت شبکه 
سیگنالینگ سراسری شرکت ارتباطات زیرس��اخت را بررسی و تعرفه اجاره 
ماهانه هر لینک را تصویب کرده و براساس این مصوبه هر لینکE1 با حداکثر 
ظرفیت شش لینک سیگنالینک کم سرعت )LSL( ماهیانه 10 میلیون ریال، 
 )LSL( با حداکثر ظرفیت 16 لینک س��یگنالینگ کم سرعت E1هر لینک
ماهیانه 1۵میلیون ریال، هر لینک پرسرعت ATM سیگنالینگ با ظرفیت دو 

مگابیت بر ثانیه )HSL( نیز ماهیانه۲0میلیون ریال تعیین شده است.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف راه آهن با طرح این سؤال که 
چگونه بدون اطالع رییس هیأت مدیره اتاق تعاون، رییس را تغییر دادند 
و جلسه گذاشتند، گفت: این مس��أله برای تعاونگران قابل قبول نیست و 

تغییرات باید قانونی باشد. 
 منصور بداغی با اشاره به ش��ائبه تغییرات در هیأت مدیره و دبیرکل اتاق 
تعاون اظهار داش��ت: اعضای هی��أت مدیره باید صب��ر می کردند تا وزیر 
جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه کاری مس��تقر می شد و پس از 
نظرخواهی این تغییرات صورت می گرفت. مدیرعامل اتحادیه شرکت های 
تعاونی مصرف راه آهن با بیان این که این تغییرات، غیرمترقبه بوده است، 
تصریح کرد: این تغییرات مورد تأیید بخش تعاون نیست، در ضمن هیأت 
مدیره آگهی دعوت برگزاری مجم��ع داده بودند که باید پس از برگزاری 

مجمع، تغییرات صورت می گرفت.

روغن زیتون بی بو با نام تجاری » رودبارک « فاقد پروانه 
استاندارد و بسیار پایین تر از حد استاندارد ملی تعریف 
شده است. بر اساس این گزارش، بازرسین استاندارد،  در 
فرآیند نظارت و کنترل بازار مصرف محصوالت تولیدی، 
متوجه تقلب��ی بودن محصول روغن زیت��ون خوراکی با 
نام تجاری »  رودبارک « ش��دند که پس از بررسی های 
صورت گرفته و آزمایشات الزم بر روی آن، مشخص شده 
که عالوه بر تولید ب��دون اخذ پروانه اس��تاندارد و جعل 
نشان  استاندارد بر روی بس��ته بندی محصول، کیفیت 
 روغن تولید شده نیز بسیار پایین تر از حد استاندارد های

مربوطه است.
 بر همین اساس روابط عمومی اداره کل استاندارد استان 
اصفهان در راس��تای اجرای ماده۹ قانون س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ایران، ضمن اعالم تقلبی بودن این محصول 
 و غیراس��تاندارد خوان��دن آن، به همش��هریان محترم 
 تأکی��د نم��ود در هن��گام خری��د کلی��ه محص��والت
  مش��مول اس��تانداردهای اجب��اری، ب��ه نام و نش��ان
  اس��تاندارد درج ش��ده بر روی بس��ته بن��دی آن دقت

 نم��وده و در این م��ورد نی��ز از خرید و مص��رف روغن 
 زیتون ب��ی بو ب��ا ن��ام » رودب��ارک « جدا خ��ودداری

 نمایند.

مدی��ر عام��ل اتحادیه دام��داران کش��ور گف��ت: اکثر 
کارخانج��ات، هنوز ش��یر را ب��ه قیمت قب��ل از دامدار 
خریداری می کنن��د، اما قیم��ت فرآورده های ش��یر را 

افزایش داده اند.
سعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران 
کش��ور در حالی که با ایلنا صحبت می کرد، در رابطه با 
افزای��ش3۵ درصدی هزینه حمل و نقل اظهار داش��ت: 
س��ازمان حمایت از تولید کننده با افزایش3۵ درصدی 
هزینه های حمل و نقل و افزایش ۲۵ درصدی هزینه های 
دس��تمزد و...، افزایش1۵درصدی ش��یر و فرآورده های 
لبنی را در خردادم��اه ابالغ کرد. وی ادام��ه داد: قیمت 
شیر خام از کیلویی۹60 تومان به1110 تومان رسید، با 
این حال اکثر کارخانجات هنوز در اس��تان های مختلف 
ش��یرخام را به قیمت قبل از دامدار خریداری می کنند، 
اما قیمت فرآورده های شیر را افزایش داده اند. سلطانی با 
اشاره به فساد پذیر بودن سریع شیر گفت: دامداری ها به 
دلیل عدم توانایی نگهداری شیر، مجبور به فروش شیر 
خود به کارخانجات با قیمت قبل هستند. به گفته مدیر 
عامل اتحادیه دامداران کشور، دامداران در تعیین قیمت 
ش��یر هیچ قدرتی ندارند و برای دامداران شرایط بازار، 

عامل تعیین کننده قیمت است.

معاون بهب��ود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی 
استان اصفهان گفت: برای نخس��تین بار در کشور گوشت 
 قرمزی در اصفهان تولید شده که غنی شده از CLA حاوی 
اسید چرب لینولئیک و امگا 6 است و تا 1۵ روز آینده وارد 

بازار می شود.
امیر حسین افیونی در مراس��م آیین افتتاح1۵0 پروژه در 
بخش کشاورزی اصفهان اظهار داش��ت: در راستای تولید 
محصوالت سالم سازمان جهاد کشاورزی، گام های خوب 
و مؤثری از جمله در تولی��د محصوالت پروتئینی و گیاهی 
برداشته اس��ت. وی ادامه داد: از جمله اقدامات انجام شده 
در این زمین��ه تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک بوده اس��ت و 
هم اکنون نیز توانستیم برای نخستین بار در کشور گوشت 
 CLA قرمزی در اصفهان تولی��د کنیم که غنی ش��ده از
بوده و حاوی اس��ید چرب لینولئیک و امگا 6 است. معاون 
بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
اصفهان از خواص پزشکی گوشت غنی شده را مناسب برای 
درمان سرطان، پیشگیری از سرطان، رقیق کردن خون و 
جلوگیری از تصلب شرائین و همچنین ضرر نداشتن برای 
بیماران دیابتی ذکر کرد. افیونی تصریح کرد: در حال حاضر 
تولید این گوشت در کارخانه فکا و بحث های تحقیقاتی و 

اخذ مجوز آن مورد تأیید قرار گرفته است.

در همایش مل��ی حالل که با حضور رییس ات��اق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی ایران در محل این اتاق برگزار 
شد، تفاهمنامه ای بین مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق 
اسالمی )ایکریک( که میزبان این نشست بود و سازمان ملی 
استاندارد با هدف گسترش فعالیت های کشور در حوزه نشان 

حالل به امضا رسید.
 محمد نهاوندیان رییس پارلمان بخش خصوصی کش��ور، 
با اش��اره به بعد اقتصادی و تجاری نشان حالل توضیح داد: 
نشان حالل همان مفهوم کیفیت در بازار است که به وفاداری 
مصرف کننده نس��بت به ی��ک محصول مربوط می ش��ود. 
بنگاه های تولیدی با کس��ب مجوز ح��الل برای محصوالت 
خود در مقابل رقبا مقاومت می کنن��د، بدین ترتیب هر چه 
بتوانیم تحقق این استاندارد را گسترش دهیم، ابزار اقتصادی 
قدرتمندتری در اختیار خواهیم داشت. وی با اشاره به هدف 
کشورهای اس��المی در ایجاد بازار مشترک اسالمی، گفت: 
بازار مشترک اسالمی هدفی اس��ت که از طریق استاندارد 
واحد حالل یک گام به آن نزدیک تر ش��ده ایم. به اعتقاد من 
مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالمی بازوی اجرایی و 
تحقیقاتی خوبی برای این موضوع به شمار می آید. نهاوندیان 
گفت: از آغاز کار دولت یازدهم جلساتی بین ایکریک و وزارت 
امور خارجه در رابطه با موضوع نشان حالل برگزار شده  است.

بازار بازاراستاندارد اقتصاد کالن

روغن زیتون » رودبارک « 
تقلبی و غیراستاندارد است

کارخانجات،  فرآورده های 
شیر را گران کرده اند

 CLA گوشت غنی شده با 
به زودی وارد بازار می شود

 بازار مشترک اسالمی
 با گسترش نشان حالل
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کشمکش و اختالف نظر درباره مسئولیت وزارت کار 
در دولت های نهم و دهم و برداشت های گوناگون از 
اسم این وزارتخانه تا سطح مقامات عالی این مجموعه 
 کلی��دی بروز ک��رد، تا جایی ک��ه مردان اش��تغالی 
احمدی ن��ژاد با دیدگاه ه��ای کامال متض��اد در این 
وزارتخانه مدیری��ت کردند. حال ب��ا روی کار آمدن 
 دول��ت تدبی��ر و امید، مع��اون اول ریی��س جمهور 
می گوید نقش وزارت کار در اشتغال، کلیدی است 

و نمی توان از زیر بار مسئولیت ها شانه خالی کرد.
یکی از مهم ترین مس��ائلی که درباره فعالیت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می شود، مسئولیت 
دقیق این وزارتخانه در حوزه بازار کار و اشتغال است 
که در این باره ابهامات و برداش��ت ه��ای گوناگونی 
وجود دارد، ت��ا جایی که این مس��أله باعث ش��د تا 
وزرای کار دولت های نهم و دهم برداشت های کامال 

متفاوتی از وظیفه این وزارتخانه داشته باشند.
در دوره فعالیت محمد جهرمی به عن��وان وزیر کار 
دولت نهم، وی بر مسئولیت این وزارتخانه در بازار کار 

و اشتغال کش��ور تأکید کرد و اساسا پیگیری تمامی 
مسائل مربوط به بازار کار و وظیفه مهم اشتغال زایی 
را مسئولیت مستقیم وزارت کار دانست. با این ایده، 
طرح بنگاه های کوچک زودبازده مطرح ش��د که در 
نهایت با حواشی فراوانی در زمان فعالیت دولت دهم 

کنار گذاشته شد.

برداشت های چندگانه از یک مسئولیت
پس از آن، ش��یخ االس��المی وزیر کار دولت دهم با 
چرخش��ی کامل از مواضع وزیر کار دولت نهم اعالم 
کرد اساسا وزارتخانه اش مس��ئولیتی در بازار کار و 
اشتغال زایی ندارد و تنها باید موضوع تنظیم روابط 
کار را دنبال کند. وی که حتی تالش می کرد درباره 
نرخ بیکاری و گزارشات مرکز آمار ایران نیز سخنی 
نگوید، تمام همت خود را به کار بست تا ذهنیت قبلی 
شکل گرفته درباره وزارت کار را در پذیرش مسئولیت 

اشتغال پاک کند.
با این ح��ال، رفتارهای دوگانه ای نی��ز در مواجهه با 

مسائل بازار کار ش��کل گرفت و وی ایده ساماندهی 
و گس��ترش مش��اغل خانگی را به عنوان جایگزین 
زودبازده ها به مجلس هشتم ارایه کرد و تقریبا همان 
راهی را رف��ت که به تصور مس��ئولیت وزارت کار در 
اشتغال زایی را دامن می زد. نه تنها این گونه اختالف 
نظرها درباره مسئولیت وزارت کار در حوزه بازار کار 
وجود داش��ته و دارد، بلکه در بین کارشناسان بازار 
کار نیز توافق چندانی در این باره وجود ندارد و گروه 
ها س��عی می کنند با بیان دالیلی، مسئولیتی را در 
اشتغال زایی بر عهده وزارت کار بگذارند و یا برعکس 

مسئولیت را از این وزارتخانه دور کنند.

پاس�کاری ی�ک مس�ئولیت مه�م بین 
دستگاه ها

برخی می گویند در اساسنامه شکل گیری وزارت کار 
مسئولیت مستقیمی در اشتغال زایی مطرح نشده و 
تنها به وظیفه تنظیم روابط کار پرداخته شده است. 
از سویی مطرح می شود که به دلیل وجود مشکالت 

فراوان و بحران بیکاری در کش��ور، تالش می ش��ود 
مسئولیت اش��تغال یک وظیفه فرابخشی و وظیفه 
همه دس��تگاه ها تلقی ش��ود و دقیقا همین مسأله 
باعث ش��ده تا راه فراری برای دستگاه های گوناگون 
در پاسخگویی فراهم شود و هر یک این وظیفه را بر 

عهده دستگاه دیگری قرار دهد.
مخالفان مس��ئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه دولت 
دهم در اش��تغال زایی معتقد بودند ن��گاه جامعه و 
انتظاراتی که از این وزارتخانه درباره اش��تغال زایی 
وجود دارد تنها یک برداشت اشتباه از اسم آن است 
و چون اسم آن، وزارتخانه کار اس��ت، همه فکر می 
کنند مس��ئولیت آن نیز اش��تغال زایی است. با این 
حال، متأسفانه آنچه که ش��رایط کاری و مسئولیت 
های دقی��ق وزارت کار را مبهم تر می کند، روش��ن 
نبودن وظایف و تعریف نش��دن مسئولیت های این 
 وزارتخانه در ساختار جدید آن اس��ت. پس از ادغام 
وزارتخانه های س��ابق تعاون، کار و رفاه در یکدیگر، 
هنوز ساختار جدید سازمانی این وزارتخانه و در پی 
آن مسئولیت های جدید به روشنی تعریف نشده و 
این وزارتخانه همچنان بر اساس ساختار و اساسنامه 

قبلی خود فعالیت می کند.

دردسرهای یک اسم برای وزارت کار
شاید این مسأله به محو شدن بخش تعاون و رفاه در 
درون مسائل و چالش های اشتغالی کشور نیز منجر 
شده باشد، چرا که پس از ادغام وزارتخانه ها و تشکیل 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عمال دو وزارتخانه 
سابق تعاون و رفاه تا حد یک معاونت در درون وزارت 
کار تنزل یافته و این دو بخش کامال در سایه بازار کار 
و اش��تغال کش��ور قرار گرفته اند و تا به امروز نتیجه 
چندانی از ادغام سه وزارتخانه در یک وزارت به دست 
نیامده و تنها به حذف بخش تعاون و رفاه و به حاشیه 

رانده شدن این دو بخش منجر شد.
با وجود ادعای مقامات دول��ت دهم مبنی بر این که 
وظایف وزارتخانه های س��ابق تعاون و رفاه همچنان 
 پس از ادغام پیگیری می ش��ود، اما آنچه که به نظر 
می رس��د فراموش ش��دن این دو وزارتخانه اس��ت، 
تا جایی ک��ه در جریان رأی اعتم��اد مجلس به وزیر 
جدید تعاون، کار و رفاه نیز برخی نمایندگان درباره 
بی توجهی به بخش تعاون انتقاداتی را مطرح کردند.

با روی کار آم��دن دولت جدید، یک��ی از مهم ترین 
موضوعات مطرح شده در بازار کار کشور نگاه و برنامه 
این وزارتخان��ه درباره پذیرش مس��ئولیت در حوزه 
اشتغال است. در واقع بازار کار منتظر اظهارنظرهای 
روشن تری از مسئولیت دقیق این وزارتخانه در بازار 

کار از دیدگاه وزیر جدید و مقامات دولت تدبیر و امید 
اس��ت. همچنین این نگاه وج��ود دارد که وزارتخانه 
جدید در دوران تازه مدیریتی چگونه تقویت تعاون 
تا دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور را 

دنبال خواهد کرد؟

سایه سنگین اشتغال بر تعاون و رفاه
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه 
های ارایه ش��ده به مجل��س برای اخ��ذ رأی اعتماد 
نمایندگان گفت: وزارت  کار و امور اجتماعی  موظف  
است  نسبت  به  ایجاد مراکز خدمات  اشتغال  در سراسر 
کشور اقدام  نماید. مراکز خدمات  مذکور موظفند تا 
ضمن  شناسایی  زمینه های  ایجاد کار و برنامه  ریزی  
برای  فرصت های  اشتغال  نسبت  به  ثبت  نام  و معرفی  
بیکاران  به  مراکز کارآموزی  )در صورت  نیاز به  آموزش ( 
و یا معرفی  به  مراکز تولیدی ، صنعتی ، کش��اورزی  و 
خدماتی  اقدام  نمایند.اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهور نیز در مراس��م معارفه و تودیع وزرای 
جدید و س��ابق تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با مهم 
خواندن نقش این وزارتخانه در اشتغال گفت: اشتغال 
تعیین کننده اس��ت و وزارت کار سهم کلیدی دارد، 
ولی مسأله اشتغال، مس��أله تمام وزارتخانه هاست و 

بخش خصوصی نیز باید به آن کمک کند.

نقش کلیدی وزارت کار در اشتغال از نگاه 
معاون اول

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان این که 
امیدوارم دولت یازدهم اشتباهات دولت های گذشته 
در حوزه اشتغال و بازار کار را تکرار نکند،گفت: نحوه 
پیگیری مسائل مربوط به اشتغال و حل بیکاری در 
 گذشته باعث نوعی س��ردرگمی ش��ده بود و با این 
رویه ها نمی توان امیدواری زیادی به ایجاد اشتغال 
واقعی و احیای بنگاه ها داش��ت. این کارشناس بازار 
کار یکی از تفاوت های دول��ت یازدهم با دولت های 
س��ابق را تفاوت رویکردها دانست و اظهار داشت: به 
عقیده من، ارایه خدمات در بخش اش��تغال، وظیفه 
وزارت کار نیس��ت، چون ابزار آن را در اختیار ندارد. 
اشتغال زایی یک مسأله چندجانبه و فرابخشی است 
و باید در برنامه های کلیدی دولت قرار بگیرد. حاج 
اس��ماعیلی ادامه داد: البته وزارت تعاون، کار و رفاه 
می تواند متولی پیگیری ها، رصد اقدامات و نظارت 
بر نحوه فعالیت سایر بخش ها در اشتغال زایی باشد و 
اگر این کار در دولت های گذشته دنبال می شد شاید 
موفقیت حاصل می شد و می توانستیم امیدوار باشیم 

که مسائل و مشکالت بازار کار حل شود.

8 سال جدال برای پذیرش مسئولیت بیکاری

دردسرهای یک وزارتخانه از اسمش!



اتاق موسیقییادداشت

هفت

مجموعه رمان های آواتار 
جیمز کامرون در جدیدترین مصاحبه خود اعالم کرده است که به منظور گسترش هرچه بیشتر 
دنیای»آواتار« با استیون چارلز گولد برای نوشتن۴رمان جداگانه درباره این دنیای تخیلی قرارداد 

امضا کرده است.
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 روضه خوانی برای زاینده رود
 با صدای علیرضا افتخاری

آیین افتتاح می��دان امام عل��ی )ع( در 
اصفهان با حواش��ی جالبی همراه بود، از 
جمله روضه خوانی برای زاینده رود که با 

استقبال حضار مواجه شد.
در میان سخنرانی مس��ئوالن، علیرضا 
افتخاری خواننده کشورمان نیز دقایقی 
برای حضار به اج��رای برنامه پرداخت. 
افتخاری قبل از خواندن ترانه هایش برای 
حضار از رییس مجلس خواست تا چاره ای برای زاینده رود و مسأله بی آبی 
آن اندیشیده ش��ود. طبق گزارش فارس، افتخاری به الریجانی گفت که 
مردم اصفهان از شما التماس دعا دارند و بعد از آن هم شعری را با عنوان 
»زاینده رود من کو؟« برای حضار اجرا کرد. باالخره نوبت به رییس مجلس 
رسید. رییس مجلس در ابتدای س��خنرانی خود هم در این رابطه گفت: 
آقای افتخاری روضه خوبی درمورد زاینده رود خواندند و اشک همه را در 
آوردند. رییس مجلس در سخنرانی خود مشکل زاینده رود را درد آور خواند 
و گفت که در تهران با کمک دولت جدید که شعارش تدبیر است، درمورد 

زاینده رود تدبیری اتخاذ خواهد شد.

 حضور یک خرچنگ
 درتلویزیون اصفهان

علی کلباس��ی درمورد برخی انتقادات 
مطرح شده در خصوص تبلیغ خرچنگ 
در برنامه زنده رود اظهار داشت: در این 
برنامه مجری بخش آشپزی در آخرین 
زمان خداحافظی با مخاطب��ان، برنامه 
هفته آینده سرآش��پز برنامه را صحبت 
درباره پخت خرچنگ و میگو اعالم کرد، 
این در حالی است که هیچ گونه آموزش و 
صحبت دیگری در این مورد مطرح نشده و صرف گفتن اسم برای آموزش 

در برنامه بعدی، دلیل بر تبلیغ نیست.
وی در ادامه اف��زود: مجری این برنامه که از س��وی مراکز ذیصالح و اداره 
اماکن عمومی مجوز فعالیت دارد، در برنامه زنده این سخن را مطرح کرده و 
با توجه به این که در جنوب کشور آبزیان دریایی را به اسم خرچنگ و میگو 
می شناسند، اسم خرچنگ را مطرح کرده است، اما در عین حال با مجری 
برنامه برخورد الزم صورت گرفته است. وی با اش��اره به این که در برنامه 
زنده برخی از کالم های مجریان تحت کنترل نیست و در برخی موارد خود 
مجریان دچار استرس  می ش��وند، گفت: در صدا و سیمای نظام مقدس 

جمهوری اسالمی به هیچ وجه تبلیغ موارد حرام نخواهد شد.

 امیدی به فروش 
در نمایشگاه کتاب امسال نداریم

مدیر انتشارات نقش نگین اصفهان گفت: 
با توج��ه ب��ه ش��رایط موج��ود و زمان 
جش��نواره، امیدی به فروش مناس��ب 
نیست، اما امسال با۳۰۰ عنوان کتاب در 

نمایشگاه شرکت خواهیم کرد.
مهدی نقش با انتقاد از زم��ان برگزاری 
نمایش��گاه کتاب اصفهان اظهار داشت: 
زمان نمایش��گاه ب��ه دلیل بس��ته بودن 
دانش��گاه ها و مدارس به هیچ عنوان مناسب نیس��ت. وی افزود: ما پیش 
از این به مسئوالن ارشاد این موضوع را یادآوری کردیم، اما توجهی به آن 

صورت نگرفت.

فیلم سینمایی »خودزنی« به کارگردانی احمد کاوری طی چند روز 
آینده در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.

فیلم سینمایی»خودزنی« با همت مؤسسه تصویر دنیای هنر در شبکه 
نمایش خانگی توزیع می شود. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر روی پرده رفت و به تازگی به اکران خود پایان 

داده که با شکست همراه بود.
در خالصه داس��تان ای��ن فیلم آمده اس��ت:کیانوش پ��س از آزادی 
از زندان ب��ه دنبال یافتن همس��ر س��ابق و فرزندش م��ی رود. او در 

این مس��یر با مش��کالت و خطرهایی 
مواجه می شود و برای اعاده حیثیت و 
بازپس گیری خانواده از دست رفته اش 

تالش می کند.
امی��ن حیایی، لعی��ا زنگن��ه، محمد 
 رضا شریفی نیا، نادر س��لیمانی، نیما 
شاهرخ شاهی و... در این فیلم به ایفای 

نقش پرداختند.
گفتن��ی اس��ت»خودزنی« فیلم��ی  
اقتباس��ی از یک رمان مصری نوشته 

نجیب محفوظ است. 
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نگاه طنز گونه به فضای 
سینما در »داغونا«

نهمین نمایشگاه کتاب 
استان با حضور وزیر

نمایش » داغ����ونا« به نویس��ندگی و کارگردان رادمهر کشانی با نگاه 
انتقادی به فضای سینما و تئاتر به روی صحنه رفت.

رادمهر کشانی با بیان این که زبان طنز برای بیان انتقاد بسیار تأثیرگذار 
است افزود: در این نمایش، افرادی که با انگیزه های بی ارزش جذب این 
هنر ارزشمند شده اند، به بوته نقد گذاشته ش��ده اند. از سوی دیگر نگاه 
انتقادآمیزی هم به دست اندرکارانی که در بها دادن به این گونه اشخاص 
دارند و سهمی در آلوده س��اختن فضای هنری دارند، شده است. تئاتر و 

سینما هنری ارزشمند است و نیاز به درک عمیق و تفکری ژرف دارد.
وی نمایش »داغونا« را یک تئاتر محیطی معرفی و بیان کرد: این نمایش 
سبکی از بداهه پردازی است. در این اثر تماش��اگران در لحظاتی از اجرا 

حضور دارند و تعدادی از بازیگران تا پایان اجرا شناخته نمی شوند.

نهمین دوره نمایشگاه کتاب استان اصفهان و نخستین نمایشگاه کتاب استانی، 
دوشنبه )۴ شهریور( افتتاح می شود.

محمد عظیمی مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی در گفتگو با ایبنا، 
اظهار داشت: در این نمایشگاه5۰۰ ناشر در بیش از۳5۰ غرفه به ارایه 65 هزار 
عنوان کتاب می پردازند. وی با بیان این که5۰ ناشر اصفهانی در این نمایشگاه 
حضور دارند، گفت: اغلب کتاب هایی که عرضه خواهند شد به حوزه های هنر، 
ادبیات پایداری، تاریخ و تمدن ایرانی � اس��المی، آموزشی و کمک آموزشی 
مربوط می شوند. عظیمی با اشاره به این که در این دوره از نمایشگاه کتاب  برای 
دومین بار شاهد راه اندازی بین الملل خواهیم بود، افزود: مؤسسه نمایشگاه های 
فرهنگی ایران از علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی برای حضور در 

نمایشگاه کتاب استان اصفهان دعوت کرده است که امیدواریم بپذیرد.

تاتر اصفهان این روزها در » ایستگاه صفر « توقف کرده است

»خودزنی«  در شبکه نمایش خانگی

آرکی تایپ های ادبیات نمایشی 
گروه فرهنگ - خ��رده نمایش های آیین��ی از کهن ترین 
شکل های نمایشی جهان محسوب می شوند. این آیین ها با 
پشت سر گذاشتن هزاران سال و فراهم آمدن تجربیات بسیار 
در نحوه برگزاری از شکلی ساده و ابتدایی به فرآیندی سخت 

پیچیده و پر رمز و راز از ادبیات و هنر نمایشی مبدل شداند.
آنچه که بعد از اجتماعات قبیله ای آغاز ش��د، شکلی از بیان 
نمایشی است که شاید پس از پیدایش و توسعه عنصر کالم 
به وجود آمد و رش��د یافت. در این نمایش ها، شبیه س��ازی 
و به کارب��ردن صورتک و اب��زار کمکی چون چوب، تش��ت 
آب و افزودن بازی، حرکات نمایش��ی و ایما و اشاره به کالم 
موجب به وج��ود آمدن قراردادهای نمایش��ی دیگری چون 
استفاده از پرده های نقاشی شد و ابزارهای نمادین و استفاده 
از کالم ش��اعرانه و آواز خواندن، تکنیک ه��ای اجرایی آن را 
تشکیل می دهد. منظور از اجرای این نمایش ها برانگیختن 
هیجانات و عواطف ش��نوندگان و بینندگان است و حرکات 
جذاب، لط��ف بیان، تس��لط روحی ب��ر جمع و ح��رکات و 
حاالت القاکنن��ده، ش��عرخوانی و آواز س��ردادن، جملگی 
 تالش��ی اس��ت در این جهت که مخاطب هر لحظه خود را 
به جای یکی از قهرمانان داس��تان ببیند و ب��ه عبارت دیگر 
بازی سازان همه شخصیت های داس��تان را بازی می کند تا 
تماشاگر نمایش با عمق روایت و ابهت رویداد داستانی درگیر 
شود. اگرچه در برگزاری هر فرآیند نمایشی عوامل دیگری 
نیز دخالت دارد تا نمایشگر و تماشاگر در فرآیند نمایشی به 
آنچه تخلیه هیجانی و پاالیش روحی و روانی نامیده می شود، 
دس��ت یابد، اما نمایش حقیق��ی زمانی اتف��اق می افتد که 
مخاطبی برای آن باشد و اندیشه، فکر و پیامی که توسط گروه 
اجراکننده به تماش��اگران منتقل می شود و منظور یا هدف 
نمایش که ممکن است اعتقادی، آموزشی، درمانی و تفریحی 
باش��د، حاصل ش��ود. در فرهنگ ایرانی خرده نمایش های 
بسیاری وجود دارند که هر کدام روایتگر گونه ای مستقل از 
هنر آیینی و نمایشی این مرز و بوم با تکنیک و محتوای خاص 
به خود اس��ت. خرده نمایش هایی چون »کوسه بر نشین«، 
»میرن��وروزی«، »پرده خوان��ی«، »نقال��ی«، »روحوضی«، 
»پهلوان بازی«، »بقال بازی«، »سیاه بازی«، »تعزیه« و ده ها 
خرده نمایش دیگر که به دلیل عدم توجه ب��ه آنها در حوزه 
نمایشی کشور امروزه روز، رو به زوال و فراموشی می روند. هر 
چند امروزه به دلیل دگرگونی های جدید فرهنگی، اجتماعی 
و اقتص��ادی جوامع در مواردی به چالش��ی جدی کش��یده 
شده اند، اما خرده نمایش ها همواره به عنوان هنری تأثیرگذار 
این قابلیت را دارد که در پاالیش ذهنی و روحی مخاطب خود 

نقشی اساسی دارد. 

 روبان قرمز

علی عطشانی زبان سینما را بیش و کم  جمال 
بلد اس��ت و همواره می کوش��د روی نوروزباقری

موضوعاتی دست بگذارد که فیلمسازان 
دیگر یا متوجه اهمیتش نمی شوند یا حالش را ندارند سراغ این 
دستمایه ها بروند، اما هیچ کدام از فیلم هایش تاکنون به آثاری 
کامل و خود بس��نده تبدیل نش��ده اند. چرا؟ ای��ن را در وهله 
نخست خود عطشانی باید پاسخ دهد، اما آنچه به نظر می رسد 
این است که عطشانی بسیار ش��تابزده با فیلمنامه هایی که در 
اختیار گرفته روبرو می ش��ود. »تلفن هم��راه رییس جمهور« 
داستان پیرمرد باربری اس��ت که قصد خرید سیمکارت تلفن 
 هم��راه دارد، اما هنگام��ی ک��ه آن را تهیه می کن��د، متوجه 
می گردد که این سیمکارت متعلق به رییس جمهور است که 

سال ها خاموش بوده و... .
این سومین ساخته علی عطشانی پس از فیلم های»دموکراسی 

در روز روشن« و »درامتداد شهر« است.
مهدی هاشمی، اکبرعبدی، نیکی کریمی، بهناز جعفری، علی 
دهکردی، آتیال پسیانی، نیما شاهرخ ش��اهی از بازیگران این 

فیلم سینمایی هستند.
این فیلم توانست در سی امین دوره جشنواره فیلم فجردیپلم 

افتخار بهترین بازیگر زن را نصیب بهناز جعفری کند.
یکی از ویژگی ه��ای بارز فیلم»تلفن هم��راه رییس جمهور« 

استفاده از فضای حاکم در جامعه است به این معنا که از آنچه 
پیرامون ما و در زندگی روزمره ما درباره آن صحبت می شود، 
س��خن می گوید، البته این حس��ن البته یک ای��راد به همراه 
 دارد، این که فیلمس��از از این ایده ابتکاری، ب��ه دلیل روحیه
 محافظه کاران��ه فیلم از آن ب��رای نقد ج��دی اجتماعی بهره

نمی برد، حتی از آن به عنوان یک فیلم س��رگم کننده موفق 
نمی توان نام برد، به ویژه این که در شرایط کنونی نام و سوژه 
فیلم بسیار می توانست به کار تبلیغ آن کمک کند، اما در عمل 
این اتفاق نمی افتد و فیلم به یک اثر معمولی تبدیل شده است.

یکی از مش��کالت بزرگ فیلم درایران و خاص��ه در این فیلم، 
فیلمنامه ضعیف آن است که نتوانسته موقعیت های کمدی و 
جدی را با یکدیگر تلفیق کند که این امر منجر به س��رگردانی 

مخاطب شده است. 
مش��کل »تلفن همراه رییس جمهور« این است که نه کمدی 
خوبی است و نه یک فیلم اجتماعی تأثیرگذار. سرگردانی فیلم 
میان این دو گرایش از آن اثر آشفته ای ساخته در صورتی که  
ایده اصلی فیلم می توانست دستمایه یک کمدی بسیار خوب 

قرار بگیرد.
ابتدا فیلم با طنز موقعیت آغاز می شود، اما در نیمه دوم فیلم 
ش��خصیت طنز بدون زمینه چینی به یک شخصیت جدی و 
قهرمان تبدیل می شود و تصمیم به حل کردن مشکالت مردم 

جامعه اش می گیرد که این تغییرات نا بهنگام برقراری ارتباط 
مخاطب با فیلم را غیر قابل باورمی کند. 

موبایل رییس جمهور به طور اتفاقی می افتد دست یک کارگر 
ساده و فقیر و او نمی داند با تماس گیرندگان بی شمار چه باید 
بکند. البته فیل��م حتی در طرح موضوعش هم ناتوان اس��ت، 
چون دقیقا مش��خص نمی ش��ود، آیا ای��ن واقعا تلف��ن همراه 
رییس جمهور اس��ت یا همین جوری الکی شایعه کرده اند که 

این شماره متعلق به اوست.
فیلم در مواردی می گوید این واقعا شماره رییس جمهور نیست، 
چون اگر بود حتما برای جلوگیری از سوءاستفاده، آن را قطع 
می کردند. در جایی از فیلم هم گفته می شود برخی سایت های 
اینترنتی این ش��ماره را به دروغ و برای فریب مردم لو داده اند، 
اما اتفاق عجیب جایی رقم می خورد ک��ه آقای رییس جمهور 
ش��خصا با این خط تماس می گیرد و با ش��خصیت اصلی فیلم 

حرف می زند.
اینها واقعا جای هیچ گونه دفاعی از فیلم باقی نمی گذارند، چون 
تماشاگر نمی داند در قبال فیلمی که تکلیف لحنش با خودش 
روشن نیست، چه واکنشی باید نشان بدهد. به اینها باید نحوه 
به نتیجه رس��اندن فیلم را هم اضافه کرد ک��ه واقعا نامعقول و 
شوک آور است. در انتها می بینیم مرد بر اثر مشاهده تناقض ها، 
دچار جنون می ش��ود و از دید او آمبوالنس تیمارس��تان، تیم 
تشریفات رییس جمهور است که جلوی در خانه اش آمده است.

 س��ازنده، این اجازه را به پیرنگ روایی و س��اختار کلی اثرش 
نمی ده��د تا جا بیفت��د، ضمن آن ک��ه به نظر می رس��د این 
فیلمساز چنان درگیر ایده اولیه شده که به عوامل مهمی چون 

بازی های بازیگران فیلمش توجهی نشان نمی دهد.
فیلم در زمین��ه رویکرد خود نی��ز دچار تش��تت و بالتکلیفی 
 است. گاه به یک کمدی ساده اجتماعی نزدیک می شود و گاه 
می خواهد ملودرامی س��ر راس��ت باش��د.گاه م��ی خواهد به 
پیچیدگی های یک تریلر سیاسی دس��ت یابد و در لحظاتی، 
ساده انگارانه به ورطه متلک های خیابانی و روزمره سیاسی و 
اجتماعی می غلتد. بهره گیری از ادبیات و تکه های مش��هور 
منتسب به رییس جمهوری س��ابق و لطیفه هایی که پیرامون 
آن باب شده بود، به خودی خود چیز بدی نیست، اما این که از 
این مصالح چگونه در ساختار متن استفاده شود هم مهم است 
 که در فیلم »تلفن همراه رییس جمه��ور« توجهی به جایگاه 
 و ش��أن نزول این ش��وخی ها نمی ش��ود و به همین سادگی 
فرصتی مناس��ب برای بهره گی��ری از همه ای��ن ظرفیت ها از 

کف می رود.

نگاهی به فیلم »تلفن همراه رییس جمهور« به بهانه اکران اصفهان

تلفن »همراه رییس جمهور« از دسترس خارج شد

SMS

طی مصاحبه ای که احمد میرعالیی مدیرعامل بنیاد س��ینمای 
فارابی و جعفر گودرزی مدیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره 
فیلم کودک با خبرگزاری مهرداش��ت، در باره ماهیت سینمای 
کودک، تالش فارابی برای حفظ و نگهداری این ژانر س��ینمایی، 

جایگاه این سینما در دنیا، وضعیت تولید و اکران فیلم های کودک 
توضیحاتی ارایه شد، اما از بحث های مطرح شده در این گفتگو که 
مهم ترین بخش آن را تشکیل می داد مربوط به چگونگی بازگشت 
پروانه های زرین از همدان به اصفهان بود که در ادامه می خوانید:

جعفر گ��ودرزی در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه آی��ا در برگزاری 
 جش��نواره در اصفه��ان ش��ک وتردی��دی وج��ود داش��ت که 
رایزنی های زیادی با ش��هرداری صورت نگرفت، این گونه پاسخ 
گفت: در ش��ک و تردید نبودیم، بلکه حض��ور قطعی در اصفهان 
منوط به مذاک��ره احمد میرعالیی با ش��هردار اصفه��ان بود که 

انجام شد.
وی علت اصرار بر برگزاری جش��نواره در اصفه��ان را همفکری 
وهمراهی ش��هردار و مردم اصفهان عنوان کرد وافزود: اصفهان 
ش��هری اس��ت که موقعیت جغرافیایی آن برای برگ��زاری این 
جش��نواره مناسب اس��ت و اصوال سینمای دنیا جش��نواره فیلم 
کودک و نوجوان را با اصفهان می شناس��ند. هنرمندان و اهالی 
س��ینما هم بارها ابراز عالقه کردند که این جشنواره در اصفهان 
 بمان��د. مدیر عام��ل بنیاد س��ینمایی فاراب��ی درب��اره برگزاری

دوره های گذش��ته جش��نواره کودک درهم��دان و همین طور 
بازگش��ت آن به ش��هر اصفهان به صراحت بیان ک��رد: به عنوان 
مدیرعامل بنیاد س��ینمای فارابی از محمود احمدی نژاد رییس 
جمهور وقت، دستور مستقیم داش��تم که جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان در همدان بماند. چون اس��تاندار و نماینده همدان در 
مجلس نزد رییس جمهور رفته بودند و از او خواستند که جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان در همدان بماند، اما با تالش بسیار، رییس 

جمهور وقت را متقاعد کردم که به نفع جش��نواره اس��ت که این 
جشنواره به اصفهان برگردد که در نهایت پذیرفت.

یادم هست که جواد شمقدری رییس س��ازمان سینمایی به من 
 گفت اگر توانستم جشنواره را به اصفهان برگردانم برگ برنده ای

  برای مدیری��ت س��ینما در دول��ت دهم اس��ت. بع��د از آن در 
مش��ورت هایی که با س��ینماگران داش��تیم اصفه��ان را گزینه 
بهتری دانس��تند. احمد میر عالیی در پایان صحبت های خود، 
می افزاید:  بازگش��ت جش��نواره به اصفهان جرأت می خواست 
ودلیل آن را ای��ن گونه توضیح می دهد: ب��ه دلیل مذهبی بودن 
شهر اصفهان، نگاه عامه موافق برگزاری این جشنواره در اصفهان 
نبود و برای برگرداندن جش��نواره به اصفه��ان خدمت آیت اهلل 
مظاهری رییس حوزه علمیه اصفهان رس��یدم و درباره برگزاری 
جش��نواره در اصفهان توضیحاتی ارایه کردم و جالب این بود که 
وی نظر متفاوتی نسبت به مقوله سینما داشت و با اشراف کامل 
 س��خن می گفت. خالصه این که بعد از برگزاری جشنواره پسر 
آیت اهلل مظاهری پیغام داد و از برگزاری جش��نواره ابراز رضایت 

و تشکر کرد.
گفتنی است بیست وهفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوان��ان از پانزدهم تا نوزدهم مهرم��اه در اصفهان 

برگزار خواهد شد.

حرف های ناگفته از جشنواره کودک به روایت بزرگ ترها

موقعیت جغرافیایی 
اصفهان  برای 
برگزاری این 

جشنواره مناسب 
است و اصوال 
سینمای دنیا 

جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان را با 
اصفهان می شناسند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 جباری تمرکزش را متوجه 
سپاهان کند، می تواند برگردد

کرانچار/ سرمربی تیم سپاهان
افت سپاهان از دقیقه۷۰ را تا حدودی تأیید می کنم و به نظرم این مسأله 
می تواند به دلیل غیبت برخی بازیکنان تأثیرگذار ما در این مسابقه باشد، 
چون این بازیکنان می توانند در لحظات خاصی به ما کمک کنند و شرایط 

سپاهان را بهبود بخشند. 
هم��ه می دانند جب��اری یک بازیک��ن صاحب 
کیفی��ت و خوب اس��ت. به نظ��ر من در 
سپاهان تنها یک مش��کل داشت و آن 
مش��کل نبودن فکر و ذکرش در تیم ما 
بود. با این حال من به جباری فرصت دادم 
تا این بازیکن فکرهایش را بکند و در 
صورتی که توانس��ت ذهن خود 
را بر س��پاهان متمرکز کند، 
می تواند به تی��م بازگردد و 

دوباره در جمع ما باشد. 

رسانه های اسپانیایی از آماده شدن ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برای برگزاری مراسم معارفه گرت بیل 6
خبر دادند. در تصاویر منتشر شده، برنابئو به حالتی تزئین شده که گویا قرار است در روزهای آینده 
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برنابئو آماده رونمایی از گرت بیل

هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
گروه 
برای تیم های اصفهانی خوش یمن بود، ورزش

چرا که ه��ر دو تی��م بعد از چن��د هفته 
ناکامی در کسب نتیجه موفق به کسب پیروزی برابر حریفان خود 
شدند. سپاهان در غیاب جباری و با درخشش محمد غالمی موفق 
به غلبه بر صبا شد و لوکابوناچیچ با ذوب آهن از سد ملوان گذشت. 
ناگفته نماند ذوب در این بازی، چندان بازی خوبی را از خود ارایه 

نداد، اما در پایان چهره تیم برنده را به خود گرفت.
س��پاهان و صبا در حالی به مصاف هم می رفتند که هر دو تیم به 
عقیده سرمربیان خود نتایج خوبی در هفته گذشته نگرفته بودند 
و در این بازی ب��ه دنبال جبران مافات بودند. مهم ترین حاش��یه 
پیرامون این بازی غیبت مجتبی جباری بود که زالتکو کرانچار به 
جای او، امین جهان عالیان را در پست هافبک طراح بازی داده بود.

س��پاهان در آغاز بازی بهت��ر از حریف خود ب��ود و خیلی زود هم 
توس��ط غالمی به گل رس��ید تا کرانچ��ار راحت ت��ر بتواند ادامه 
ب��ازی را دنبال کند. س��پاهان تا دقیق��ه۲۵ نیز تقریب��ا مالکیت 
توپ را بیش��تر از میهمان خود داش��ت، اما هرچه به پایان بازی 
نزدیک می ش��دیم، این صبا بود ک��ه برای جب��ران گل خورده با 
ارس��ال های بلند و همچنین تکنیک فردی فرید بهزادی کریمی 
موقعیت های نصفه و نیم��ه ای را روی دروازه رحمان احمدی به 
 وجود آورد، اما در حالی که به نظر می رس��ید نیمه دوم با تک گل

غالمی به سود سپاهان به پایان برسد اشتباه مدافع صبا و گلزنی 
مجدد غالمی اختالف را دو برابر کرد تا س��پاهان با خیالی  آسوده 
راهی رختکن ش��ود. غالمی در این دو بازی اخیر نشان داده برای 
همراهی تیم ملی در جام جهانی برزیل عزم خود را حسابی جزم 

کرده است.
در نیمه دوم، س��پاهان کمی محتاط تر بازی کرد و بیش��تر برای 
گلزنی چشم به ضد حمالت و فرارهای جالوویچ و غالمی داشت و 
با وجود این که دو، سه موقعیت خیلی خوب نیز روی دروازه صبا به 

وجود آوردند نتوانستند گل سوم را به ثمر برسانند.
صبای قم که خود را برای به حداقل رساندن اختالف، به آب و آتش 
می زد در دقیقه ۸۴ به گل اول خود رس��ید، این گل را جانش��ین 

عنایتی یعنی پاکیزه به ثمر رساند.
با این گل۶ دقیقه پایانی بازی بسیار جذاب شد، زیرا صبا با بازی 
انتحاری قصد زدن گل تساوی را داشت و سپاهان نیز در سوی دیگر 
می توانست گل سوم را از روی ضد حمله و کمی بازیکنان دفاعی 
سپاهان به ثمر برساند، اما در نهایت گلی به ثمر نرسید تا بازی با 
نتیجه ۲ بر یک به پایان برسد. سپاهانی ها همچون دیدارهای قبل، 
از دقیقه۷۰ به بعد دچار افت شدند که بد نیست زالتکو برای این 

ضعف تدبیری بیندیشد.

طلسم شکنی ذوب آهن

ذوب آه��ن در حال حاض��ر ۳ امتیاز حاص��ل از ۳ تس��اوی و دو 
شکس��ت دارد، اما در س��وی دیگر ملوان با وجود ای��ن که تعداد 
شکس��ت هایش بیش��تر بوده اس��ت ب��ا ۴ امتیاز حاص��ل از یک 
 پی��روزی، ی��ک تس��اوی و۳ شکس��ت در رده دوازده��م جدول 
رده بندی و باالتر از ذوب آهن، رده پانزدهمی جای گرفته است. 
این دو تیم در این دیدار به دنبال کسب نتیجه و خروج از حواشی 

ابتدای لیگ بودند.
ملوان میزبان این دیدار را هجومی آغاز کرد و در۲۰ دقیقه  ابتدایی 
بازی هم فرصت های خوبی را برای رس��یدن به گلزنی داش��ت و 
مشخص بود که این تیم برای ضربات آزاد نیز برنامه دارد. در سوی 
مقابل لوکا بوناچیچ تغییراتی را در تی��م خود داده بود و بازیکنان 
جوانی در ترکیب ابتدایی سبزپوشان اصفهان دیده می شدند. لوکا 
قصد داشت با استفاده از این بازیکنان جوان از ضد حمالت استفاده 

کند که در این نیمه موفق به این کار نشد.
در ابتدای نیمه دوم، ل��وکا بوناچیچ دو تعوی��ض را به قصد تغییر 
نتیجه بازی انجام داد و مس��لمان و بهادرانی را برای تغییر نتیجه 
بازی به زمین فرس��تاد. این تعویض ها جواب داد و در دقیقه ۵۴، 
مس��لمان با گلی که زد به عنوان تعویض طالی��ی خود را معرفی 
کرد. در ادامه این نیمه بازیکنان ذوب آهن بر بازی مسلط شدند و 
توانستند گل دوم را نیز به ثمر برسانند که این گل با فرصت طلبی 

دغاغله جبران شد.
پیروزی خارج از خانه ذوب آهن در مقابل ملوان در شرایطی اولین 
برد تیم لوکا را در لیگ سیزدهم رقم زد که ذوبی ها فصل گذشته 
هم بعد از پنج باخت متوالی در هفته ششم به اولین پیروزی خود 
رسیده بودند. گلزنی محسن مسلمان مقابل تیم سابقش در کنار 
 درخشش دوباره رجب زاده در انزلی سه امتیاز شیرین را به حساب 
ذوب آهن واریز کرد تا ش��اگردان لوکا بوناچی��چ بعد از پنج هفته 
نبردن، س��رانجام رنگ اولین۳ امتیاز خودشان در لیگ سیزدهم 

را ببینند.
 ذوب آهن در حالی در مقابل ملوان به پیروزی رس��ید که از پنج 
بازی قبلی، سه تساوی و دو شکس��ت در کارنامه خودش به ثبت 
رسانده بود، اما این برد از سوی دیگر خاطره فصل قبل را هم برای 
ذوب آهن زنده کرد که تیم رس��ول کربکندی بعد از تحمل پنج 
شکس��ت متوالی در پنج هفته ابتدایی لیگ دوازدهم سرانجام در 
هفته ششم موفق شد با گل های ماچادو، استویکوف و فرهادی با 
نتیجه سه بر یک در مقابل تراکتورسازی تبریز به پیروزی برسد و 
به همین خاطر هفته ششم لیگ برتر را باید هفته اقبال ذوب آهن 
نامگذاری کرد که در دو لیگ متوالی به نوعی این تیم را از بحران 

خارج کرده است.

آشتی دوباره سپاهان و ذوب آهن با برد

تبلیغ تولید کننده مشروبات هفته ششم به کام اصفهانی ها
الکلی در ورزشگاه آزادی!

حریف تایلندی اس��تقالل در ورزش��گاه آزادی بر روی 
پیراهن��ش ش��رکت تولید کنن��ده مش��روبات الکلی را 

تبلیغ کرد.
تیم بوریرام چهارشنبه شب در مسابقه دور رفت مرحله 
یک چهارم پایان��ی لیگ قهرمان��ان آس��یا در حالی در 
برابر اس��تقالل ای��ران به می��دان رفت ک��ه لوگوی یک 
 MAIN«شرکت س��ازنده مش��روبات الکلی به عنوان
SPONSOR« )حام��ی اصل��ی روی پیراه��ن(روی 

پیراهن این تیم نقش بسته بود.
هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی فوتبال درباره این 
مسأله عنوان کرد: فدراس��یون جهانی فوتبال، هرگونه 
تبلیغ دخانیات و مشروبات الکلی را به دلیل زیان هایی 
که برای س��المتی انس��ان دارد ممنوع کرده است. این 
مسأله حتی تا جایی پیش رفت که یوفا در جام ملت های 
اروپا در سال۲۰1۲، استفاده، فروش و تبلیغ دخانیات در 
ورزشگاه های محل برگزاری یورو در آن سال را ممنوع 

اعالم کرد.
وی افزود: این موضوع باید از طریق بین الملل فدراسیون 
فوتبال پیگیری شود که آیا بازی هایی که در زیرمجموعه 
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا برگزار می ش��ود، هم ذیل 
همین قانون است یا نه، اما سوای موارد حقوقی و قانونی 
فکر می کنم بحث تبلیغات با توج��ه به مقوله میزبانی و 
ارزش ها و ضد ارزش هایی که در کش��ور میزبان وجود 
دارد، می تواند مورد نظر جدی برگزار کنندگان مسابقات 
قرار بگیرد. این مس��أله با توجه به این که بازی استقالل 
مقابل بوریرام در مقیاس وسیع رسانه ای انعکاس داشته 

است، اهمیت بیشتری پیدا می کند.
از سوی دیگر، محمد رضا کسرایی مدیر روابط بین الملل 
سازمان لیگ که به عنوان هماهنگ کننده در بازی رفت 
دو تیم استقالل و بوریرام فعالیت کرده است در این باره 
به گفت:کمیته مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا از دو ماه 
قبل از شروع این بازی ها لباس تیم های شرکت کننده را 
دریافت می کند. بر اساس قوانین موجود، هر تیمی فقط 
و فقط یک بار می تواند اسپانس��رهای روی پیراهنش را 

تغییر بدهد.
وی افزود: در گذشته این س��ابقه وجود داشته است که 
تبلیغات دور زمین بر اساس شئونات و ارزش های میزبان 
تغییر کرده اند، اما در بحث پیراهن، کنفدراسیون فوتبال 

آسیا تصمیم گیر نهایی است. 

ذوب آهن در ضعیف ترین بازی برد
س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ما ضعیف ترین بازی خود را 

انجام دادیم، اما توانستیم به برتری دست یابیم.
لوکا بوناچیچ در نشس��ت خبری پس از دیدار براب��ر ملوان در هفته 
شش��م لیگ برتر فوتبال باش��گاه های کشور اظهار داش��ت: از نظر 
فنی فوتبال زیبایی ندیدیم و به هر حال ای��ن اتفاقات در فوتبال رخ 
می دهد. ما ضعیف ترین بازی خود را انجام دادیم، اما توانس��تیم به 
برتری دس��ت یابیم. بازی هایی بوده که باید می بردی��م اما نبردیم، 
طبیعت فوتبال هم همین است. وی ادامه داد: یک گل اضافه تر زدیم 
و به پیروزی رسیدیم. در این دیدار بیاتی نیا و حدادی فر را در اختیار 
نداشتیم. فشار بازی ها هم زیاد اس��ت، نه اردویی داشتیم و نه بازی 

تدارکاتی انجام دادیم. 

 مرادی: من خطا نکردم
داور اشتباه کرد!

ملی پوش نیمه استقامت ایران که به دلیل خطا از خط مسابقه دوی 
۸۰۰ متر کنار رفت، می گوید خطایی نداشته و داور در مسابقه۸۰۰ 

متر برای دادن دستور استارت تعلل کرده است.
سجاد مرادی درباره کنار رفتنش از مسابقه دوی۸۰۰ متر در لیگ به 
دلیل خطا، گفت: من خطایی را مرتکب نشدم، چون زمانی که داور 
استارت می دهد به هر دلیلی مکث زیاد باش��د، باید دوباره استارت 
داده شود و باید کارت به داور داده می شد. همیشه این گونه نیست 
که کارت را به ورزش��کار بدهند. داور باید کارتی را به خود می داد و 
یک کارت س��بز هم به تمام دوندگانشان می داد و بعد دوباره دستور 
استارت می داد. مرادی افزود: من نزدیک به1۰ ثانیه در خط استارت 
ایستادم و وقتی دیدم که صدایی نیامد از روی خط بلند شدم تا داور 

دوباره دستور استارت بدهد.

 بانوان اصفهانی
در رشته کوهستان قهرمان شدند

بانوان تیم دوچرخه سواری اس��تان اصفهان باالتر از تیم های فارس 
و کردس��تان به مقام اول مسابقات قهرمانی کش��ور کراس کانتری 
رس��یدند. روز جمعه اول ش��هریورماه مس��ابقات قهرمانی کش��ور 
دوچرخه سواری کوهستان بانوان در رشته کراس کانتری با حضور 
۳۰ دوچرخه سوار در قالب ۹ تیم بزرگساالن و جوانان در محل پارک 
چیتگر تهران برگزار ش��د. در رده س��نی جوانان، نیلوفر دوکوهکی 
از تیم اس��تان فارس با کس��ب بهترین زمان نفر اول شد و آذردخت 
محمدی و ش��یوا توکلی از تیم اس��تان اصفهان ب��ه ترتیب موفق به 
کسب مقام های دوم و س��وم ش��دند. در مجموع تیمی، تیم استان 
اصفهان با کسب بیش��ترین امتیاز موفق به کسب مقام قهرمانی شد 
و تیم های استان فارس و استان کردستان به ترتیب در جایگاه دوم 

و سوم قرار گرفتند. 

توقف انتشار روزنامه تماشا
 انتش��ار روزنامه »تماش��ا« متوقف ش��د تا بار دیگر ثابت شود عمر 
 رس��انه ها در کش��ورمان بس��یار اندک اس��ت و همگی جوانمرگ

می شوند. روزنامه تماشا یکی از روزنامه های جدید و متنوع ورزشی 
بود. این روزنامه که در روزهای اول انتشارش متفاوت نشان داد، اما 
در نهایت بعد از۶۴۶ ش��ماره   به پایان خط رس��ید تا یک باره دیگر 
این فرضیه که رسانه ها در کش��ور ما همواره جوانمرگ می شوند به 
اثبات برسد. مهدی ش��ادمانی از اعضای تحریریه روزنامه در صفحه 
اجتماعی خود نوشته که از این پس این روزنامه به شکل هفته نامه 
منتشر خواهد شد. فارغ از ایرادهایی که به برخی مواضع این روزنامه 
وارد بود، ولی بدون اغراق باید گفت که غیبت روزنامه تماشا در بین 

نشریات ورزشی احساس خواهد شد. 

 تعریف و تمجید تکابی 
از هیأت تنیس

رییس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان گفت: ماهان در جذب مهره 
ها خوب عمل کرد.

مهدی تکابی در حالی که با ایسنا سخن می گفت در خصوص مسابقات 
لیگ برتر بانوان و قهرمان��ی فوالد ماهان اظهار داش��ت: من پیش بینی 
می کردم که فوالدماهان بتواند قهرمان شود. بچه ها11 روز در اردو بودند 
و با همکاری خوبی که داش��تند این اردو به بهترین نحو برگزار شد. وی 
ادامه داد: هیأت تنیس روی میز اصفهان با آوردن ماهان به تیمداری در 
تنیس خدمت بزرگی به جامعه تنیس کرد و امیدوارم این موفقیت ها تداوم 
داشته باشد. تکابی با بیان این که ماهان تیم بسیار منضبطی بود، گفت: در 
جذب مهره ها دقت زیادی کردند، به عالوه این که پتانسیل تنیس اصفهان 
بسیار خوب است و ما چندین بازیکن ملی پوش خوب داریم و همین باعث 
تقویت تیم ماهان شد. وی با بیان این که در سال آینده استخوان بندی تیم 
حفظ می شود، ولی یکی دو نفر جذب این تیم خواهند شد، گفت: صحبتی 
با باشگاه ماهان داشتیم که این تیم در رده های سنی مختلف تیمداری 

کند و امیدوارم این امر نیز محقق شود. 

خبر روز

تیراندازان هنوز 
فشنگ ندارند

 درخشش
شماره 9سپاهان

دو گل ارزشمند محمد غالمی مقابل صبا عالوه بر این که سپاهان را بعد از سه 
بازی صاحب پیروزی کرد، باعث شد تا مهاجم شمالی سپاهان خاطرات ناکامی 

در فصل گذشته را هم به فراموشی بسپارد.
محمد غالمی مهاجم سپاهان که این روزها تبدیل به یکی از مهره های اصلی 
کرانچار در خط حمله شده و حتی آرش افشین را هم نیمکت نشین کرده است 
با زدن چهار گل در طی شش هفته اخیر به صدر جدول گلزنان رسیده تا شاید 
با ادامه این روند بتواند مشکل سپاهان را از بابت داشتن یک مهاجم شش دانگ 
برطرف کند. غالمی در شرایطی با ۴ گل بهترین گلزن سپاهان لقب گرفته که 
طی شش هفته ۴۵۵ دقیقه برای تیم کرانچار بازی کرده است و بر عکس در 
لیگ دوازدهم با1۰۰۳ دقیقه بازی حتی یک گل هم برای سپاهان در لیگ برتر 
به ثمر نرساند و تک گل او مربوط به وقت های اضافه فینال جام حذفی بود که به 

نوعی سرنوشت قهرمانی سپاهان را به ضربات پنالتی کشاند.

تیراندازان ملی پوش ایران در فاصله دو ماه تا مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰1۳ 
تهران هنوز مشکل کمبود فشنگ دارند.

در حالی که فدراس��یون تیراندازی ایران اواخر مهرماه سال جاری و تا دو ماه 
دیگر باید میزبان مهم ترین رقابت های سال قاره کهن باشد، مشکالت مربوط به 
فشنگ  برای تمرین ملی پوشان تیراندازی پابرجاست و همچنان تیراندازان با 

چنین تهدیدی مواجه هستند.
در همین زمینه هامونی حقیقت دبیر جدید فدراسیون تیراندازی در گفتگویی 
 که با فارس داش��ت گفت: هنوز موضوع فشنگ ها حل نش��ده و این موضوع 

کم کم نگران کننده شده است. 
وی در خصوص راهکار فدراسیون برای حل این مشکل گفت: باید منابع تأمین 
شود، مجوز صادر شده و مشکل تحریم حل ش��ود. بنابراین در حال حاضر با 

مجموعه ای از مشکالت مواجه هستیم. 

وردربرمن  بد کار نکرد
روبین دوت سرمربي تیم فوتبال وردربرمن گفت: فکر نمي کنم بد کار 
کردیم، اما دورتموند به بردي رسید که سزاوارش بود. ما در۳۰ دقیقه 
نخست سازماندهي خیلي خوبي داش��تیم. باید به این سمت حرکت 

کنیم که این نظم را در کل بازي داشته باشیم.

دلم براي فرگوسن تنگ مي شود
سرمربي چلسي پیش از س��فر به اولدترافورد اعالم کرد دلش براي الکس 
فرگوسن تنگ خواهد شد، ولي تأکید کرد مویس مربي موفقي خواهد بود. 
مورینیو که بار دیگر هدایت چلسي را به دست گرفته است اعالم کرد دلش 

براي روبه رو شدن با الکس فرگوسن تنگ خواهد شد. 

خشم عقیلی از خبرنگار90 

هادي عقیلي درباره بگ��و مگویي که بین او با رحمان 
احمدي و صحنه دیگري که با امید ابراهیمي داشت در 
گفتگو با۹۰گفت: توضیحي ندارم بدهم. چرا باید در 

این باره صحبت کنم؟ نیازي به توضیح نیست.

در آخرین دیدار هفته ششم لیگ برتر استقالل میزبان تیم راه آهن 
است و داور این دیدار هم برای اولین مرتبه در لیگ برتر سیزدهم 

قضاوت می کند.
آخرین دیدار هفته شش��م لیگ برتر، امروز در ورزش��گاه آزادی 
بی��ن دو تی��م اس��تقالل و راه آهن س��ورینت برگزار می ش��ود. 
البت��ه صحبت های��ی مبنی ب��ر تغییر زم��ان این ب��ازی مطرح 
 ش��ده و قرار اس��ت امروز س��ازمان لی��گ درمورد این مس��أله 
تصمیم گیری کند. استقاللی ها دوست داش��تند این دیدار یک 
روز دیرتر برگزار می ش��د تا خستگی دیدار س��نگین آسیایی با 
بوریرام تایلند از تن آبی پوشان بیرون می آمد، شاید امروز خواسته 
استقاللی ها اجابت شود. در دیدارامروز آبی پوشان احتماال هاشم 
بیک زاده و آندرانیک تیموری��ان را به دلیل مصدومیت در اختیار 

نخواهند داش��ت. به این ترتیب امیرقلعه نویی در میانه میدان و 
جناح چپ دس��تش خالی تر از قبل است. البته ش��اید او ترکیب 
اس��تقالل را در این بازی دگرگون کند، زیرا اصال از بازی تیمش 
مقابل بوریرام راضی نبود. ش��اگردان منصور ابراهیم زاده در این 
فصل فقط یک پیروزی به دس��ت آورده اند، این آمار قابل قبولی 
برای تیمی که هیچ دغدغه ای از نظر مالی و امکاناتی ندارد نیست. 
دیدار دو تیم، نبرد اندیشه های تاکتیکی دو مربی است. ابراهیم زاده 
و قلعه نویی به خوبی به تفکرات فوتبالی هم آشنا هستند، البته از 

نظر بازیکن،  برتری با استقالل است.
در تیم راه آهن حضور سید امین منوچهری، وحید طالب لو، پیروز 
قربانی و فرزاد آشوبی چهار بازیکن سابق استقالل بر جذابیت های 
این بازی اضافه می کند. وحید طالب لو هم انگیز های بسیاری دارد 
تا نش��ان بدهد از مهدی رحمتی؛ بهترین دروازه بان ایران چیزی 
کم ندارد. آشوبی بی حاشیه از استقالل جدا شد و خیلی مسأله ای 
با این تیم ندارد، اما نبرد پیروز قربانی با فرهاد مجیدی هم می تواند 
در میدان دیدنی باشد. استقالل در این فصل هنوز مساوی نداشته 
است و امروز هم به دنبال پنجمین برد خود است، در حالی که راه 
آهن در این فصل دو مساوی و دو باخت دارد. شاگردان ابراهیم زاده 
شاید در ابتدا برای نباختن بازی می کنند و نیم نگاهی هم به برد 
در این دیدار خواهند داشت. خستگی بازیکنان استقالل بهترین 
فرصت برای بازیکنان راه آهن اس��ت تا بتوانند دومین بردشان را 
به دست بیاورند مگر آن که این تیم جسارت کافی را برای پیروز 
شدن نداشته باشد. این مسابقه یک چهره ویژه هم دارد. محسن 
ترکی؛ داوری که برای اولین مرتبه در لیگ برتر قضاوت می کند. 

تازیانه شوم مصلحت بر گرده حقیقت

این بود آرمان های ما آقای فردوسی پور؟!
استقالل - راه آهن؛ 

 جدال تاکتیکی قلعه نویی و ابراهیم زاده

برنامه ای که مجری گندمگون و الغر اندامش هر هفته بعد از این 
که بابت گرفتگی صدایش عذرخواهی می کرد، جلوی آن دکور 
یونولیتی تأکید داشت که می خواهد به مسائل فنی فوتبال بپردازد 
و امیدوار است در راه پیشرفت فوتبال ایران قدمی بردارد، اما حاال 
بعداز 1۵ سال، وقتش رس��یده که آن جوانک خجالتی قد بلند- 
همان که وقتی با بچه های تحریریه ابرار ورزشی بیرون می رفت، 
همیشه پشت سر همه راه می رفت، اما در سرش دائم با تناقضات 
فوتبال ایران همچون مع��ادالت چندمجهول��ی مثلثات درگیر 
بود - از خودش بپرسد آیا این بود آرمان های عادل فردوسی پور؟

آیا هدف او صرفا داش��تن ی��ک برنامه پرمخاطب ب��ود؟ یا عادت 
هر دوش��نبه نشس��تن روی یک صندلی )آن هم برای 1۵سال 
 متوال��ی(، زاوی��ه دی��د فردوس��ی پ��ور را از آرم��ان خواهی به 

مصلحت اندیشی تغییر داده است؟ هر چند که او هنوز هم با بقیه 
رقبای خود در تلویزیون کیلومترها فاصله دارد. در این س��ال ها 
کس��به زیادی آمدند و جلوی دکان۹۰ بس��اط خودشان را پهن 
کردند و بعد از مدتی رفتند ولی انتظارات ما از »اس��تاد« بیش از 
اینهاست. عادل در این س��ال ها از کت و شلوار تعاونی اداره ای به 
کت و ش��لوار هاکوپیان تغییر لباس نداده و سایز کمرش بخاطر 
جوجه کباب های میدان شیخ بهایی۳ ، ۴ برابر نشده. در سالمت 
مالی و اجتماعی عادل فردوس��ی پور هم شکی نیست. این را می 
توانید از آنهایی که در این سال ها به هر طریقی متوسل شدند تا 
نقطه ضعفی در او بیابند، بپرس��ید. اما۹۰ هر قدر هم خوش آب 
و رنگ باشد، در چند سال اخیر »بررس��ی فنی فوتبال ایران« را 
به فردوس��ی پوِر 1۵ س��ال پیش و جمع کثیری از مخاطبانش 
بدهکار است. آیا حق مخاطبان۹۰ نیست که کادر فنی تیم ملی 
کشورشان به چالش کشیده شود تا بدانند با چه تئوری تاکتیکی 
و اس��تراتژی وارد مس��ابقات مقدماتی جام جهانی شدیم و حاال 
می خواهیم چه اس��تراتژی ایی را به کار بگیریم؟ چه فلسفه ای 
باعث قهرمانی اس��تقالل و ناکامی تراکتورسازی و پرسپولیس و 
... شد؟ ش��اید عده ای بگویند این روزها که توانایی اشک گرفتن 
از عوام یک فضیلت اس��ت، چرا فردوس��ی پ��ور و علیخانی این 
وجه از مونو رسانه را به رخ نکش��ند؟ به خصوص که آن »کودِک 
نیازمنِد یک نوازش« یا آن دیگری که ت��ا درون دروازه »بزکش« 
می ش��ود، فرزند ایران اس��ت و با هر جلب ترحمی، زندگی ده ها 
 فرزند ایران چون خودش را متحول می کند، اما پس آرمان های
فردوسی پور1۵سال پیش و فوتبالی های مخاطب۹۰ چه می شود؟ 



 عمده مشکل بُن؛  عدم
 تخصیص آب به کشاورزی

فرماندار بن گفت: عمده مشکل شهرستان بن، عدم تخصیص آب به 
طرح های کشاورزی شهرستان بن است.

حبیب محمدی با بیان این که عمده مشکل شهرستان بن تخصیص 
آب به طرح های کش��اورزی این شهرستان که همه طرح ها در متراژ 
600  هکتار هستند، اظهار داشت: با توجه به این که رودخانه پرآب 
زاینده رود در این استان واقع اس��ت، اما تخصیص آبی به طرح های 

این شهرستان صورت نگرفته است.
وی با اشاره به این که با به سرانجام رسیدن طرح های کشاورزی در 
این شهرستان اشتغال زایی مفیدی در شهرس��تان صورت  خواهد 
گرفت، بیان داشت: با توسعه کشاورزی در این شهرستان درآمد سرانه 

شهرستان و مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
محمدی با بیان این که مشکالت این شهرستان، تصفیه خانه آب و 
فاضالب شهرستان، استقرار ادارات در شهرستان و طرح  های هادی 
روستایی و... است، اذعان داشت: در هفته دولت، چهار پروژه در این 

شهرستان افتتاح می شود.  
وی با اش��اره به این ک��ه در هفته دولت پس��ت برق��ی63 کیلو وات 
شهرستان بن، آموزش��گاه حضرت خدیجه وردنجان و بانک تجارت 
و مهر در این شهرستان افتتاح می ش��ود، بیان داشت: اعتبار هزینه 
شده برای آموزشگاه حضرت خدیجه وردنجان چهار میلیارد و500 

ریال بوده است.

خبر ویژه

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر شهرکرد / پریچهر سلطانی

از 45 مصوبه این کمیس��یون در دور س��وم فعالیت شورایاسالمی، 
 هیچ کدام اجرایی نش��ده اس��ت و انجمن های ش��ورایاری شهر از 
دیگر مصوبات بود که ایجاد آن رفع مش��کالت محله ها با مشارکت 
مردم و از طریق معرفی رابط بین مردم و ش��ورای ش��هر را ش��تاب 
می بخش��ید، اما این مصوبه نیز به سرنوش��ت دیگر مصوبات دچار 
و اجرا نش��د. در این مصوبه اعتب��ار مورد نیاز بخ��ش های مختلف 
بر اس��اس مطالعات نخب��گان و پژوهش��گران ب��رآورد و تخصیص 
بودجه ش��هرداری ب��ا توجه 
به ای��ن اولویت ه��ای انجام 
می ش��ود. تمامی مصوبات 
این کمیس��یون ازمصوبات 
اجالس مش��ورتی رؤس��ای 
کمیس��یون ه��ای فرهنگی 
و اجتماعی کالن ش��هرهای 

کشور است.

عدم اجرای مصوبات کمیسیون 
فرهنگی  و اجتماعی شورای شهرکرد

چهره روزیادداشت
اسامی شاعران برتر جشنواره منطقه ای شعر بومی محلی اعالم شد
اسامی شاعران برتر هفتمین جشنواره منطقه ای شعر محلی بومی کشور با عنوان »تمدار بیت « روز 
شنبه معرفی شد. حسین گنجی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: در 

این جشنواره صادق امیری از این استان در بخش آزاد عنوان رتبه برتر را کسب کرد.
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ابالغ رای 
296شماره 332/92کالسه پرونده : 332/92 شماره دادنامه 696 تاریخ 92/5/27 
مصطفی   : خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای   20 شعبه   : رسیدگی  مرجع 
دفتر  گلها  پاساژ  سبز  فضای  مقابل  کمال  خ   : نشانی  عبدالرسول  فرزند  ملکیان 
عنایت  با  المکان  مجهول   : نشانی  محمود  فرزند  حیدری  احسان   : خوانده  البرز 
و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  یه  نظر  و  پرونده  محتویات  به 
نماید: رای قاضی شورا دعوی مصطفی  آتی مبادرت بصدور رای می  به شرح 
ریال  میلیون  پنج  و  چهل  مبلغ  مطالبه  بخواسته  حیدری  احسان  بطرفیت  ملکیان 
وجه چک شماره 785765بتاریخ 91/5/15 عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه 
به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نکردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه 
قانون تجارت و  استناد مواد 210و312  به  لذا  ثابت است  ننموده بر شورا  ارائه 
198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
هزینه  بابت  هزارریال  بابت اصل خواسته و سی  ریال  میلیون  پنج  و  مبلغ چهل 
دادرسی و هزینه نشر آگهی وهمچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد . 

قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 

297کالسه پرونده : 320/92 شماره دادنامه 690 تاریخ 92/5/27 مرجع رسیدگی 
فرزند  ملکیان  مصطفی   : خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای   20 شعبه   :
 : البرز خوانده  دفتر  گلها  پاساژ  مقابل فضای سبز  : خ کمال  عبدالرسول نشانی 
احسان حیدری فرزند محمود نشانی : مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده 
آتی مبادرت  به شرح  اعالم و  را  یه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی  و نظر 
بصدور رای می نماید: رای قاضی شورا دعوی مصطفی ملکیان بطرفیت احسان 
حیدری بخواسته مطالبه مبلغ 45000000 ریال وجه چک شماره 785753بتاریخ 
91/7/5 عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی – با 
صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه 
از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه 

رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا 
ثابت است لذا به استناد مواد 210و312 قانون تجارت و 198و519و522 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45000000 ریال 
آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  هزارریال  سی  و  خواسته  اصل  بابت 
وهمچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد . قاضی شعبه 20 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
298کالسه پرونده : 319/92 شماره دادنامه 679 تاریخ 92/5/27 مرجع رسیدگی 
فرزند  ملکیان  مصطفی   : خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای   20 شعبه   :
 : البرز خوانده  دفتر  گلها  پاساژ  مقابل فضای سبز  : خ کمال  عبدالرسول نشانی 
احسان حیدری فرزند محمود نشانی : مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده 
آتی مبادرت  به شرح  اعالم و  را  یه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی  و نظر 
بصدور رای می نماید: رای قاضی شورا دعوی مصطفی ملکیان بطرفیت احسان 
حیدری بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک شماره 785771بتاریخ 
91/10/5 عهده بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول 

مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
نکردیده و  قانونی در جلسه رسیدگی حاضر  ابالغ  به  با توجه  اینکه خوانده  و 

الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 
بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  198و519و522  و  تجارت  قانون  210و312 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی 
و  تاخیر  وهمچنین خسارت  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  هزارریال 
تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه می باشد . قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی

295 شماره: 76/92 به موجب رأی شماره 218 تاریخ 92/3/21 شعبه 18 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مقصود ملک 

اوغلی  نام پدر: عباس نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ پانزده میلیون ریال15000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
اساس  بر  حکم  اجرای  زمان  تا   88/5/20 چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 50000 ریال در خواهان صادر 
و اعالم می گردد نیم عشر  در حق محکوم له مصطفی ملکیان فرزند عبدالرسول 
نشانی : خ کمال مقابل فضای سبز پاساژ گلها نمایندگی بیمه البرز. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 18 حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
 : خواهان   92/5/29 تاریخ   559  : دادنامه  شماره   312/92 پرونده  کالسه   294
مصطفی ملکیان به نشانی اصفهان خ کمال مقابل فضای سبز پاساژ گلها دفتر البرز 
خوانده : احسان حیدری مجهول المکان رای شورا : در خصوص دعوی مصطفی 
ملکیان بطرفیت احسان حیدری بخواسته مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال وجه 
انضمام   به  ایران  مهر  الحسنه  بانک قرض  چک شماره 785754بتاریخ 91/7/15 
ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که  به  تادیه و خسارات دادرسی نظر  تاخیر 

داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده هیچ گونه ایرادو 
دفاع موجهی در خصوص دعوای مطروحه و مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش به عمل نیاورده اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به 
استناد مواد 198و519و515و522 ق.آ.د.م   رای بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 45000000 ریال ) چهل و پنج میلیون ریال ( بابت اصل خواسته به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ 
خواهان  در حق  آگهی  نشر  هزینه  زمان وصول  تا   91/7/15 مورخه  رسید  سر 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد . قاضی شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
291 شماره پرونده: 9204002004000159/1. شماره ابالغیه: 139205102004001420. 
شماره بایگانی پرونده: 9200364/2. بدینوسیله به  شرکت پاک صنعت کوهرنگ بدهکار 
پرونده کالسه 9204002004000159/1که برابر گزارش واحد ابالغ به نشانی اصفهان 
منطقه صنعتی جی خیابان سوم فرعی ششم  شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که 
مبلغ  پارسیان  بانک  و  بین شما  اصفهان   17 دفتر   86/6/29-63934 رهنی  برابر سند 
3723585124 ریال شامل 1600000000 ریال اصل طلب 182465754 ریالسود و 
1941119370 ریال خسارت تاخیر و تادیه تا تاریخ 92/2/29 از این تاریخ به بعد 
روزانه 1/391/789 ریال ذمه روزانه اضافه میشود به انضمام حق الوکاله بدهکار 

می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری  به جزء آگهی مزایده عملیات اجرائی 
ارزیابی و مزایده کل مورد وثیقه ششدانگ  ازطریق  ارزیابی  از قطعیت  ظرف دو ماه 
پالک 6933/65802 واقع در بخش 2 تهران طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . م 

الف: 5409 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تاسیس 
292 شماره : 103/1394ث/92  آگهی تاسیس شرکت آرنا تجارت آسیا سهامی خاص 
شرکت فوق درتاریخ 1392/5/12 تحت شماره 50471 و شناسه ملی 10260689780 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/12 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل 
گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 
و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت 
به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد صادرات و واردات و توزیع 
خدمات  ترشیجات و انواع مواد آرایشی و بهداشتی –  خشکبار –  انواع مواد غذایی – 
تحقیق – خدمات پژوهشی و مطالعاتی در حوزه ه های مختلف علمی – انجام کلیه امور 
کاالهای  کلیه  واردات  و  و صادرات  فروش  و  و خرید  توزیع  و  تولید   – افزار  سخت 
مجاز بازرگانی – تحصیل وام و اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی  صرفا جهت تحقق 
موضوع شرکت – عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و 
از کشور  داخل و خارج  نمایندگی در  اعطای  و  اخذ   – مناقصات دولتی و خصوصی 
درصورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان 
میر – طبقه فوقانی شیرینی آبی – ساختمان 125- طبقه دوم – کد پستی 8164787468 
تلفن 09131117175  4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 
باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط  نام می  با  تعداد یکصد سهم  10000 ریالی که 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 59-9298 مورخ 1392/2/30 نزد بانک  ملت شعبه 
خیابان میر اصفهان پرداخت گردیده است . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای علی 
امین صدری  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای بهرام امین صدری  به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره   3-5- خانم شهناز سلیمان زاده نجفی  به سمت  عضو هئیت مدیره 
4-5- آقای علی امین صدری به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آوربه امضای مدیر عامل یا رئیس 
هیات مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : 
مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 8-1- 
خانم نغمه امامی به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم ناهید اشرف پور به عنوان بازرس 

علی البدل  م الف 5073رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

293 شماره : 103/1393ث/92  آگهی تاسیس موسسه مشاوران تحلیل گستر سپاهان  
موسسه فوق درتاریخ 1392/5/12 تحت شماره 3760 و شناسه ملی 10260689776 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/12 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل 
گردیده و خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر 
االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع موسسه : ثبت موضوع فعالیت به شرح 
ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود 3- مرکز اصلی موسسه  : 1-3- استان اصفهان – شهر  اصفهان 
خیابان نظر غربی – کوچه شهید ادیبی – پالک 23- کد پستی 8175613891 تلفن 
03116274635  4- سرمایه موسسه : مبلغ 1000000 ریال  می باشد. 5-  اولین 
مدیران شرکت1-5- آقای سید مجید شهیدی مارنانی  به سمت رئیس هئیت مدیره 
2-5- خانم عفت نصیری مبارکه  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای محمد 
مهدی کشمیری زاده  به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای محمد مهدی کشمیری 
زاده  به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود  انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد ات موسسه با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 

متفقا و با مهر موسسه معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه  م الف 
5073/1رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 
با  اسپادانا  ایمن  نگاه  شرکت  تاسیس  آگهی  103/1371ث/92    : شماره   289
مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/5/9 تحت شماره 50456 و شناسه 
ملی 10260689567 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/9 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 : نصب و راه 
اندازی دزدگیر و درب برقی – دوربینهای مدار بسته – نصب و راه اندازی سیستم 
های برقی و امنیتی و تاسیساتی ساختمان پس از کسب مجوزهای الزم از مراکز 
ذیصالح ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. 2- 
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان 
عارف  خیابان  روبروی   – فرخی  بلوار  شاهین شهر-  اصفهان  شهر   – اصفهان 
نبش پارک یاسمن کد پستی 8313888699 تلفن 03125245889، 4- سرمایه   –
خانم مدیران شرکت5-1-  اولین    -5  . باشد  می  ریال  مبلغ 1000000   :  شرکت 
 مائده اخوان خرازی  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای حسن حسینعلی 
پور جزی به سمت عضو هیئت مدیره   3-5- آقای حسن حسینعلی پور جزی به 
سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م 
الف 5028/5 آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
288 شماره : 103/1370ث/92  آگهی تاسیس شرکت مهندسی کاوش گستر دنای 
سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/5/9 تحت شماره 50453 و شناسه ملی 
10260689552 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/9 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع 
شرکت : ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد : اجرا 
انجام خدمات   – طراحی   – برداری  نقشه  و  کشی  نقشه   – اندازی  راه  و  نصب 
مشاوره ونظارت در کلیه پروژ ه های پیمانکاری عمرانی ساختمانی – کشاورزی 
برق رسانی شامل  ابنیه و محوطه سازی خدمات   – صنعتی و فنی   – معدنی   –
شبکه هوایی و زمینی – آبرسانی – خدمات لوله های انتقال گاز – تولید و توزیع 
تحصیل  و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – 
وام و اعتبارات از بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت 
شرکت در مزایدات و مناقصات   – عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی   –
اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر  دولتی و خصوصی – 
آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد در صورت نیاز با کسب مجوز از مرجع 
ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت 
شهر اصفهان خیابان زینبیه کوی مهدیه کوی گلستان  : 1-3- استان اصفهان – 
سرمایه   -4   09133217968 تلفن   8197769651 پستی  کد    4 پالک  الله  کوی 
تعداد  که  ریالی   10000 سهم  یکصد  به  منقسم  ریال    1000000 مبلغ   : شرکت 
یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 95349/36 مورخ 1392/4/19 نزد بانک  ملت شعبه مدرس شهرضا 
آقای مصطفی سبحانی   مدیران شرکت5-1-  اولین    -5  . است  گردیده  پرداخت 
سمت  به  موسوی    بانو  شهر  سیده  آقای   -5-2 مدیره  هئیت  رئیس  سمت  به 
نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای سید علی موسوی  به سمت  عضو هئیت 
مدیره 4-5- آقای سید علی موسوی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب 
اوراق و اسناد مالی تعهد آوربه امضای  : کلیه  گردیدند.6- دارندگان حق امضا 
عامل  مدیر   : عامل  مدیر  اختیارات  است. 7-  معتبر  با مهر شرکت  و  عامل  مدیر 
 -8-1 : البدل  مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی 
خانم سکینه موسوی به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم مرضیه کیانی به عنوان 
 بازرس علی البدل  م الف 5028/6رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

 اصفهان

یک کارشناس مسیحیت تبشیری با بیان این که 
یکی از علل گرایش برخی افراد به این گروه ها، به 
نوع انتقال مفاهی��م مذهبی ما برمی گردد، گفت: 
مفاهیم مذهبی ما در ایران به صورت گسسته ارایه 
می شود، در حالی که در مسیحیت تبشیری همه 
اطالعات به صورت دسته بندی شده و منظم که 
نیازهای هر منطقه را پاسخگوست، ارایه می شود.

در راس��تای تبیین مبان��ی و اه��داف فرقه های 
نوظهوری که با کمک برخی معاندین جمهوری 
اسالمی ایران انجام می شود، خبرگزاری مهر برآن 
شد تا با استفاده از کارشناسان مؤسسه راهبردی 
دیده بان)مرکز مقابله با جبهه معارض جمهوری 
اس��المی ایران( ابعادی از اقدامات این گروه ها را 

مورد بررسی قرار دهد.

مس�یحیت تبش�یری جدید ریشه در 
مسیحیت صهیونیسم دارد

امید رضایی کارش��ناس مس��یحیت تبشیری و 
عرفان های کاذب مؤسس��ه راهب��ردی دیده بان 
درمورد فعالیت تبلیغی مس��یحیت صهیونیستی 
در ایران به خبرنگار مهر گفت: طی تاریخ اس��الم 
ما مش��کل خاصی با تبشیر مس��یحی نداشتیم. 
مسیحیان همواره مشغول فعالیت های تبشیری 
خود بودند و همیشه هم به دلیل هشیاری جوامع 
اس��المی با ناکامی مواجه ش��ده اند. در چند قرن 
اخیر در دو دوره یورش های تبش��یری به جهان 
اس��الم و ایران را ش��اهد بوده ایم: یک��ی در دوره 
صفوی��ه و دیگ��ری دوره قاجار ک��ه فعالیت  آنها 
پررنگ تر و برجسته ش��د که البته نتیجه خاصی 
برای آنها ب��ه ارمغان نی��اورد، اما آنچ��ه امروز به 
عنوان مسیحیت تبش��یری بدان می پردازیم به 
آن معنا و کارکرد گذشته نیست، بلکه ترکیبی از 
جنبش های مختلفی است که آموزه جدید تبشیر 

صهیونیستی را ارایه می دهد.

مفاهیم مذهبی م�ا در ایران به صورت 
گسسته ارایه می شود

رضایی با بیان این که یکی از علل گرایش برخی 
افراد به این گروه ها، به نوع انتقال مفاهیم مذهبی 
ما برمی گردد، افزود: مفاهیم مذهبی ما در ایران 
به صورت گسس��ته ارایه می ش��ود، در حالی که 
در مسیحیت تبش��یری همه اطالعات به صورت 
دسته بندی شده و منظم که نیازهای هر منطقه 
را پاسخگوس��ت، ارایه می ش��ود، اما م��ا مفاهیم 
مذهبیم��ان را پراکنده دریاف��ت می کنیم مانند 
نردبانی بدون پله ک��ه امکان باالرفت��ن را از فرد 
می گیرد. فرقه های تبش��یری دارای کالس های 
منظم برای پیروان خود هس��تند و برنامه ریزی 
منظم و پیوس��ته دارن��د؛ یعنی ف��رد وقتی عضو 
یک جریان شبه کلیسایی می شود، باید از لحاظ 
دوره ه��ای الهیاتی ک��ه می بین��د کارت خاصی 
دریافت کند؛ یعنی عضویت فرد در کلیسا منوط 

به این می ش��ود که چه دوره هایی را دیده است. 
آنها روش��مند عمل می کنند و این مایه موفقیت 
آنهاست. حتی شبهات را نیز به شکلی روش مند 
ارایه می کنند و با ش��بهات طراحی ش��ده برای 
گروه های سنی مختلف و س��طح سواد متفاوت، 
در برابر اف��راد کم اطالع از مفاهی��م دینی زمینه 

فعالیت خود را فراهم می کنند.

مسیحیان ایران خواستار مقابله با این 
گروه ها هستند

وی با بیان ای��ن که از 40 س��ال پی��ش، یورش 
جدیدی از مسیحیت صهیونیستی به داخل کشور 
آغاز شده اس��ت، تأکید کرد: باید بین مسیحیت 
تبشیری و کلیسای ساختمانی در ایران تفکیک 
قائل ش��ویم، چون خود کلیسای س��اختمانی به 
دلیل نگرش های عجیب الهیاتی و مراسمشان این 
جریان را بدعت می دانند؛ یعنی مسیحیان ایران 
با این گروه های تبش��یری جدید مش��کل دارند. 
عدم وابس��تگی به کلیسای س��اختمانی از وجوه 
مشترک همه گروه های مسیحیت تبشیری جدید 
است و خودش��ان هم اعالم می کنند ما کلیسای 

فرافرقه ای هستیم.
رضایی ب��ا اع��الم این ک��ه عمده س��ازمان های 
مسیحیت تبشیری در دنیا وابسته به سرویس های 
امنیتی هستند،تأکید کرد: هر سازمان مسیحیت 
تبشیری خود به زیرشاخه هایی تقسیم شده و در 
نقاط مختلف دنیا پخش می شوند تا بتوانند تمرکز 
منطقه ای به وجود آورن��د؛ مثال کره جنوبی برای 
ش��رق آسیاس��ت. پیش از انقالب قرار بود ایران 
نقطه تمرکز منطقه ای باشد، اما چون امکان این 
مسأله را با وقوع انقالب اسالمی از دست دادند، در 
کشورهایی چون ترکیه، ارمنستان با جذب افراد 
فعالیت خود را متمرکز کردند و افراد جذب شده 

را جهت آموزش به این کشورها می برند.
وی تأکید کرد: اما منطقه اس��تراتژی مسیحیت 
تبش��یری االن در افغانس��تان اس��ت. در س��یل 
پاکستان شاید حدود30 س��ازمان تبشیری وارد 
این کشور ش��د و در حال فعالیت هس��تند. آنها 
فعالیت های تبشیری گستره ای دارند؛ مثال برخی 
برای مهاجرت اعالم می کنند که مسیحی شدند 
یا در تورهای گردشگری به س��مت ارمنستان و 
ترکیه ما تبلیغ مسیحیت تبشیری را می بینیم  یا 
فعالیت قریب به1300 سایت و وبالگ که شبهات 
را مطرح کرده و ارتباط شبکه ای با هم دارند و  به 

اشتراک می گذارند از جمله این فعالیت هاست.

 وی به گروه های تبشیری مسیحیت صهیونیستی 
و تشکیل کلیس��اهای خانگی در ایران اشاره کرد 
و گفت: مسیحیت با مس��یحیت تبشیری جدای 
هم هستند. مسیحیان ایران ش��هروندان خوبی 
هستند که به راحتی در ایران زندگی می کنند، اما 
مسیحیت تبشیری با تشکیل کلیساهای خانگی 
که توس��ط آموزش دیدگان در خارج ایجاد شده 
است، جوانان مس��لمان را با آموزه هایی که خود 
مس��یحیان ایران نیز با آن مخالفن��د، به انحراف 

می کشند.
رضایی افزود: پس با این مسأله نمی توان برخورد 
نکرد حتی مس��یحیان بوم��ی می خواهند با این 

گروه ها برخورد ش��ود، اما وقتی برخورد می شود 
یک هیاهوی رسانه ای در دنیا ایجاد می کنند که 
بله ایران تعدادی از مسیحیان را دستگیر کرده و 
حقوق اقلیت های دینی را زیر پا گذاشته است، در 
حالی که امتیازی که ایران به اقلیت های دینی به 
ویژه مسیحیان داده است در دنیا کم نظیر است. 
سرانه ورزشی و دینی شهروندان مسیحی در ایران 

از شیعیان بیشتر است.
 بر اس��اس قانون هر 250 هزار نفر ی��ک نماینده 
در مجل��س دارند، اما جمعیت مس��یحیان ایران 
که حدود100 هزار اس��ت، دارای س��ه نماینده 
در مجلس ش��ورای اس��المی اس��ت. مسیحیان 
ایران مانند دیگر اقلیت ه��ای دینی عالوه بر این 
که می توانند از امکانات عمومی اس��تفاده کنند، 
امکانات ویژه خ��ود را نیز دارا هس��تند، مدارس 
خاص خود را دارند و بودجه خاصی برای آنها در 

نظر گرفته می شود.

فعالیت مسیحیت تبشیری در پوشش مباحث روانشناسی و درمانی

ضعف انتقال مفاهیم دینی یکی از علل گرایش است

 در چند قرن اخیر در دو دوره 
یورش های تبشیری به جهان 
اسالم و ایران را شاهد بوده ایم: 
یکی در دوره صفویه و دیگری 
دوره قاج�ار که فعالی�ت  آنها   
برجسته شد که  نتیجه خاصی 
برای آنها به ارمغان نیاورد، اما 
آنچه امروز به عنوان مسیحیت 
تبش�یری بدان می پردازیم به 

آن معنا   نیست
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امام علی  )ع( :
خوبی کننده بهتر از خ��وِد خوبی و بدى کننده بدت��ر از خوِد بدى 

است.
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