
ایست! شهر در ترافیک  جان می سپارد

پس البد موشیرو میشونه هم همان 
موشه دایان است! 

»رقص های قدیمی 
 آذربایجان« 
در بازار موسیقی 

65 درصد آلودگی هوا در اصفهان ناشی از ترافیک است

وقتی »شهر موش ها« یک پروژه صهیونیستی می شود! 

 کره،شکر و گوشت 
ارز 1226 نمی گیرند 4

موتورسواری بدون گواهینامه 
خانم رییس جمهور! 2

 »سالطین سپاهان«
در راهند  5

3

 بیایید  کمپین»نه به تحریم« 
را راه اندازی کنیم

عارف عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با تأکید بر این که 
بخش هایی از غرب شناخت عمیق و واقعی از ایران و فرهنگ 
ایرانی ندارند، گفت: غربی ها به دلیل عدم شناخت از فرهنگ 
ایرانی ذهنیت منفی نس��بت به ما در رس��انه های خود ایجاد 

کرده اند. 

 دلخوشی مردم را 
نابود نکنید!

فدراس��یون فوتب��ال در حال��ی اردوی تی��م ملی در 
 پرتغال را به خاطر مش��کالت مالی لغو کرده اس��ت 
که پس از صع��ود این تیم به جام جهانی، مس��ئوالن 
 بس��یاری خ��ود را س��هیم ای��ن صع��ود دانس��تند 
و مقاب��ل دوربین ها مصاحب��ه های پرتع��داد انجام 
دادند، اما حاال که نوبت به حمایت رسیده و بی پولی 
 گریبان تیم مل��ی را گرفت��ه، هیچ مس��ئولی مقابل

 دوربین نیست!

2

4

آیا تفاوت دوستی  مردانه
8

 و زنانه را می دانید؟!

من از حق آب استان 
7

کوتاه نخواهم آمد

فیلم »ش��هر موش ها« از خاطره انگیز ترین آث��ار کودک تولید 
ش��ده پس از انقالب است که یک نس��ل با آن و البته مجموعه 
»ش��هر موش ها« خاطره دارد، اما ظاهراً این خاطره ها در دوره 
ساخت »ش��هر موش ها ۲« باید از نظر ها محو ش��ود، چرا که 
نشانه شناسان چنین روایت می کنند که این کارتون در راستای 
آرمان صهیونیست است و البد با این تفاسیر، مرضیه برومند نیز 

در این سال ها بابت خدماتش، پول خوبی گرفته  است!
هنگامی که به یک عده مدعی کار شناس��ی در نشانه شناس��ی 
و ...میدان داده می ش��ود که در تهران س��اختمان های دارای 
نمادهای فراماس��ونری را شناس��ایی کرده، کتابی در این باره 
منتشر کنند و عمال بسیاری از ساختمان ها را نماد فراماسونری 

قرار داده و طبیعتا معماران یا طراحان این بنا ها را بدون پیگرد 
قانونی در معرض چنین اتهامی ق��رار دهند، نباید تعجب کرد 
که این نشانه شناس��ی به کارتون های ایرانی نیز تس��ری یابد. 
صهیونیس��ت را   همان موش کثیف معروف تعبیر می کنند که 
در جنگ جهانی دوم به واسطه بیماری، چنین خوانده می شده 
و برای بهبود چهره اش در نسل ها بعدی، سفارش ساخت »تام 
و جری« را داده اند و البته به همین هم بسنده نکرده اند. روزی 
»یوگی و دوستان« نعوذباهلل به یکی از پیامبران اولوالعزم تشبیه 
ش��د، روز دیگر از »بت من« و ... برداشت باورنکردنی استخراج 

کردند و در پایان نیز »مربی اژد ها«...

 بهشتی مشاور ارشد  رییس
  سازمان  میراث  فرهنگی شد

اتوبوس جایگزین خودروهاي 
سرویس هاي مدارس شود

 خرید تضمینی گندم 
از 4/5 میلیون تن گذشت

 قصه گویی رضوی  در
 شهر گنبدهای فیروزه ای

 واقعیت
 یا آرزوهای خطیب؟
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 بهای تخم مرغ 
از 20 شهریور کاهش می یابد

5

ادامه در صفحه 5

س : حمیدرضا نیکو مرام/ زاینده رود[
]عک

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

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

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

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

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

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

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

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

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

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

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

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

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

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

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

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

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

می شود. 

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

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

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

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

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

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

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

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

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

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

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

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

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

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

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

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

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

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

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

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

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

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

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

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

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

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

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

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

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

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

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

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

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

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

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

گروه شير و لبنيات در برنامه...

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

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

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

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

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

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

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

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

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

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

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

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

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

تمجید فائزه هاشمی از احمدی نژاد
فائزه هاشمی در گفتگویی درباره حضور زنان در کابینه احمدی نژاد گفته 
اس��ت:»من این اقدام وی را نمایش نمی دانم، ولی اگر حتی نمایشی هم 
بوده، یک اتفاق مثبت بود. همین که چند معاون زن و وزیر زن داشتیم، 
تصمیم خوبی اس��ت، البته تأکید دارم که نمی ش��ود ان��واع برنامه های 
محدود کننده دول��ت او را نادیده گرفت و س��خنم اینجا تنها به س��طح 
ساختار، محدود می شود.« وی همچنین در رابطه با حضور کمرنگ بانوان 
در دولت یازدهم نیز بیان کرده است:» بر اساس خبرهایی که به ما رسیده 
بود، می دانستیم بین وزرا خانم نیست. متأسفانه این نگاه غالب در جامعه 
ماست و احمدی نژاد با همه خألها و قصورها در حوزه زنان در ابعاد شکلی و 
ماهوی، تأثیرگذار بود. به هر شکل او تابوی انتصاب وزیر زن در کابینه اش 
را شکست و چندین معاون زن در کابینه اش منصوب کرد، همان کاری که 

تا به اینجای کار، آقای روحانی از تکرارش بازمانده است.«

 بهشتی مشاور ارشد
رییس  سازمان  میراث  فرهنگی شد

رییس سازمان میراث فرهنگی طی احکامی س��ید محمد بهشتی را به 
سمت مشاور ارشد رییس سازمان در میراث فرهنگی، مهدی حجت را به 
سمت قائم مقام و معاون میراث فرهنگی و جلیل گلشن را به عنوان رییس 

پژوهشگاه میراث فرهنگی منصوب شد. 
 سالومه پوریامین گفت: طی حکمی که روز یک شنبه محمد علی نجفی 
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صادر کرده 
است، سید محمد بهشتی که پیش از این رییس سازمان میراث فرهنگی 
نیز بود، به عنوان مشاور انتخاب ش��د. وی افزود: همچنین طی احکامی 
جداگانه، جلیل گلشن که مدیر سابق موزه ملی ایران بوده است، به عنوان 
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و مهدی حجت نیز به عنوان قائم مقام و 

معاون میراث فرهنگی انتخاب شدند.

 اجرای تفکیک جنسیتی
 در دانشگاه عالمه

رییس دانشگاه عالمه گفت: از سال تحصیلی جدید کالس های درسی 
دانشجویان پس��ر و دختر مقطع کارشناسی دانش��گاه عالمه به صورت 
کامل جداسازی می شود. دکتر حجت االسالم شریعتی گفت: جداسازی 
کالس های دختران و پس��ران دانش��گاه عالمه در مقطع کارشناسی98 
درصد انجام ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: با ورودی های امس��ال و فارغ 
التحصیلی دانشجویان ورودی س��ال 89 از سال تحصیلی جاری کالس 
درس دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی به طور کامل جدا می شوند.

 واکنش توفیقی 
به انتشار فیلمش در رسانه ها

به گفته سرپرست وزارت علوم، اگر هم قرار باشد تغییراتی در وزارت علوم  
صورت گیرد در حد ضرورت صورت می گیرد. 

 توفیقی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه ای برای تغییر رؤسای 
دانشگاه ها و مسئوالن وزارت علوم دارد یا خیر، گفت: برخی از همکاران 
به خاطر برنامه هایی که خودش��ان برای آینده طراحی کرده اند، استعفا 
داده اند. موارد محدودی از رؤسای دانشگاه ها نیز تقاضای استعفای خود 
را ارس��ال کرده اند که در حال برررسی هس��تیم و بعد از مشخص شدن 
نتایج، آن را اعالم می کنیم. وی همچنین در واکنش به فیلمی که از وی 
توسط برخی رسانه ها منتشر شد، تصریح کرد: من هم اکنون در حال تهیه 

گزارشی از انتشار این فیلم برای مجلس شورای اسالمی هستم.

 توسعه دیپلماسی دفاعی 
اولویت کاری دولت یازدهم

حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه 
های دولت برای توسعه دیپلماسی دفاعی گفت: در هماهنگی با سیاست 
خارجی که دولت در پی��ش خواهد گرفت، فکر می کنیم دیپلماس��ی 

دفاعی می تواند بخش قابل توجهی از مسائل بین الملل را حل کند.
 وی افزود: با هماهنگی سیاس��ت خارجی دولت ت��الش خواهیم کرد 
در اولویت اول با کشورهای همسایه و بعد س��ایر کشورها تعامالتی در 
حوزه دفاعی داشته باش��یم و در زمینه های مختلف از جمله صادرات 
محصوالت دفاعی به کشورهای مختلف همکاری هایی خواهیم داشت.

مالک های حمایت مجلس از سه وزیر 
پیشنهادی

محمد حسین فرهنگی عضو هیأت رییس��ه مجلس شورای اسالمی در 
خصوص مالک و معیارهای انتخاب س��ه وزیر باقی مان��ده برای گرفتن 
رأی اعتماد از مجلس گفت: سه وزیر پیشنهادی که قرار است به مجلس 
معرفی شوند باید عدم وابستگی جناحی داشته، دارای توانایی مدیریتی 
مناسب و بدون حاش��یه هایی از جنس تخلف در حوزه سیاسی، کاری و 

مدیریتی باشند.

اخبار کوتاه 

دولت جدید به شایسته ساالری 
توجه کند  

علی الریجانی / رییس مجلس   
توصیه ما به دولت این اس��ت که اوال با همان روحی��ه مجاهدانه که در 
شهید باهنر و رجایی و بهشتی پایه و اس��اس دولت را شکل داد، دولت 
جدید مسیر خود را مشخص نماید که عزتمندی جمهوری اسالمی در 

این نگاه است. 
نکته بعد این است که دولت جدید به موضوع شایسته ساالری در همه 
امور توجه جدی نماید که کار ملک با تدبیر شایس��تگان راست گردد و 
عزل و نصب ب��ر چنین اصلی 
مس��تقر گردد. همچنین الزم 
است از همه نیروهای متدین 
و متعهد که حکم امور دیوانی 
را درک نمودند سوای تعلقات 
سیاس��ی بهره گیری شود که 
فراجناحی بودن دولت را نشان 
می دهد و قانونگرایی نیز محل 

آزمون دولت است .
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معاونت جدید در وزارت کشور 

فضلی وزیر کش��ور  با بیان این که به دنبال ایجاد معاونت امور هماهنگی اقتصادی اس��تان ها 
هستیم، تصریح کرد: مسأله فرهنگی، اجتماعی به عنوان یک موضوع مهم تغییر موضع داده و به 

یک معاونت ارتقا می یابد که مابه ازای آن در استان ها نیز تعریف خواهد شد.

ارسال پرونده متهمان 
کهریزک به دیوان عالی

 واکنش عراقچی 
به اظهارات فابیوس

سرپرست دادگاه کیفری استان تهران از ارسال پرونده متهمان کهریزک 
به دیوان عالی کشور خبر داد. 

قاضی محسن افتخاری افزود: پس از ابالغ حکم، برخی از متهمان و شکات 
پرونده به احکام صادره اعتراض داشتند و در مهلت قانونی به احکام صادر 
شده اعتراض کردند که در پی آن، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. 
  شعبه76 دادگاه کیفری استان تهران از هشتم اسفند1391رسیدگی به 
پرونده قضات کهریزک را آغاز ک��رد و اول خرداد92 یازدهمین و آخرین 

جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد. 
  دوشنبه10 تیر 1392 س��خنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از 
صدور حکم متهمان این پرونده خبر داد و گفت احکام صادره قابل تجدید 

نظر خواهی است.

سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر 
لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص برنامه هسته ای کشورمان 
بر سیاست جمهوری اسالمی ایران، بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای 
توسعه علمی و اقتصادی کشور براساس حقوق خود طبق معاهده عدم اشاعه 
سالح های هس��ته ای )NPT( تأکید کرد. عراقچی با اشاره به همکاری های 
نزدیک کشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مبنای مفاد این معاهده 
اظهار داشت: فعالیت هسته ای ایران کامال ش��فاف و صلح آمیز بوده و تمامی 
تأسیسات و فعالیت های هسته ای  تحت نظارت مس��تمر آژانس است. وی با 
محکوم کردن استفاده از سالح های شیمیایی توسط تروریست ها در سوریه، 
خواهان واکنش فرانسه و سایر کشورهای غربی به منظور محکوم کردن این 

اقدام و جلوگیری از ارسال پول و سالح برای گروه های تروریستی شد.

رییس دستگاه دیپلماسی در پاس��خ به این سؤال که آیا 
س��خنگوی جدید وزارت خارجه یک خانم است یا خیر، 
افزود: من همیشه بر استفاده از نیروهای مجرب از هر دو 
جنس در وزارت خارجه تأکید داشته ام، البته حضور زنان 

در سیاست خارجی حضور بسیار مبارکی است. 
وزیر امور خارجه گفت: س��خنگویی یکی از حوزه هایی 
اس��ت که من همیشه عالقه داش��ته ام از بانوان برای آن 
پس��ت اس��تفاده ش��ود، اما هم اکنون در مدیران حوزه 
سخنگویی از خانم ها هم استفاده شده، البته باید ببینیم 

که در آخر چه می شود. 
وی ادام��ه داد: تالش می کن��م در حوزه ه��ای مختلف 
از خانم های متخص��ص داخل و خ��ارج وزارت خارجه 
اس��تفاده کنم، اما باید منتظر ماند و دید که این فرصت 

کجا فراهم می شود. 
محمدجواد ظریف درباره احتمال انتقال پرونده هسته ای 
از ش��ورایعالی امنیت ملی به وزارت ام��ور خارجه گفت: 
رییس جمهوری باید در این باره تصمیم بگیرد، البته ما 
در دستگاه دیپلماسی هرچه در توان داشته باشیم کمک 
می کنیم. وی تصریح کرد: امیدوارم این استقبال اولیه با 
بدرقه خوبی همراه شود و این استقبال بتواند به همراهی 

و همفکری مطلوبی منجر شود. 

محمدرضا باهنر با بیان این که آقای روحانی کابینه خوب 
و توانمندی به مجلس معرفی کردند، اظهار داشت: نظام 
جمهوری اسالمی نیاز به کابینه مقتدر، توانمند، معتدل 
و با تجربه سنگین داشت که در مجموع این مشخصه ها 
در افرادی که آقای روحانی به مجلس معرفی کرد، دیده 

می شود.
وی با اش��اره به ش��رایط اقتصادی کش��ور خاطرنشان 
کرد: نیازمند دولتی هس��تیم که وارد میدان کار شود و 
مش��کالت را حل کند، البته در خارج ضمن دفاع جانانه 
از ارزش های انقالب نحوه گفتگو را طوری طراحی کند 
که نظام جمهوری اسالمی بتواند باب های جدیدی را در 

تعامالت بین المللی باز کند.
وی با اشاره به این که تعداد آرایی که به وزرا در بحث رأی 
اعتمادها داده ش��د، حرف های بس��یاری داشت، افزود: 
مجلس دو رکورد را پش��ت س��ر گذاش��ت، چون پس از 
انقالب تا به حال شاهد حضور 284 نفر از نمایندگان از 
جمعیت کل 289 نفره آنها در روز رأی گیری نبوده ایم، 
همچنین در این دوره شاهد بودیم که 274 نفر به وزیر 
اقتصاد رأی مثب��ت دادند، در حالی که ت��ا به حال هیچ 
وزیری موفق به کس��ب چنین رأی اعتمادی در مجلس 

نشده بود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان این که روحانی دوره 
پس��افتنه را کلید زده، ای��ن دوره را دوره رفتار در چارچوب 
نظام، قانون اساس��ی، والیت فقیه و اصالت نهادهای قانونی 
دانست و گفت: ماهیت فتنه مصلحتی و تسامحی نیست و 
باید حساسیت ویژه ای داشته باشیم، چرا که ابعاد جدیدتری 
از فتنه قابل مشاهده است، البته با این محوریت آنهایی که 
در فتنه 88 آلوده شدند اگر مشارکتی در آن حادثه نداشتند، 

قابل اغماض و تسامح هستند.
محمد ج��واد الریجان��ی معاون بی��ن الملل و دبیر س��تاد 
حقوق بش��ر قوه قضاییه اظهار داش��ت: در ای��ن انتخابات 
جریان اصولگ��را در ظاهر موف��ق نب��ود و کاندیداهایی که 
 برچس��ب اصولگرای��ی داش��تند رأی نیاوردن��د. جری��ان 
اصالح طلب جرأت نکرد وارد میدان شود، اما بین پهلوانی که 
به میدان می آید تا آن که دور میدان دنبال هیاهوست تفاوت 
بسیاری است. اصالح طلبان امکان تحرک وسیع در خود را 
نمی دیدند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان این که 
اصولگرایی فقط به دنبال برد یا باخت در انتخابات نیس��ت 
گفت: جریان اصولگرا را از دید ظهور انحراف مقایسه می کنم، 
جریان اصالح طلب حول محور حاج احمد آقا شکل گرفت 
و اوایل انقالب نیز بس��یار فعال بودند، اما در دل این جریان 

اصالح طلب یک انحرافی پیدا شد و آن گرایش سکوالر بود.

عارف عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با تأکید بر این 
که بخش هایی از غرب ش��ناخت عمیق و واقعی از ایران 
و فرهنگ ایرانی ندارن��د، گفت: غربی ها ب��ه دلیل عدم 
شناخت از فرهنگ ایرانی ذهنیت منفی نسبت به ما در 

رسانه های خود ایجاد کرده اند. 
 عارف، راهکار مقابله با جوس��ازی های رسانه  های غربی 
علیه فناوری صلح آمیز هس��ته ای را »حرکت فرهنگی« 
دانست و خاطرنشان کرد: ایران کشور قلدری نیست بلکه 
ما یک جامعه فرهنگی هس��تیم و می خواهیم با دنیا در 

صلح و آرامش زندگی کنیم. 
 عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با تأکید بر نقش 
س��ازمان های مردم نهاد در تعامالت بین کشورها گفت: 
تشکل های همسوی مردمی باید در غرب و ایران یکدیگر 
را شناس��ایی و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از این رو، 
نقش ایرانیان خارج از کشور بسیار تأثیرگذار و مهم است. 
 عارف همچنین پیشنهادهایی در خصوص کمپین »نه به 
تحریم« مطرح کرد و خطاب به اعضای این کمپین گفت: 
بهتر است اتاق فکری تشکیل دهید و در چارچوب های 
تعریف شده نظام و رعایت ارزش ها و راهبردهای کشور با 
نهادهای غیردولتی صلح طلب دیگر کشورها برای اهداف 

بلندمدتتان تعامل داشته باشید.

مجلس سیاست داخلیامور خارجه انرژی هسته ای

 عالقه ظریف برای استفاده
 از سخنگوی زن

روایت باهنر از رکوردزنی 
 مجلس در رأی اعتماد

 روحانی
 پسا فتنه  را کلید زد

بیائید  کمپین»نه به 
تحریم« را راه اندازی کنیم
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 هشدار شدید اللحن
 مصر به قطر

پس از برمال ش��دن دست داش��تن حکومت جدید قطر در 
ارسال سالح و دستگاه های جاسوسی برای جماعت اخوان 
المسلمین مصر، حکومت جدید مصر با ارسال نامه ای تهدید 

آمیز به دوحه در این باره به این کشور هشدار داد. 
 به گزارش هفته نامه فلسطینی المنار، پایگاه خبری سازمان 
سیا در گزارشی اعالم کرد که عبد الفتاح السیسی وزیر دفاع 
مصر به تازگی نامه شدید اللحنی را برای شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی  امیر جوان قطر ارسال کرده و در آن به شدت به دوحه 
درباره دخالت در امور داخلی مصر هشدار داده است. پایگاه 
خبری سازمان سیا اعالم کرده است که قاهره اطالعاتی به 
دست آورده که نشان می دهد، قطر در پس خشونت هایی قرار 

دارد که از سوی اخوانی ها در مصر مشاهده می شود. 

موتورسواری بدون گواهینامه 
خانم رییس جمهور!

رییس جمهوری برزی��ل به یکی از وزرای خود گفته اس��ت 
که روز چه��ارم اوت به دور از چش��م محافظانش س��وار بر 
موتورسیکلت شده و درخیابان های شهر برزیلیا به شکل یک 

فرد ناشناس گشت زنی کرده است. 
 این اقدام دیلما روس��ف رییس جمه��وری برزیل درحالی 
صورت گرفت که به گزارش رسانه های برزیل، وی گواهینامه 

موتورسواری ندارد. 

 دالیل ناتوانی آمریکا 
در حمله موشکی به سوریه

 در پی مطرح شدن ادعاهای مخالفان سوری درباره استفاده 
ارتش س��وریه از تسلیحات ش��یمیایی گمانه زنی ها درباره 

حمله نظامی آمریکا به سوریه افزایش یافته است.
این در حالی اس��ت که قدرت باالی سیستم دفاع موشکی 
سوریه که به گفته کارشناس��ان از تمام کشورهای منطقه 
باالتر است، ماجراجویی نظامی علیه این کشور را با مشکل 
جدی روبه رو کرده است. سرنگونی دو فروند جنگنده ارتش 
ترکیه در س��واحل الذقیه با وجود داش��تن سیس��تم های 
بس��یار پیش��رفته رادار گریز، توانمندی ارتش سوریه را در 
 گذشته نشان داده اس��ت، حال اگر اهداف سوریه ، ناوهای 
آمریکایی در سواحل باشند هدف قرار دادن آن، امری ساده 

خواهد بود.

اخبار بین الملل

اخیرا صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران بعد از سال ها اقدام به 
ساخت برنامه ای با نام و محتوای مناظره کرده است. این اقدام را هر 
چند دیرهنگام، باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که در آینده به 

رشد و پیشرفت کشور کمک کند.
سابقه مناظرات تلویزیونی در س��یمای جمهوری اسالمی به سال 
های ابتدایی انق��الب و مناظراتی نظیر »مناظ��ره آزادی، هرج  و 
مرج  و زورم��داری« و »مناظرات ایدئولوژیک« ب��از می گردد. این 
مناظرات با حضور نمایندگان احزاب و گروه های فعال در جامعه 
برگزار می ش��د؛ به عنوان مثال در مناظ��ره»آزادی، هرج  و مرج  و 
زورمداری« شخصیت هایی چون آیت اهلل بهشتی به عنوان نماینده 
حزب جمهوری اسالمی، حبیب اهلل پیمان به نمایندگی از جنبش 
مسلمانان مبارز، مهدی فتاپور س��ازمان فدائیان خلق و نورالدین 
کیانوری به نمایندگی از ح��زب توده حضور داش��تند. به عقیده 
کارشناسان، یکی از نکات آموزنده این مناظره، شیوه ای است که 
شهید بهش��تی در پیش گرفته بود. نظر شهید بهشتی این بود که 
ابتدا هر طرف، به طور کامل و جامع دیدگاه های اصلی مکتب خود 
را با توجه به جهان بینی و مبانی فکری خود برای بینندگان توضیح 
دهند. بدین ترتیب اگر در مسیر مناظره، کسی حرفی زد و ادعایی 
کرد، این ادعا با توجه به نظرات بیان شده اش مقایسه می گردد؛ به 
عنوان مثال در جلسه دوم، مجری این س��ؤال را پرسید که فرض 
کنیم انقالب ایران یک انقالب مارکسیستی بود، در آن صورت آیا 
اجازه می دادند گروه های اسالمی در تلویزیون بحث کنند؟ کیانوری 

در پاسخ گفت که »ما مارکسیست ها معتقد هستیم که آزادترین 
جوامعی که ممکن اس��ت به وجود بیاید، جامعه سوسیالیس��تی 
است!« اما شهید بهشتی قانون اساسی شوروی را قرائت کرد که در 
آن ادعای کیانوری نقض می شد. در دیگر مناظره خاطره انگیز آن 
دوران که به مباحث ایدئولوژیک مربوط بود، افرادی چون احسان 
طبری، فرخ نگهدار، آیت اهلل مصباح یزدی و دکتر سروش شرکت 
داش��تند. نکته جالب توجه این مناظره عدم حض��ور نمایندگان 
مجاهدین خلق، نهضت آزادی، جبهه ملی، جاما و نماینده بنی صدر، 
با وجود دعوت از آنان بود. بعدها بنا به شرایط جنگ، بساط مناظرات 
تلویزیونی داغ از سیمای جمهوری اسالمی ایران بر چیده شد تا آن 
که در سال 88 مشهورترین مناظرات تلویزیونی از سیمای جمهوری 
اسالمی پخش ش��د؛ مناظره هایی داغ مابین کاندیداهای ریاست 
جمهوری که بس��یاری از کارشناس��ان، آن مناظرات را سرنوشت 
ساز انتخابات88 می دانند. این مناظرات چنان بود که رهبر معظم 
انقالب در خطبه های نماز جمعه29 خرداد 88 فرمودند: »اما این 
رقابت ها و مناظرات که ابتکار مهمی بود، ابتکار جالبی بود، خیلی 
صریح بود، خیلی شفاف بود، خیلی جدی بود. این مناظره ها تو دهن 
آن کسانی زد که از بیرون تبلیغ مي کردند که این رقابت ها نمایشی 
است، واقعیت ندارد. دیدند نخیر، واقعیت دارد، جدی در مقابل هم 
ایستاده اند، با هم بحث مي کنند، با هم استدالل مي کنند، بنابراین 
مناظره ها و گفتگوها بسیار از این جهت مثبت بود. البته آثار مثبتی 
داشت، عیوبی هم داشت که حاال هر دو را من عرض خواهم کرد.« 

ایشان افزودند: »آن جهت مثبت، این بود که در این مناظره ها و در 
این گفتگوها و در این گفتارهای تلویزیونی، همه ش��فاف و راحت 
حرف زدند، حرف دلش��ان را بر زبان آوردند، یک سیالبی از نقد و 
انتقاد به راه افتاد و همه مجبور شدند پاسخگویی کنند. به آنها انتقاد 
شد، آنها در مقام پاس��خگویی برآمدند و از خودشان دفاع کردند. 
مواضع افراد و مواض��ع گروه ها بدون ابهام، ب��دون پیچیده گویی، 
عریان، در مقابل چشم مردم قرار گرفت، سیاست هایشان چیست؟ 
برنامه هایشان چیست؟ پابندی هایشان کدام است؟ تا چه حد است؟ 
اینها در مقابل چش��م مردم قرار گرفت و مردم توانستند قضاوت 
کنند. مردم احساس کردند که در نظام اسالمی بیگانه به حساب 
نمی آیند، نظام کشور اندرونی و بیرونی ندارد. همه چیز در مقابل 
مردم آشکار، همه  نظرات در مقابل مردم بیان شد و معلوم شد رأی 

مردم ناشی از همین دقت ها و تأمالت خواهد بود ...« 
به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از علل افزایش ده میلیونی 
آرای این دوره نس��بت به آخری��ن حد نصاب دوره ه��ای قبل نیز 
برگزاری مناظ��رات انتخاباتی ب��ود؛ مناظراتی که ادام��ه آن نیز 
می توانست به بس��یاری از دغدغه های جامعه در آن سال ها پاسخ 
مناسب دهد، اما یکی از عواقب مناظرات سال 88 رویکرد محافظه 
کارانه صدا و سیما در ادامه پخش مناظرات بود. حال آن که رهبر 
معظم انقالب در همان نم��از جمعه تاریخی خواه��ان ادامه این 
مناظرات با برطرف کردن عیوب آن شده بودند: »البته خیلی خوب 
است که این جور مناظره هایی در سطوح مدیریتی ادامه پیدا کند 
- البته با حذف آن عیوبی که بعد به آن اشاره خواهم کرد - و افراد، 
مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو 
باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک 
انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها 
را روشن کند، تبیین کند، حقیقت را بیان کند، خیلی چیز خوبی 
است، البته با حذف آن عیوبی که عرض خواهم کرد. اگر این جور 
مناظره ها در طول سال و در طول چهار سال ادامه داشته باشد، دیگر 
وقتی در هنگام انتخابات پیش آمد، حالت انفجاری پیدا نمي کند. 
همه  حرف ها در طول زمان گفته خواهد شد، شنیده خواهد شد، 

نقدها، پاسخ ها، جواب ها...« 
همان طور ک��ه رهبر معظم انقالب فرمودند یک��ی از نکات مثبت 
برگزاری مناظرات، جلوگیری از حالت انفجاری پیش آمده پس از 
مناظرات سال 88 است. از دیگر محاسن برگزاری این مناظرات نیز 
حضور و بروز افکار گوناگون در میان اقشار مختلف مردم است که 
کمک ش��ایانی به انتخاب آنان می کند. امید است صدا و سیما که 
پس از درخواست های فراوان و هرچند با تأخیر، اقدام به برگزاری  

چنین برنامه ای کرده است، برای همیشه  به کار خود ادامه دهد.

باب مناظره ها گشوده شد

از مناظرات ایدئولوژیک اوایل انقالب تا مباحثات امروز



یادداشت

اتوبوس جایگزین خودروهاي 
سرویس هاي مدارس شود

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار داشت: به منظور كاهش ترافيك 
در س��ال تحصيلي جديد به جاي اس��تفاده از خودروهاي سواري براي 

سرويس مدارس از اتوبوس استفاده شود.
به گزارش ايمنا، غالمرضا ش��يران گفت: شيوه س��رويس هاي مدارس 
غير كارآمد است و حضور اين حجم سرويس مدارس در شهر باعث بروز 
ترافيك هاي سنگين مي ش��ود. وي افزود: الزم است به جاي استفاده از 
خودروهاي سواري براي سرويس هاي مدارس از اتوبوس براي جابه جايي 

دانش آموزان استفاده شود. 

 38 رتبه برتر فرهنگي
براي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دانشگاه علوم پزش��كي اصفهان با بيش��ترين آثار در پنجمين جشنواره 
فرهنگي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور شركت كرده است.

س��ميه تيموري كارش��ناس مس��ئول دبيرخانه دائمي دانش��گاه علوم 
پزش��كي اصفه��ان در گفتگو با ايس��ناگفت: دانش��گاه علوم پزش��كي 
 اصفهان ب��ا كس��ب 38 رتب��ه برت��ر و ثب��ت10130 اث��ر در س��امانه 
ثبت نام، موفق به كس��ب رتبه اول در آثار برگزيده و تعداد آثار ارس��الي 
به  پنجمين جشنواره فرهنگي دانش��جويان دانشگاه هاي علوم پزشكي 

كشور شد.

 موزه دفاع مقدس
2 میلیارد تومان بودجه می خواهد

مدير كل بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
گفت: برای تكميل و راه اندازی ف��از اول موزه دفاع مقدس به دو ميليارد 

تومان بودجه نيازمنديم.
سردار سرتيپ دوم پاسدار مجتبی شيروانيان مدير كل بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس اس��تان اصفهان گفت: اميدواريم تا پايان 
امسال فاز اول موزه دفاع مقدس اصفهان افتتاح گردد. وی ادامه داد: در 
صورت واگذاری بودجه دو ميليارد تومانی از س��وی دولت، فاز اول موزه 

دفاع مقدس تا پايان سال افتتاح خواهد شد.

 2۵ درصد مدارس اصفهان
 هوشمند شده است

معاون پژوهش و برنامه ريزی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان 
دريافت شهريه اضافه توسط مدارس هوش��مند به بهانه ارايه امكانات را 
غيرقانونی اعالم ك��رد و گفت: در حال حاضر۲۵ درصد مدارس اس��تان 

هوشمند هستند كه اين آمار با ميزان برنامه ريزی شده مطابقت دارد.
به گزارش ايلنا از اصفهان، حميد رضا مؤتمر در حاشيه برگزاری دومين 
نمايش��گاه اختصاصی هوشمندس��ازی مدارس، ارايه آخرين خدمات و 
محصوالت موجود در بازار، شناخت پيشرفت های اين حوزه و ايجاد شوق و 
اشتياق و فرهنگ سازی در جامعه را از اهداف برپايی اين نمايشگاه دانست.

 برخورد موتورسیكلت با نیسان
 در كاشان یك كشته برجا گذاشت

رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
كاشان گفت: برخورد يك دستگاه نيسان وانت با موتورسيكلت در اين شهر 

يك كشته و سه مجروح بر جا گذاشت.
ابوالفضل شجاعي درگفتگو با ايرنا اظهار داشت: بر اثر اين سانحه رانندگي 
كه در جاده كمربندي كاش��ان رخ داد، يكي از سرنشنيان موتورسيكت 

جان باخت.

گشتی در اخبار 

 شورای چهارم 
قوی تر از شورای سوم عمل كند

  رییس شورای اسالمی شهر اصفهان
عباس حاج رسولیها 

 مديران شهری و ش��ورای اس��المی در دوره چهارم قوی تر از دوره سوم 
عمل كنند.

دولت جديد بايد راه شهيد رجايی و باهنر را ادامه دهد. ريشه تمام مشكالت 
مسائل اقتصادی است و دولت جديد بايد به گونه ای آن را مديريت كند كه 

مشكالت كنونی در اين بخش حاد تر نشود.
 مديريت شهر و ش��ورای اس��المی اصفهان بايد در دوره چهارم قوی تر از 

دوره سوم عمل كنند و احيای 
بافت فرس��وده بايد به گونه ای 
باشد كه ساير شهرهای كشور 
 در اي��ن خص��وص از اصفهان 
الگو برداری كنند و با تحقق اين 
آرمان ها و اين موارد اس��ت كه 
می توان به شوراهايی با قدرت 
و درايت بيشتری دست يافت و 

شهرهايی آباد تر داشت. 
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چهره روز
 1000 مسافر تابستانی در باغ فدک اسکان داده شده اند

شهردار منطقه ۷ اصفهان اعالم كرد: از عيد سعيد فطر تاكنون حدود30 هزار نفر در كمپ باغ 
فدک اسكان داده ش��ده اند. احمدرضا مصور گفت: بعد از ماه مبارک رمضان دور دوم سفرهای 

تابستانی آغاز شد.

3

تشكیل كمیته مشترك 
انرژي هاي تجدیدپذیر

 مديركل بهزيستی استان اصفهان احيای ميدان امام علی)ع( را در راستای 
پيشگيری از آسيب های اجتماعی مؤثر دانست.

محمود محمدزاده  با تأكيد بر اين مطلب بيان داشت: احيای ميدان امام 
علی )ع( اولين قدم در راستای پيش��گيری از آسيب های اجتماعی است 
زيرا فضاهای قديمی اين محدوده مكانی سرش��ار از معضالت اجتماعی 
بوده است. وی با ابراز خرسندی از احيا و بازس��ازی ميدان امام علی)ع( 
توسط مجريان شهرداری اصفهان، گفت: اين مكان بهترين فضا در راستای 
ايجاد نشاط و شادابی مردم خواهد بود و فرهنگ ايرانی و اسالمی با احيای 

ميدان امام علی)ع( تقويت می شود.
محمدزاده گفت: من به عنوان يك مددكار قديمی بهزيستی اصفهان از 

مجريان اين طرح تشكر می  كنم.

 

رييس پليس آگاهي اس��تان اصفهان گفت: س��ركرده يك باند ۹ 
نفره س��ارقان زورگير به همراه اعضای آن كه با ش��گردهاي خاص 

از رانندگان كاميون سرقت مي كردند، شناسايي و دستگير شدند.
س��رهنگ س��تار خس��روي با اعالم اين خبر اظهار داش��ت: درپي 
وقوع چندين فقره س��رقت محموله هاي كاميون هاي پارک شده 
و در حال حركت در اس��تان و پيگيري موض��وع، كارآگاهان اداره 
عمليات ويژه پليس آگاهي اس��تان وارد عمل شده و اقدامات خود 

را جهت شناس��ايي متهم يا متهمان اين پرونده آغ��از كردند. وی 
عنوان داش��ت:كارآگاهان درص��دد انهدام كامل اي��ن باند برآمده 
و نهايتا ب��ا همكاري عوام��ل انتظامي و پليس آگاهي شهرس��تان 
ش��هرضا)اصفهان( ۵ تن از اعضاي اي��ن باند ك��ه در آخرين اقدام 
مجرمانه خود قبل از دستگيري تعداد۲0 رأس احشام را از شهرستان 
دهاقان استان به س��رقت برده بودند حين بازگشت در شهرستان 
شهرضا دستگير ش��دند. وي در ادامه از دس��تگيري دو تن ديگر از 
متهمان با اخذ نيابت قضايي در استان فارس و آخرين نفر از اين باند 
در مخفيگاهش در شهرستان سميرم استان خبر داد و گفت: تعداد 
3 دستگاه خودرو نيس��ان، پرايد و كاميونت از متهمان توقيف و در 
بازرسي از آنان يك قبضه س��الح ، مقاديري اجناس سرقتي شامل 
لوازم آبگرمكن، تعدادي لوازم خانگي ، ابزار آالت سرقت مثل ديلم و 
آچار همچنين مقاديري سوخته ترياک و سه حقه وافور كشف شد. 
خسروي خاطر نشان كرد: از آنجايی كه احتمال مي رود سرقت هاي 
ديگر توسط اين باند صورت گرفته باشد، تحقيقات كماكان در جهت 

شناسايي مالباختگان و شكات پرونده ادامه دارد.

معاون امور عمرانی اس��تاندار اصفهان گف��ت: طراحی الگوی 
توس��عه پايدار و تمركز زدايی كش��ور بر اس��اس نظام شهری 
رگبرگی،روشی است كه يك پايتخت خطی چند قطبی در اين 

طرح سازماندهی می شود.
مهدی جمالی ن��ژاد در گفتگو با فارس در اصفهان با اش��اره به 
س��ير تحوالت پايتخت و شكل گيری كالن ش��هرها در كشور 
اظهار داشت: نظام شهری تجس��م فضايی- اقتصادی سياسی 

و نحوه  مديريت سرزمين در يك كشور است كه با مطالعه آن 
می توان نح��وه  پراكندگی و ميزان تعادل جمعيت ش��هرها را 

مشخص كرد.
وی افزود: از دروان قاجار تا به حال تهران به عنوان مركز، شهر 
اصلی و كانون اتخاذ تمام تصميمات و سياست های خرد و كالن 
كشور در همه زمينه های اداری، سياسی، اقتصادی و اجتماعی 

بوده و به نوعی نخستين شهر كشور بوده است.
اين مسئول با اشاره به آسيب تمركز باالی اقتصادی، سياسی 
و اجتماعی در كالن ش��هر تهران تصريح ك��رد: تمركز تمامی 
امكانات و خدمات در يك شهر موجب تحميل سيل مهاجرت 
به آن می ش��ود و بدي��ن ترتيب جمعي��ت آن به ط��ور لجام 
گس��يخته ای رو به افزايش بوده و برای اس��كان اين جمعيت 
ناگزير از توسعه كالبدی و خارج از ظرفيت گرديده كه همين 
موضوع فراگير شدن حاشيه نشينی از يك سو و تالش مضاعف 
برای سرويس دهی و استقرار امكانات كشور در يك شهر را از 

سوی ديگر به دنبال خواهد داشت.

  معاون خدمات ش��هري ش��هرداري اصفهان اع��الم كرد: كميته مش��ترک 
انرژي هاي تجديدپذير ش��هر اصفهان به منظور توس��عه كاب��رد انرژي هاي 

خورشيدي شروع به كار كرد.
محس��ن رنجبر گفت: پيرو برگزاري دومين همايش مديريت محيط زيست 
ش��هري و توس��عه پايدار با موضوع كاربرد ان��رژي هاي تجدي��د پذير، اولين 
جلسه كميته مشترک انرژي هاي تجديدپذير شهر اصفهان با نام اختصاري 
IJRE با حضور نمايندگاني از ش��هرداري اصفهان، ش��ركت برق منطقه اي، 
ش��ركت توزيع برق اصفهان، س��نديكاي صنعت برق ايران، س��ازمان نظام 
 مهندسي س��اختمان و... برگزار ش��د. وي افزود: توس��عه كاربرد انرژي هاي

 تجديدپذير شهر اصفهان به خصوص توسعه استفاده از انرژي هاي خورشيدي 
در سطح شهر از مهم ترين اهداف تشكيل اين كميته است.

س:ایمنا[
]عك
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زیر پوست شهر /کنسرت ارکستر ملی اصفهان و علیرضا قربانی

میدان امام علی)ع( 
پیشگیری از آسیب ها

طراحی الگوی توسعه پایدار، طبق نظام شهری رگبرگیانهدام باند ۹ نفره سارقان مسلح در اصفهان

   خيابان ها ش��لوغ تر می ش��وند، هوا هم آلوده تر. 
طرح می دهند برای يك طرفه ش��دن معابر، زوج 
و فردش��دن اتومبيل ه��ا را هم به ديگ��ر قوانين 
اضافه كرده اند، ترافيك اما جان س��خت تر از اين 
حرف هاست، هنوز هست و مردم را عادت می دهد 
به ساعت ها صبركردن پشت رديف اتومبيل ها در 

مسيری كه شايد بايد نيم  ساعته بروند.
مردم نصف جهان اين روزها بايد با كم آبی بسازند، 
صنايع آلوده را تحمل كنند و هوای خاكستری را 
در ريه های خود جا دهند. با ترافيك دمساز باشند 
و نفس نكش��ند! چهارپاهای آهنی، ش��هر را در 
تسخير خود گرفته اند و از در و ديوار خيابان ها بوی 
دود می آيد. خالصه چوب حراج به سالمتی مردم 

خورده و هيچ كس هنوز آن را باور نكرده است...!
بابك صادقي��ان در گفتگو با ايمن��ا يكی از منابع 
مهم ايجاد آلودگی در ش��هرهای بزرگ، صنعتی 
و پرجمعيت مثل ش��هر اصفهان را ناشی از منابع 
متحرک دانست و اظهار داش��ت: منابع متحرک 

مس��تقيما در ارتباط با ناوگان حمل و نقل داخل 
شهری هستند.

وی با بيان اين كه ناوگان حمل و نقل داخل شهری 
در ش��هرهای بزرگ به حدی دارای اهميت است 
كه طرح جامع كاهش آلودگی هوا برای هش��ت 
كالنشهر كشور در اسفندماه۹0 به تصويب دولت 
رسيد، تصريح كرد: بخش عمده ای از برنامه های 
تدوين شده در اين طرح، در راستای ساماندهی 
به ناوگان حم��ل و نقل داخل ش��هری و موضوع 

ترافيك است.

اقداماتی كه مؤثر نبوده اند
سرپرس��ت اداره امور آزمايش��گاه های اداره كل 
حفاظ��ت از محي��ط زيس��ت اس��تان اصفهان، 
جلوگيری از تردد خودروهای فرس��وده و دارای 
عمر ب��اال، جدی گرفت��ن موض��وع معاينه فنی، 
نصب كاتاليز كانورتور، افزايش و توس��عه ناوگان 
حمل و نقل عمومی در بخش های مختلفی مثل 

اتوبوس های ش��ركت واح��د، تاكس��ی ها، مترو، 
توسعه معابر، تجهيز ش��بكه مديريت ترافيكی به 
دوربين های هوشمند و ساير مواردی كه به نوعی 
در ارتباط با كنت��رل و كاهش آلودگی ناش��ی از 
ترافيك است را از جمله موارد مورد توجه در طرح 

جامع آلودگی هوا عنون كرد.
صادقيان با اش��اره ب��ه اقدامات انج��ام گرفته و 
مديريت ش��هری مفيد اصفهان در توسعه معابر، 
اح��داث تقاطع ه��ای غيرهمس��طح، راه اندازی 
خط��وط BRT، افزاي��ش دوربين ه��ای نظارت 
تصويری و توسعه ايستگاه های معاينه فنی گفت: 
متأسفانه با توجه به توسعه استفاده از خودرو در 
سطح شهرهای بزرگ و صنعتی، اقدامات مذكور 
پاسخگوی كامل كنترل و كاهش آلودگی هوا در 

منابع متحرک نيست.

روزانه بین۴۰۰ تا ۴۵۰ خودرو در ش�هر 
اصفهان شماره گذاری می شوند

به گفته وی، سرعت توسعه ش��بكه حمل و نقل 
بيشتر از اقدامات اجرايی اس��ت كه در خصوص 

كنترل آلودگی هوا انجام می شود.
صادقيان با بيان اين كه روزان��ه بين۴00 تا ۴۵0 
خودرو در شهر اصفهان شماره گذاری و به ناوگان 
حمل و نقل اين ش��هر اضافه می ش��ود، افزود: در 
حال حاضر بالغ بر8۵0 هزار دستگاه وسايط نقليه 

در سطح شهر به نوعی تردد می كند.
وی محدودي��ت در گس��ترش فض��ای معاب��ر را 
عاملی مه��م در افزايش آلودگی هوای ناش��ی از 
ترافيك عنوان كرد و اذعان داشت: اين موضوع با 
 مديريت فنی در ايجاد معابر و ساخت تقاطع های

غير همسطح قابل جبران است.

س�رعت ورود تعداد خودرو به س�طح 
شهر بیشتر از خروج خودروهای فرسوده

صادقيان گفت: متأس��فانه س��رعت ورود تعداد 
خودرو به سطح شهر بيشتر از خروج خودروهای 
فرس��وده و انجام اقدامات عمرانی و اجرايی معابر 

است.
وی با بيان اين كه متأس��فانه اس��تفاده درس��ت 
و بهينه از وس��ايل نقليه ش��خصی هنوز دغدغه 
مردم ما نشده است، اظهار داشت: در حال حاضر 
تمام معابر و كوچه پس كوچه های ش��هر تبديل 
به پاركينگ ش��ده و مردم ما برای انجام يك كار 
كوچك ه��م ترجي��ح می دهند از وس��ايل نقليه 
ش��خصی اس��تفاده كنند. سرپرس��ت اداره امور 
آزمايشگاه های اداره كل حفاظت از محيط زيست 
اس��تان اصفهان ميزان آلودگی هوا ناشی از تردد 
خودروها در معاب��ری كه جريانات ب��اد كمتری 
دارد را باال دانس��ت و افزود: آالينده ها در فضای 
خيابان هايی كه با س��اختمان های بلند محصور 
شده و عرض كمتری دارند، رواج بيشتری داشته و 
به تناسب تأثير نامناسبی بر روی سالمتی مردم در 
حال تردد و يا ساكن در آن مناطق خواهند داشت.

اقلیم اصفهان، میزان آالیندگی را چند 
برابر می كند

به گفته صادقيان هر چه مقدار و سرعت ترافيك 
در معابر و خيابان های تنگ تر بيشترباشد، انباشت 

آلودگی هوا و مدت زمان ماند آنها نيز بيشتر است.
وی در خصوص اقليم شهر اصفهان و تأثيرگذاری 
آن بر روی افزايش آالينده ه��ا در جو عنوان كرد: 
اقليم شهر اصفهان به گونه ای است كه جريانات 
افقی ه��وا در آن كمتر از ش��هرهای بزرگ ديگر 
است، لذا كاهش س��رعت مؤثر باد در طول سال 
سهم عمده ای در دامن زدن به مشكالت آلودگی 

هوا دارد.
صادقيان در ادامه محصور ش��دن ش��هر اصفهان 
از س��ه جهت را عامل كندی تصفيه ه��وا در آن 
و افزايش آالينده ها دانس��ت كه ت��ردد در معابر 

تنگ و كم عرض 
اين مشكل را چند 

برابر می كند.

۶۵ درصد 
آلودگی هوا در 
اصفهان ناش�ی 
از ترافیك است

وی ب��ا اش��اره به 
ثب��ت اطالع��ات 
در ايس��تگاه های 
سنجش وضعيت 
كيف��ی ه��وا در 
ش��هر  كالن 
اصفهان، بيشترين 
نقاط آلوده ش��هر 

را نقاط پرترافيك و در ساعات پرتردد اعالم كرد و 
افزود: بيشتر از ۶۵ درصد آلودگی هوای اصفهان 
به خصوص هسته مركزی شهر، ناشی از ترافيك و 

مستقيما با اين عامل در ارتباط است.
صادقيان فرهنگ س��ازی را ريش��ه س��اماندهی 
ترافي��ك س��طح ش��هر عن��وان ك��رد و گف��ت: 
فرهنگ سازی توس��ط ارگان های مختلف بايد به 

صورت متمركز اجرا شود.
وی در خاتم��ه با بي��ان اين ك��ه ۹ وزارتخانه، دو 
سازمان و نيروی انتظامی در طرح جامع آلودگی 
هوا دخيل شده اند، خاطرنشان كرد: صدا و سيما 
يكی از دو سازمان فعال در اين طرح است كه نقش 

مهمی در راستای فرهنگ سازی دارد.

۶۵ درصد آلودگی هوا در اصفهان ناشی از ترافیك است

ایست! شهر در ترافیک  جان می سپارد

بخش عمده ای از 
 برنامه های 

 تدوین شده 
در این طرح، در 

راستای ساماندهی 
به ناوگان حمل و 

 نقل داخل 
شهری و موضوع 

 ترافیك 
است



چهره روزیادداشت

 وزیر کار دستور ابالغ 
افزایش حقوق کارگران را بدهد

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: به دلیل ابالغ نشدن بخشنامه افزایش 
حقوق سال۹۲، مطالبات مربوط به افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن 

و بن کارگران با تأخیر پرداخت می شود.
محمد احمدی با اعالم این مطلب به ایلنا گفت: تا زمانی که معاونت تنظیم 
و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه مربوط 
به مصوبه نشست ویژه ش��ورایعالی کار را به ادارات کار کشور ابالغ نکند، 
کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت حقوق مس��کن و بن کارگران 
خود نخواهند بود. وی با بیان این که ابالغ این مصوبه ویژه شورایعالی کار 
نیازمند دستور شخص وزیر تعاون  است، گفت: در روزهای گذشته به دلیل 

جابه جایی دولت، ابالغ این بخشنامه به تأخیر افتاده است.

 کره،شکر و گوشت 
ارز 1226 نمی گیرند

رییس مجمع واردات گفت: گندم، جو و نهاده های دامی مشمول دریافت 
ارز1۲۲6هستند و کره، شکر و گوشت قرمز ارز1۲۲6 دریافت نمی کنند. 
محمد حسین برخوردار در خصوص آخرین وضعیت ترخیص کاالهای 
اساسی از گمرکات کشور اظهار داشت: برخی اقالمی که با ارز مبادله ای 
وارد می شوند به وزارت صنعت تحویل شده و با ارز1۲۲6 قیمت گذاری 

و توزیع می شوند.
وی افزود: عمده کاالهایی که ارز1۲۲6 دریافت می کنند نهاده های دامی، 
گندم و جو  هستند. رییس مجمع واردات گفت: کره، شکر و گوشت قرمز 
ارز1۲۲6 دریافت نمی کند و روغن اگر توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران 
وارد شود با ارز1۲۲6 و اگر توسط بخش خصوصی وارد شود ارز مبادله ای 
دریافت می کند. وی دلیل تعلل ترخیص کره در گمرکات را اختالف نظر 
بین دریافت ارز مبادله ای و ارز1۲۲6بیان کرد و گفت: وارد کنندگان کره 
معتقدند باید ارز1۲۲6دریافت کنند، ولی عمده کره ای که وارد کش��ور 

می شود با ارز مبادله ای است.

 کاهش مخاطرات هوایی
 اولویت دولت در توسعه ناوگان

وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه های دولت برای بهبود و توسعه ناوگان 
حمل و نقل هوایی گفت: در واقع ساختار سرمایه گذاری در حوزه حمل 
و نقل هوایی دارای مخاطرات زیادی است و اولین کاری که باید صورت 

بگیرد، کاهش این مخاطرات است.
 عباس آخوندی گفت: اولین اقدام برای بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل 
هوایی آماده کردن و بهسازی محیط کسب و کار و بعد از آن تأمین ارز و 
سیستم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. وزیر راه و شهرسازی در 
گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطالع رس��انی دولت اظهار داشت: در واقع 
س��اختار س��رمایه گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی دارای مخاطرات 
زیادی بوده و اولین کاری که باید صورت گیرد، کاهش این مخاطرات است.

 خرید تضمینی گندم 
از 4/5 میلیون تن گذشت

سخنگوی خرید تضمینی بانک سپه با بیان این که تاکنون 4/۵ میلیون 
تن گندم از کشاورزان خریداری شده است پیش بینی کرد تا پایان فصل 

خرید، بیش از ۵ میلیون تن خریداری شود.
محسن دارایی در پاسخ به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: 
تاکنون 4/۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که نسبت 
به سال گذش��ته که ۲ میلیون و 44 هزار تن بود، افزایش1۲0 درصدی 
داشته است. سخنگوی خرید تضمینی بانک سپه افزود: افزایش نرخ خرید 
تضمینی گندم به 800 تومان باعث رون��ق خرید گندم حتی از مرزهای 
غربی کش��ور که گفته می ش��د مرکز قاچاق به کش��ورهای دیگر است، 
شده است. دارایی با اش��اره به خرید تضمینی گندم از استان کردستان 
به میزان470 هزار تن گفت: این میزان خرید نس��بت به سال گذشته و 

همچنین نسبت به سال۹0 رشد چشمگیری داشته است.

 ارایه طرح جدید حمایت از
 تولید به دولت در4 سرفصل

عضو کارگروه حمایت از تولی��د از تدوین طرح جدی��د حمایت از تولید 
توسط این کارگروه در 4 س��رفصل جهت ارایه به هیأت دولت خبر داد و 
گفت: تعداد زیادی از مصوبات کارگروه حمایت از تولید در دولت قبل به 

مرحله ابالغ و اجرا نرسید.
آرمان خالقی در گفتگو با فارس بیان داشت : با توجه به نهایی نشدن الیحه 
حمایت از تولید در مجلس، کارگروه حمای��ت از تولید، طرح جدیدی را 
برای حمایت از تولید تدوین کرده که طی یک ماه آینده به هیأت دولت 
ارایه خواهد شد. وی تصریح کرد: سرفصل هایی مانند بهبود فضای کسب 
و کار، ساماندهی ساز و کارهای تولید، کیفیت، تحقیق و توسعه و همچنین 

امور حرفه ای )مدیریت امور صنایع و معادن( دیده شده است.

اخبار کوتاه

4
ارز 1226تومانی برای ارزانی برگشت 

امید کریمیان عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به تصمیم دولت برای بازگرداندن ارز 1۲۲6 
تومان به کاالهای اساسی، گفت: کاهش تورم و نزدیک شدن قیمت ها به ثبات از جمله نتایج این تصمیم 

کارشناسانه دولت است. این اقدام به بازگشت آرامش اقتصادی به بازار کمک می کند.
 پیشنهاد به کارگیری پول ملی

 به جای ارزهای بین المللی 
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 

ایران/محمدنهاوندیان 

اگر چه پتانسیل های دو کشور در زمینه همکاری های اقتصادی بسیار 
باالس��ت، اما روابط اقتصادی دو کشور با این پتانس��یل ها همخوانی 
ندارد، بنابراین باید با برگزاری جلس��ات مشترک، این روابط را در حد 
قابل قبولی افزایش داد. ایران و اندونزی عالوه بر مشترکات فرهنگی 
در زمینه های سیاسی نیز در آسیا دارای مشترکاتی هستند که به نظر 
می رس��د می تواند به ارتقای 
هر چه بیشتر روابط اقتصادی 
و سیاس��ی دو کش��ور منجر 
شود. نفت، گاز و پتروشیمی 
زمینه های بس��یار مناسبی 
برای همکاری اقتصادی ایران 
و اندونزی هستند و همکاری 
در این حوزه م��ورد عالقه دو 

طرف است. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره  1113 | دوشنبه 4 شهریور 1392 | 18 شوال   1434

 برگزار ی سومین آزمون 
صنایع  دستي

کاهش 15 درصدی 
تولید پسته 

سومین آزمون صنایع دس��تي، قالیبافي و صنایع ساختمان در اداره کل 
آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار شد.

  س��ومین مرحله آزمون قالیبافي، صنایع س��اختمان و صنایع دس��تي 
 اداره کل آم��وزش فني و حرف��ه اي اس��تان اصفهان براي ی��ک هزار و 
دویست و ش��صت و دو نفر خواهر و برادر در  رش��ته هاي مختلف برگزار 

گردید.
  مس��عود دانش��مند رییس اداره س��نجش و ارزش��یابي مه��ارت افزود:

  حرف��ه ه��اي صنای��ع دس��تي و قالیباف��ي ک��ه در قال��ب تفاهمنامه 
س��ازمان آموزش فني و حرفه اي کش��ور با ارگان هاي مربوطه با هدف 
 گواهینامه دار ش��دن ش��اغلین و فعالین ای��ن حوزه ها منعق��د گردیده

 است، روز پنج شنبه سي و یکم مردادماه سال جاري در اداره کل آموزش 
فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار گردید.

دبیر کل انجمن پس��ته ایران گفت: قیمت پس��ته به دلی��ل این که یک 
محصول صادراتی است به ش��دت تابع نرخ جهانی و قیمت نرخ ارز است. 
حمید فیضی دبیر کل انجمن پس��ته ایران در گفتگو با  ایلنا با اش��اره به 
کاهش تولید پسته اظهار داشت: در سال گذشته بر مبنای برآورد انجمن، 
۲00 هزار تن تولید پسته داش��ته ایم، اما بر اساس تخمین انجمن پسته 
ایران در س��ال جاری170هزار تن تا1۹0 هزار تن پسته برداشت خواهد 

شد که بیانگر کاهشی ۵ تا 1۵ درصدی نسبت به سال گذشته است. 
فیضی ادامه داد: در خردادماه انجمن پیش بینی کرد امسال1۹0 هزارتن 
تولید پسته داشته باش��یم، اما به دلیل گرمای ش��دید هوا در هفته های 
گذشته مقداری از محصول دچار عدم رش��د مغز و پوکی شد، به همین 
دلیل طبق آخرین برآورد، تولید پسته در سال جاری در حدود 170 هزار 

تن خواهد بود.

نمایش��گاه کش��اورزی اصفهان آنقدر بلوغ یافته بود که دو 
نمایشگاه تخصصی از دل آن اس��تخراج شود؛ نمایشگاهی 
که عنوان جامع ترین نمایشگاه کشاورزی کشور و به تعبیر 
برخی منطقه را از آن خود س��اخته و برندی برتر در صنعت 
نمایشگاهی کشور است. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اس��تان اصفهان در این رابطه گفت: نمایش��گاه 
جامع کش��اورزی اصفهان امس��ال به دو نمایش��گاه شامل 
دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی تکنولوژی کش��اورزی 
)نهاده ه��ا، محصوالت و خدم��ات وابس��ته( و دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی)ماشین آالت، ادوات 
و تجهیزات آبیاری( تفکیک شد.  رسول محققیان بیان داشت: 
بدین ترتیب دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی تکنولوژی 
کشاورزی ۲ تا ۵ بهمن و دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
 صنعت کشاورزی 1۲ تا 1۵ آذر ماه در محل نمایشگاه های

بین المللی اس��تان اصفهان واقع در پل شهرس��تان برگزار 
 خواه��د ش��د. وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه عضویت ش��رکت 
 )UFI( نمایشگاه های استان در اتحادیه جهانی نمایشگاه ها
 و لزوم رعایت اس��تانداردهای جهانی، همچنین بر اس��اس 
نظرسنجی های صورت گرفته از مخاطبین نمایشگاه در دو 
گروه بازدیدکنندگان و مش��ارکت کنندگان، بخش ماشین 

آالت جدا شده و به نمایشگاه مستقلی تبدیل شد. 

غرفه بانکداری اسالمی بانک مهر اقتصاد درنمایشگاه شصت 
و هفتمین اجالس مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی در نجف آباد 
اصفهان  مورد استقبال پر شور بازدیدکنندگان قرار گرفت. 
مهر اقتصاد تنها بانکی بود ک��ه در این اجالس بزرگ حضور 
یافت و به منظور حمایت معنوی ومادی ازجامعه فرهیختگان، 
نخبگان، اساتید و دانشجویان خدمات و محصوالت خود را 

ارایه نمود.
این بانک با ش��عار »بان��ک مهر اقتص��اد نگی��ن بانکداری 
اس��المی« در این فضای نمایش��گاهی ضمن استقرار چند 
کارش��ناس خبره، به معرف��ی انواع محص��والت وخدمات 
بانک��ی خود نظیر ط��رح ه��ای پرداخت تس��هیالت، انواع 
س��پرده گذاری ه��ا و بانک��داری الکترو نیک در راس��تای 
بانکداری اس��المی پرداخت. برگزاری مسابقه  الکترونیکی 
ویژه بازدیدکنن��دگان با موضوع بانکداری اس��المی همراه 
با ارای��ه هدایای تبلیغات��ی از دیگر برنامه های��ی بود که در 
غرفه بانک مهر اقتصاد انجام ش��د. این اجالس به مدت سه 
روز در دانش��گاه آزاد اس��المی واحد نجف آباد برگزار ش��د 
 که در آن بیش از700 تن از بزرگان علمی ودانش��گاه های

 آزاد اس��المی داخل و خارج کش��ور حضور داشتند و از این 
نمایشگاه که درآن دستاوردهای علمی نخبگان و دانشجویان 

واحد نجف آباد ارایه شده بود بازدید به عمل آوردند.

دبیر کانون سراسری انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ 
تخمگذار گف��ت: افزایش قیمت تخم مرغ بیش��تر به دلیل 
افزایش تقاضا و نبود ذخیره س��ازی تخم مرغ بوده اس��ت و 
پایین آمدن قیمت نهاده ها بر قیمت تخم مرغ بی تأثیر است. 
فرزاد طالکش دبیر کانون سراسری انجمن صنفی پرورش 
دهندگان مرغ تخمگ��ذار در گفتگو با ایلنا ضمن اش��اره به 
 ترخیص نهاده های طیور اظهار داشت: نهاده های طیور که 
ماه ها در بنادر س��رگردان بودند به تازگ��ی اجازه ترخیص 
یافتند، اما تا این نهاده ها به بازار و دس��ت مرغدار برس��ند 
مدت زمانی طول خواهد کشید. طالکش افزود: قیمت سویا 
که درهفته های گذش��ته به کیلویی1800 تومان رس��یده 
بود  در حال حاضر با اعالم خبر ترخیص ش��دن نهاده ها به 
1۳00 تومان برای خرید نقدی و برای خرید نسیه به 1۳00 
تا1۳۵0 تومان رسید. وی ادامه داد: قیمت ذرت که به دلیل 
 تخلیه نشدن بار کش��تی های حامل نهاده های طیور  که در 
هفته های گذش��ته به کیلویی1۲00 تومان رسید بود طی 
چند روز اخیر برای خرید نقدی به کیلویی۹00 تومان و برای 
خرید نسیه۹۲0 تا۹60 تومان رسیده است. وی ادامه داد: در 
یک هفته آینده بازهم ش��اهد کاهش بیشتر قیمت نهاده ها 
خواهیم بود، اما این کاهش قیم��ت نهاده ها بر قیمت تخم 

مرغ تأثیری ندارد.

مدیرعامل شرکت رزپلیمر گفت: صنایع پتروشیمی کشور 
ظرفیت زیادی برای رشد دارد. 

جواد ظهیری با بیان این که باید از خام فروش��ی در صنعت 
نف��ت جلوگیری ک��رد، اظه��ار داش��ت: با توس��عه صنایع 

پتروشیمی می توانیم نفت را به ده ها فرآورده تبدیل کنیم.
وی با تأکید بر این که دانش الزم ب��رای تبدیل نفت خام به 
فرآورده های مختلف در کش��ور وجود دارد و باید رشد را به 
سمت صنایعی ببریم که ظرفیت الزم را در آن زمینه داریم، 
گفت: متأس��فانه با این دید به صنعت پتروشیمی نگاه نمی 
شود و همچنان خام فروش��ی انجام می گیرد. وی علت این 
مسأله را ضعف مدیریتی دانست. مدیرعامل شرکت رزپلیمر  
تشریح کرد: بازار خوبی برای محصوالت نفتی ایران در خارج 
از کشور وجود دارد، اما تحریم ها و محدودیت نقل و انتقال ارز 
مانع صارات می شود. ظهیری عنوان کرد: در دولت هفتم و 
هشتم مشوق هایی برای صادرات در نظر گرفته شد که رشد 
صادرات را به دنبال داشت، اما از سال88 و 8۹ که مشوق ها 
حذف شدند صادرات سال به سال کاهش داشته است. وی 
با بیان این که با وجود این مش��کالت حدود60 تا70 درصد 
تولیدات این ش��رکت به آفریقا صادر می ش��ود، اعالم کرد: 
دولت باید به صادرات اهمی��ت بدهد، چراکه وقتی صادرات 

هست، تولید انجام می شود و اشتغال هم هست.

بانکداری بازارکشاورزی صنعت

تفکیک نمایشگاه جامع 
کشاورزی به 2  بخش تخصصی 

 استقبال بازدیدکنندگان 
از غرفه بانکداری اسالمی

 بهای تخم مرغ 
از 20 شهریور کاهش می یابد

توجه الزم به صنعت پتروشیمی 
صورت نگرفته است
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عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس، با بیان این 
که دولت تحت هیچ شرایطی نباید به برداشت از صندوق توسعه 
ملی برای پرداخت یارانه نقدی اقدام کند، گفت: تنها برای کمک 
به تولید از این صندوق می توان برداشت کرد، چرا که در غیر این 

صورت تورم بیش از گذشته در کشور جوالن خواهد داد. 
 سید سعید زمانیان دهکردی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، 
با بیان این که هیچ مش��کلی برای پرداخت یارانه نقدی تا پایان 
سال جاری برای دولت پیش نخواهد آمد، افزود: در بحث هدفمند 
کردن یارانه ها کار خوبی در کش��ور انجام شد، اما چون قانون آن 
خوب اجرا نش��د، فقط با پرداخت نقدی نتوانست موجبات رشد 
کش��ور را فراهم کند. نماینده مردم شهرکرد در مجلس، با انتقاد 
از بی توجهی به تولید در خالل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، 
تصریح کرد: متأسفانه در بحث تولید، صنعت و کشاورزی از سوی 
دولت غفلت صورت گرفت و تمامی توجه��ات به پرداخت یارانه 
نقدی معطوف ش��د که این خود موجبات تورم افسار گسیخته 

در کشور شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از حذف برخی 
دهک ها در اج��رای فاز دوم طرح هدفمن��دی یارانه ها خبر داد و 
گفت: پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال جاری به روال قبل ادامه 
داش��ته، اما در فاز دوم این طرح تغییراتی در نوع پرداخت یارانه 

نقدی ایجاد خواهد شد.
صنعت  در هدفمندی فراموش شد

وی با بیان این مطلب که ب��ا اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها 

زیرس��اخت های صنعت، معدن و تجارت مورد توجه کافی قرار 
نگرفت و بی توجه��ی به آنان موجب��ات عقبگرد کش��ور در این 
بخش ها را فراهم کرده است، عنوان کرد: ضرورت دارد وقتی که 
فاز دوم به مرحله اجرا رس��ید با هماهنگی مجلس و با تعامالتی 
که بین دس��تگاه های اقتصادی ب��ه وجود خواهد آم��د، راهی را 
انتخاب کنیم که اوال پروژه ها عمرانی دچار رکود نشوند بعد هم 
در واقع سهم صنعت و زیرس��اخت های صنعتی و کشاورزی در 
ابعاد مختلف پرداخت ش��ود. این نماینده مردم در مجلس نهم، 
در پاسخ به این س��ؤال که سیاس��ت دولت برای اجرای فاز دوم 
چیس��ت، افزود: قطعا باید هدفمن��د کردن یارانه ه��ا در فاز دوم 
طرح هدفمندی نیز دنبال ش��ود، یکی از ش��اخص ها این است 
که دهک های اول تا پنجم را مش��خص کنیم و بر اساس آن افراد 
توانمند از لحاظ مالی را حذف کنیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس، با تأکید بر این که مشخص نبودن درآمد 
 افراد در جامعه امکان شناس��ایی افراد و دهک ه��ای باال را صفر 
 می کند، گفت: متأسفانه در حال حاضر باالی70 میلیون نفر یارانه

می گیرند که این رقم بسیار باالس��ت و کسانی که درآمد باالیی 
هم دارند را ش��امل می ش��ود که به این ترتیب بر بودجه کشور 

فشار می آورد.
زمانیان دهکردی با بی��ان این که پرداخت نق��دی به مردم تورم 
افسارگسیخته را در کشور ایجاد می کند، تصریح کرد: دولت در 
اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها باید بیشتر توجه خود را 

معطوف به تولید و تجهیز زیر ساخت های آن کند.

 عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس، درواکنش 
به عدم اجرای قان��ون انتزاع وظایف ازس��وی دولت دهم، گفت: 
متأسفانه دولت دهم پیگیری های الزم را در اجرای قانون انتزاع 
بین دو وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت 
انجام نداد که به طورحتم این عملکرد ازسوی دولت دهم تخلف 
محسوب می شود. علی ایرانپوردر واکنش به عدم اجرای قانون 
انتزاع وظایف ازس��وی دولت دهم، گفت:مجلس نیز با مشاهده 
مشکالت متعددی که درخصوص واردات و صادرات و تنظیم بازارو 
قیمت گذاری محصوالت کش��اورزی بعد از ادغام دو وزارتخانه 
جهاد کش��اورزی و صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده بود اقدام 
به تفکیک وظایف این دو وزارتخانه برحسب نیروهای متخصص 
کرد. نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، در خصوص 
تفکیک وظایف در هر وزارتخانه، تصریح کرد: برنامه ریزی های 
تخصصی در کمیس��یون کش��اورزی درجهت تفکیک وظایف 
صورت گرفت که براین اس��اس از ابتدای تولید تا انتهای مصرف 
یک محصول در خصوص میزان تولید و قیمت گذاری به وزارت 
جهاد کشاورزی و صادرات و واردات محصول نیزبه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت داده شود.
متولی اصلی اجرای قانون انتزاع وظایف وزارت جهاد 

کشاورزی است
این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید براین که متولی اصلی 
اجرای قانون انتزاع وظایف وزارت جهاد کش��اورزی است، اظهار 
داشت: این تفکیک وظایف پس ازتصویب درصحن علنی مجلس 

شورای اسالمی ازسوی شورای نگهبان پس ازرفع ایرادهای آن به 
صورت قانون برای اجرا به دولت دهم ابالغ شد که متأسفانه وزارت 
جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در 
اجرای این قانون کوتاهی کردند. ایرانپور  با تأکید براین که طرح 
انتزاع وظایف یک قانون الزم االجراست، افزود: متأسفانه دولت 
دهم در اجرای سایر قوانین از جمله نظام جامع دامپروری و قانون 
افزایش بهره وری هم کوتاهی کرده ب��ود، به طوری که امروزهم 
ش��اهد معطل ماندن قانون انتزاع وظایف در بی��ن وزارت جهاد 

کشاورزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت هستیم.
عدم اجرای قانون انتزاع وظایف ازسوی دولت دهم 

تخلف بود
وی  ب��ا بیان این ک��ه اج��رای قوانی��ن از وظایف اصل��ی دولت 
اس��ت، تصریح کرد: متأس��فانه دولت دهم پیگی��ری های الزم 
را در اجرای این قانون بی��ن این دو وزارتخانه انج��ام نداد که به 
 طور حتم ای��ن عملکرد ازس��وی دولت دهم تخلف محس��وب 
می ش��ود. نماینده مردم مبارکه در مجلس، ب��ا تأکید براین که 
عدم اج��رای قوانین به ویژه قان��ون انتزاع وظایف متأس��فانه به 
تولیدکنندگان کشور خسارت های جدی وارد کرد، اظهار داشت: 
وزارت جهاد کش��اورزی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خود 
دولت دهم باید پاسخگوی این عدم اجرای قوانین باشند. ایرانپور 
گفت: دولت یازدهم باید در راهبردی طرح انتزاع وظایف اهتمام 
بسیار داشته باشد تا از کمبود وافزایش قیمت کاالهای اساسی 

درکشورجلوگیری شود.

 دولت دهم 
پیگیری های الزم 
را در اجرای این 
قانون بین این دو 
وزارتخانه انجام 
نداد که به طور 
حتم این عملکرد 
ازسوی دولت دهم 
تخلف است

 دولت در اجرای 
فاز دوم طرح 
 هدفمندی 
یارانه ها باید 
بیشتر توجه 
خود را معطوف 
به تولید و تجهیز 
زیر ساخت های 
آن کند

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس :زمانیان دهکردی:

طرح انتزاع وظایف، یک قانون الزم االجراست 3 دهک   از  دریافت  یارانه خط  می خورند 



اتاق موسیقییادداشت

هفت

پایان مهلت ارسال آثاربه جشنواره كودك 
طبق آیين نامه،31 مرداد، آخرین فرصت ارایه نسخه اوليه آثار متقاضي براي حضور در بخش هاي 
مختلف جشنواره بود و20 شهریور نيز آخرین مهلت براي ارایه نسخه کامل آثار. بدین ترتيب با پایان 

یافتن مهلت ارایه آثار،  بخش هاي مختلف جشنواره به مرحله رقابتي وارد مي شوند.
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 قصه گویی رضوی 
در شهر گنبدهای فیروزه ای

تاکنون سه دوره از جش��نواره بين المللی 
قصه گویی رضوی برگزار شده که امسال 
در چهارمين س��ال خود، همزمان با دهه 
کرام��ت در23 و 24 ش��هریور 1392 به 
ميزبانی استان اصفهان در این شهر برگزار 
می ش��ود. ای��ن جش��نواره یک��ی از 16 
جشنواره ای اس��ت که توس��ط کارگروه 
کودک و نوج��وان یازدهمين جش��نواره 
بين المللی امام رضا)ع( با مسئوليت کانون پرورش فکری برگزار می شود. 
این جشنواره در دو س��طح ملی و فراملی و با هدف جذب اقشار کودک و 

نوجوان برگزار می شود و فرصتی در راستای ترویج معارف رضوی است.

جاذبه های شب در آسمان کوثر
نمایشگاهی از آثار حسن سلطان زاده برای 
لمس لذت تماش��ای آس��مان ش��ب در 

نگارخانه کوثر دایر شده است.
این هنرمند گفت: تکنيک اکروليک روی 
بوم این بار به آسمان شب پرداخته است. 
وی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه30 
اث��ر ب��ه نمای��ش در آم��ده که ت��ا هفت 
ش��هریورماه به نمایش گذاشته می شود. 
نمایشگاه آسمان شب از دو تا هفت شهریور ماه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و 

بعداظهر از ساعت 16تا 18 در نگارخانه کوثر دایر است.

 رسانه های مجازی 
مغفول مانده و رشد یافته

مدیرعامل خبرگ��زاری ایمنا گفت: توجه 
بيش از حد به رسانه های مکتوب موجب 
مغفول ماندن رسانه های مجازی شد، در 
حالی که ه��م اکنون بخش عم��ده ای از 
محت��وای رس��انه های مکتوب توس��ط 

رسانه های مجازی تأمين می شود.
اصغرآذربایجانی در جریان بازدید مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اس��امی استان اصفهان 
از خبرگزاری ایمنا اظهار داش��ت: باید دقت داشت که استان ما در حوزه 
رس��انه های مکتوب توس��عه خوبی پيدا کرده، اما خبرگزاری ایمنا تنها 

رسانه ای است که به معنای واقعی عنوان خبرگزاری دارد. 

  بلیت کنسرت قربانی
 در اصفهان تمام شد

عليرض��ا قربانی گفت: خوش��بختانه طی 
روزهای اخير که خبر برگزاری کنس��رت 
گروه ما در س��الن رودکی ش��هر اصفهان 
منتشر شد، شاهد استقبال خوبی از سوی 
مخاطبان بودیم، به طوری که طی سه روز 
گذشته تمام900 بليتی که برای هر اجرا 
در نظر گرفته شده بود به فروش رفته است. 
وی که با مهرسخن می گفت، ادامه داد: این 
فرصت را داشتم تا ادای احترامی به بزرگان و هنرمندان درگذشته موسيقی 
اصفهان داشته باشم، به همين منظور بر سر مزار بزرگانی چون جال تاج 
اصفهانی و تعدادی دیگر از هنرمندان حضور پيدا کردیم تا یاد و خاطر این 

عزیزان را زنده نگه داریم.

آلبوم »رقص های قدیمی آذربایجان« به همت مؤسس��ه فرهنگی-
هنری رهگذر هفت اقليم منتشر و روانه بازار موسيقی شد. 

این مجموعه نتيجه گردآوری و تنظي��م و نوازندگی توتک و باالبان 
حسين حميدی اس��ت که نوازندگان برجس��ته ای همچون سهراب 
حميدی نوازنده گارمان و وحيد اس��دالهی نوازنده ناقاره، نوازندگی 
سازهای آن را به عهده داشته اند. آلبوم »رقص های قدیمی آذربایجان« 
شامل14 قطعه که نمونه ای کاسيک از نغمات و رقص های جاودانه و 

قدیمی آذربایجان اس��ت، س��ينه به 
سينه از گذشتگان به ارث رسيده است. 
این مجموعه توسط حميدی گردآوری 
شده که با نگاهی دقيق به بازسازی و 
تنظيم ای��ن نغمات پرداخته اس��ت. 
قطعات این آلبوم را مقدمه شوشتری، 
صدوی��ک، چه��ارده، مقدمه گوش��ه 
عراق ب��ا گارم��ان، عناب��ی، ميرزایی، 
قازاقی، اوزون دره و... تشکيل داده اند 
که بيش��تر روایت های این قطعات با 

نام های هاوا خوانده می شوند.
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 »سالطین سپاهان«
در راهند 

 گالیه ها از 
نمایشگاه کتاب استان

مدیرروابط عمومی باشگاه فوالد س��پاهان اصفهان با اشاره به راه اندازی 
کتابخانه مرکزی در ساختمان اداری جدید باشگاه سپاهان، از تاش برای 
انتش��ار زندگينامه بازیکنان صاحب نام و تأثيرگذار این تيم چون محرم 

نویدکيا خبر داد.
حميد باقری اظهار داشت: حدود یک ماه پيش ساختمان اداری باشگاه 
به محل جدیدش در خيابان باغ فردوس منتقل شد و این فرصت خوبی 
بود تا طرح راه اندازی کتابخانه در باشگاه را دوباره مطرح کنم و اميدوارم 
با موافقت هيأت مدیره، ب��ه زودی پرافتخارترین تيم دوره های ليگ برتر 
فوتبال ایران صاحب کتابخانه شود. باقری درباره دیگر برنامه های فرهنگی 
باشگاه سپاهان توضيح داد: از مدت ها پيش انتشار زندگينامه چهره های 

صاحب نام تيم سپاهان را نيز دنبال می کردیم.

مهدی نقش با انتقاد از زمان برگزاری نمایشگاه کتاب اصفهان اظهار داشت: 
زمان نمایشگاه به دليل بسته بودن دانشگاه ها و مدارس به هيچ عنوان مناسب 

نيست. 
وی افزود: ما پيش از این به مسئوالن ارشاد این موضوع را یادآوری کردیم اما 
توجهی به آن صورت نگرفت. مدیر انتشارات نقش نگين اصفهان گفت: با توجه 
به ش��رایط موجود اميدی به فروش مناسب نيس��ت، اما امسال با300 عنوان 
کتاب در نمایشگاه شرکت خواهيم کرد. وی از رونمایی4 کتاب جدید از این 
انتشارات در نمایشگاه امسال خبر داد و افزود: کتاب»110 چيستان« نوشته 
پروین کسایيان به نظم، مجموعه شعر »ماه کنعان« نوشته صادق مولوی نيا، 
کتاب »غير از خدا هيچ کس نبود« نوشته ابوالقاسم شهبا و یک کتاب درباره 

مدیریت از این انتشارات در این نمایشگاه رونمایی خواهد شد.

الماس ها ابدی اند 

 »رقص های قدیمی آذربایجان« 
در بازار موسیقی 

 هراس مدیران 
از اعتماد به هنرمندان

گروه فرهنگ - درتئات��ر، موضوعات و گرایش هایی وجود 
دارد که در مرور زمان نام مناس��بتی و سفارش��ی را به خود 
گرفته اند، بی آن که مناسبتی باشند، اما به دليل نحوه برخورد 
مدیران و برخی هنرمندان به آن یک واقعه تاریخی به مبحثی 
تبدیل شده است که کمتر هنرمندی سراغ آن می رود مثل 

تئاتر مقاومت.
تئات��ر مقاومت و دف��اع مق��دس روز ب��ه روز جایگاهش در 
هنر کمرنگ و کمرنگ تر می ش��ود، تا جایی که ما به غير از 
جشنواره های موضوعی، این نوع آثار را در کمتر جای دیگری 

می توانيم مشاهده کنيم.
آثاری هم که معموال در حال توليد هستند توسط یک سری 
افراد خاص شرایط را طوری رقم زدند که دو تعریف را بيشتر 
برای مخاطبان تئات��ر تداعی نمی کند: 1- اثر سفارش��ی و 

مناسبتی 2- یک نمایش شعاری.
در واقع بسياری از آثار سفارشی به صورت رفع تکليفی تهيه 
شده و اجرای با کيفيتی را از خود به جای نگذاشتند و به مرور 
این موضوع باعث ش��ده تا فعاليت هنرمندان در حوزه تئاتر 

مقاومت و دفاع مقدس وجه خوبی پيدا نکند.
با وجود این که در تاریخ کش��ور ما انقاب اسامی و هشت 
س��ال جنگ تحميلی وجود و حضور دارد، چه می ش��ود که 
هنوز هنرمندان با هنر خود و مس��ئوالن با برنامه مدیریتی 
خود نتوانستند آثار قابل توجهی را خلق کنند. این در حالی 
است که در حوز سينما آثار قابل توجهی هم به دوران جنگ 
و هم پس از جنگ پرداخته اند، ولی در تئاتر حتی نمی توان 
به آثاری اشاره کرد. می توان تلقی کرد که مسئوالن و مدیران 
هنر، نقش اصلی و مه��م را در این امر بر عه��ده دارند، مدیر 
است که می تواند به واسطه سياس��تگذاری دقيق و منظم و 
ایجاد بس��ترهای الزم ش��رایط را به گونه ای فراهم سازد که 
هنرمندان نه تنها در حوزه تئاتر مقاومت بلکه در دیگر ژانرها 
نيز با فراغ بال به خلق اثر هنری بپردازند.  اگر تحليل در این 
حوزه به عنوان خوراک فکری برای نسلی که جنگ را ندیده 
است، وجود نداشته باشد بی اختيار تحليل های رسانه های 
غربی جایگزین آن خواهد ش��د. دالیل و موارد بسيار است، 
ولی مش��کل اصلی این هنر نبود فضای اعتماد و تعامل بين 
مسئوالن و هنرمندان اس��ت. اگر مدیران بتوانند چارچوبی 
مورد تأیيد همگان را تدوین سازند و در ادامه بدون هيچ ترسی 
به هنرمندان اعتماد کنند، هنرمندی که دغدغه تئاتر مقاومت 
را دارد نيز ضمن تعامل و همکاری، پا به ميدان گذاشته و اثری 

تحليلی خلق خواهد کرد.

 روبان قرمز

  واکاوی مشکات س��ریال های ساخت 
جمال 
داخل کاری است که بارها به آن پرداخته نوروزباقری 

شده، اما ناموفق بودن اغلب سریال ها گواه 
نياز شدید این حوزه به انجام تحقيقات بيشتر است. 

شاید س��ال ها قبل هنگامی که هنوز تلویزیون وسيله ای همه گير 
نبود، صحبت کردن از تأثير اجتماعی و فرهنگی این ابزار، کاربرد 
زیادی نداش��ت و چندان ذهن ها را به خود درگي��ر نمی کرد، اما 
امروزه یکی از وس��ایل س��رگرمی خانواده های ایران��ی را همين 
جعبه جادویی تش��کيل می دهد و همين امر کار را برای متوليان 
و برنامه سازان تلویزیون کمی سخت کرده است، چرا که از سطح 
انتظار مردم هم خيل��ی باالتر رفته اس��ت. حال بای��د دید تا چه 
اندازه به س��مت این رسالت به بهترین ش��کل در راستای برآورده 
ش��دن نيازهای مردم و جامعه حرکت ش��ده اس��ت. این چيزی 
است که از برآورد نظرات تماش��اچيان و منتقدان و باالرفتن آمار 
بينندگان شبکه های ماهواره می توان به آن پی برد. جایگزین شدن 
سریال های بی محتوا و غالبا مخرب فرهنگی به جای سریال های 
پرمحتوای داخلی که هر روز به تعداد بينندگان آن افزوده می شود 
هر بيننده ای را به تأمل وا می دارد، هرچند که واکاوی مش��کات 
سریال های س��اخت داخل کاری اس��ت که بارها به آن پرداخته 
شده، اما ناموفق بودن اغلب س��ریال ها گواه نياز شدید این حوزه 
به انجام تحقيقات بيشتر اس��ت. تاش برای رفع مشکات، توجه 

مسئوالن و سازندگان را می طلبد که با نگاه کمی موشکافانه می توان 
 اش��کاالت مجموعه های تلویزیون��ی را در این چن��د بند گنجاند: 
1- اس��تفاده از فيلمنامه ه��ای نخ نم��ا و تک��راری،2- کم کاری 
نویسندگان ایرانی و بهره نگرفتن از دانش متخصصان حوزه های 
اجتماعی، 3- ضعف ساختاری و محتوایی در فيلمنامه ها و سریال ها 
4- ک��م توجهی به فرهن��گ عامه م��ردم ایران، 5- ک��م توجهی 
پژوهشی به فرهنگ دفاع مقدس،6- پایان های بی اساس و خوش 
یا آزاد که دامن اغلب سریال ها را گرفته اس��ت، 7- کم توجهی یا 
بی توجهی به نویس��ندگان و توجه ویژه به بازیگ��ران، درحالی که 
نس��بت فيلمنامه نویس��ان به بازیگران حدود یک به هزار اس��ت، 
8- بی برنامگی دس��ت اندرکاران تلویزیون ب��رای تربيت فرهنگی 
نس��ل در راه ایران اسامی که آینده س��ازان مملکت خواهند بود، 
9- موضوعات تکراری و بی محتوای سریال ها که برای همه مردم 
ایران رو شده و پس از دیدن یکی دو قسمت از کار، همه می دانند 
که آخر آن چه خواهد ش��د،10- اطمينان نداشتن ایده پردازان و 
پرداخت کنندگان )نویسندگان( سریال ها به دریافت حقوق کافی 
و اشکال هایی از این دست که علت اساسی قهر مخاطب ایرانی از 

سریال های وطنی شده است. 
شواهد نشان می دهد آنچه به جذب بيشتر مخاطب کمک می کند، 
برقراری ارتباط بيننده با بازیگران و لحظه های کمدی آن است، حال 
آن که در اغلب سریال های تلویزیونی، بی توجهی به واقعيت های 

جامعه و غلو بيش از حد، بی توجهی به قشر متوسط جامعه یا نشان 
دادن خانواده هایی که مصداق آن در جامعه کم است یا اصا نيست، 
بسيار نمود پيدا کرده است که در این بين عادت به اسطوره سازی و 
تغييرات ناگهانی افراد با اتفاق هایی غيرقابل باور برای بيننده را نيز 
باید عنوان کرد.  با بررسی چند سریال، آنچه بيش از هر چيز به چشم 
می خورد ریتم غمگين سریال های جدی است. تداخل مشکات 
اجتماع��ی در اغل��ب این س��ریال ها موجب دلزدگی تماش��اچی 
می شود. در این دسته از سریال ها، معموال موضوعاتی مانند مرگ، 
طاق، اعتياد و مانند اینها که تشتت خاطر ایجاد می کند، نه تنها 
به دليل پرداخت نامناسب به وقایع و مشکات اجتماعی، سردرگمی 
تماشاچی خود را به دنبال دارد بلکه به روند داستان نيز لطمه وارد 
می کند و چه بسا نمی تواند پيام درست و واضحی به بيننده القا کند. 
نبود موضوعات مل��ی، بومی، دفاع مقدس و از هم��ه مهم تر جای 
خالی طنازی های ایرانی در داستان بسياری از فيلم ها و سریال ها و 
استفاده از سوژه های هميشگی که از ابتدای فيلم می توان پایان آن 
را به راحتی حدس زد، دیگر ميل و اشتياقی برای دنبال کردن سریال 
در مخاطب باقی نمی گذارد. به عنوان مثال س��اخت سریال هایی 
درباره ترافيک که مش��کات فراوانی را از لحاظ روانی و اجتماعی 
برای فرد ایجاد می کند، بررس��ی روند کاریابی فارغ التحصيان یا 
افراد ساده اجتماع و بررسی روزهای تنش زای قبل از کنکور و تأثير 
آن بر خانواده و صدها عنوان ساده و جذاب از این دست موضوعاتی 
است که می تواند جایگزین موضوع های تکراری و بی محتوا شود و 
از آنجا که این مسائل، مشکل عموم جامعه است با پرداختی مناسب 
و دلنش��ين و به دور از اغراق و بزرگنمایی نه تنها می توان به حل 
مش��کات مردم کمک کرد، بلکه زمينه ایجاد رابطه بين مخاطب 
و سریال را فراهم آورد و تأثيری برابر با ساعت ها برنامه آموزشی بر 
مخاطب گذاشت.  همين طور جای زندگينامه افراد موفق، افتخار 
آفرینان هشت س��ال دفاع مقدس، جانبازان موفق در عرصه های 
مختل��ف همچ��ون ورزش و... ، کارآفرینان موف��ق در حوزه های 
اجتماعی و... که در جامعه ما کم نيستند نيز همواره در سریال های 
تلویزیونی خالی بوده و هست.  پس از بيان مشکات محتوایی باید 
اضافه  کرد  اس��تفاده محدود از رنگ ها، نورپردازی های نه چندان 
مناسب، پوشش های نامأنوس که غالبا با پوشش های عموم جامعه 
تفاوت چش��مگيری دارد و تجم��ات بيش از حد یا فق��ر فراوان، 
 همگی از نکاتی است که به ارتباط بيننده با سریال لطمه می زند. 
ساخت سریال های اجتماعی و پرداختن به موضوعات اجتماعی، 
آگاهی کافی و وافی در حيطه مس��ائل اجتماع��ی را می طلبد، لذا 
استفاده از دانش پژوهشگران و مطلعان مسائل اجتماعی می تواند 

در غنی تر شدن سریال ها راهگشا باشد. 

بررسی مشکالت مجموعه های تلویزیونی 

 دلزدگی از سریال های تلویزیون در پناه »حریم سلطان« 

مردی که جهان را جور دیگری می بیند 
گروه فرهنگ - »تيموتی والتر « ملقب به »تيم  برت��ون«،  زاده  25 اوت 1958 

کارگردان، تهيه کننده، نویسنده، طراح، نقاش و شاعر آمریکایی است.
 تيم برت��ون به دليل دیدگاه متفاوت، س��بک ویژه و منحصربه فرد در فيلمس��ازی 
و طراحی شخصيت هایی عجيب و متفاوت، معروف شده اس��ت و از برجسته ترین 

کارگردان ها به شمار می رود.
 او تاکنون بارها برای جوایز گوناگونی از جمله گلدن گلوب و اسکار نامزد شده است 
و جوایزی را نيز دریافت کرده است. برتون همچنين نویسنده و نقاش کتاب »شعر 
مرگ غم انگيز پسر صدفی« و »قصه های دیگر« که در س��ال 1997 منتشر شد و 
 نيز کتاب طراحی هایش یعنی »هنر تيم برتون« که در س��ال 2009 انتشار یافت، 

است.

او در بربنک، کاليفرنيا زاده شد. او در کودکی به دیدن فيلم های ترسناک و علمی–
تخيلی عاقه داشت و از نوجوانی شروع به ساخت پویانمایی هایی به روش استاپ 

موشن و فيلم های 8 ميليمتری سياه و سفيد کرد.
 بعد از دبيرس��تان، برای یادگرفتن فيلمسازی و انيميش��ن به صورت حرفه ای به 
مؤسسه هنرهای کاليفرنيا رفت و سپس در استودیوی والت دیزنی مشغول به کار 

شد. او از سال 1982 تاکنون در عرصه  فيلمسازی فعال بوده است.
تيم برتون با فيلم های عجيبی مثل» بيتل جوس«، »ادوارد دست قيچی«، »کابوس 
قبل از کریس��مس«، »اد وود«، »اس��ليپی هالو«، »عروس مرده«، »سوئينی تاد: 
آرایشگر شيطانی خيابان فليت«، »9«، »سایه های س��ياه« و فيلم های محبوب و 
موفقی مثل»ماجراجویی بزرگ پی وی«،» بتمن«، »بازگش��ت بتمن«، »س��ياره 

ميمون ها«، »چارلی و کارخانه شکات س��ازی«، »آليس در سرزمين عجایب« و 
»فرنکن وینی« شناخته شده است.  او همچنين عاوه بر کارگردانی و تهيه کنندگی، 
نویس��نده داس��تان فيلم های ادوارد دس��ت قيچی، کابوس قبل از کریس��مس و 
فرنکن وینی و طراح ش��خصيت های انيميش��ن های عروس مرده و کابوس قبل از 
کریسمس بوده است. برتون اغلب با تعداد خاصی از هنرمندان در آثارش همکاری 
می کند؛ مثل جانی دپ که از اولين همکاریشان در فيلم »ادوارد دست قيچی« تا به 

حال دوست صميمی برتون بوده است و در 8 فيلم با هم همکاری کرده اند. 
هلنا بونهام کارتر  ش��ریک زندگيش که در بيشتر آثار او حضور دارد و موسيقيدانی 
به نام دنی الفمن که برای همه آثار برتون در مقام کارگردان و یا تهيه کننده به جز 

5 فيلم، آهنگ ساخته است.

SMS

ادامه از صفحه یک-  انيميش��نی در راس��تای ترتيب کودک 
استراتژیست شد، اما اساسا  کدام نقطه از جهان کودک استراتژیست 
تربيت کرده و اصوال یک مملکت چند ميليون استراتژیست )شخصی 
که نقشه راه را برای یک سيستم و اجزای سيستم طراحی می کند( 
دارد و آیا اساسا جز این است که استراتژی ها و مفاهيمش با سرعتی 
شگرف هرچند سال در حال تغيير است و اینها همچون مفاهيم پایه، 
تعابير ثابتی ندارند و آیا از آموزش استراتژی دروس مهم تری نباید 
مطرح شود؟ آیا آموزش تمامی اصول قانون اساسی و قوانين مدنی از 

استراتژی پراهميت تر نيست؟!
در چني��ن فضایی اس��ت که گمان می ش��ود باید انيميش��ن های 
داخلی را هم روی نمودار برد و دید شبيه کدام نمودار صهيونيست، 
فراماسونری، فرویدیس��م، ایليمونی و... می ش��ود و می توان خود 
را کاش��ف یک پش��ت پرده اعام  و کارتون را یکی از دسيسه های 
دش��منان تعبير کرد که ق��رار اس��ت در ناخ��ودآگاه کودکانمان، 
ارزش های آنها را بکارد! از جمله این ندیمان صهيونيس��ت ظاهرا 
احمد بهبهانی نویسنده و مرضيه برومند کارگردان »شهر موش ها« 

بوده اند که به تازگی کشف شده، کارتونشان داستان صهيونيست ها 
را روایت می کند!

در تحليلی که به تازگی در این باره برخی سایت ها مروجش شده اند، 
آمده است: »امروز از شبکه دو سيما جمهوری اسامی، سينمایی 
»شهر موش ها« پخش می شد. به یاد ایام قدیم برای تماشای اثر خانم 
»مرضيه برومند« پای تلویزیون نشستم. وقتی فيلم تمام شد با خودم 
فکر کردم که دیگر کدام یک از فيلم ها و کارتون ها و عروسکی های 
ایام کودکی ام با مضمون خدمت به آرمان صهيونيسم ساخته شده و 

من با لذت و بی خبر از همه جا آن را تماشا کردم؟
داستان شهر موش ها خيلی سر راست و بدون پيچيدگی درباره قومی 
آواره از موش هاست )قوم آواره یهود( که به زعامت معلمشان، )معلم 
یا ربی در یهودیت که یکی از صفات موس��ی است( رهسپار شهری 
می شوند که به تعبير معلم دارای مغازه های زیبا و کوچه های تميز 
و مملو از گردو و ميوه است )نهرهای ش��ير و عسل وعده داده شده 
به یهودیان در سرزمين موعود( و این ش��هر را پدران و مادران این 
بچه موش ها برای آنها بنا کرده اند )بنای معبد دوم( و مدت هاست 

که منتظرند )پس از ویرانی معبد و آوارگی بزرگ( که فرزندانشان 
به آنجا برگردند. 

البته مسير هم بی خطر نيست و بسياری قصد جان ایشان را می کنند 
که هميشه مسيح هایی )ماشيح( هستند تا این قوم برگزیده را نجات 
دهند و در آخر ب��ه رودخانه ای می رس��ند )رود نيل( و یک موجود 
مهيب و سياه )فرعون( از پشت سر به ایش��ان می رسد و در   نهایت 
در آب رودخانه غرق می شوند و این قوم به سامت از رودخانه عبور 
می کنند و به شهر موعود می رسند و با استقبال پدران و مادرانشان 

مواجه می شوند و از ميوه ها و نعمت های موجود منعم می گردند«.
با ای��ن اوصاف، مرضيه برومند رس��ما خدمتگزار صهيونيس��ت ها 
بوده  و فيلم یک ميليون و دویس��ت هزار تومانی ش��هر موش ها که 
سال1364 س��اخته شده، یکی از خدمات به اس��رائيل برای القای 
حقانيت یهودیان در مهاجرت و تصرف فلسطين بوده است! از این 
حيث شاید بتوان مرضيه برومند را تا پای چوبه دار نيز برد، چون او 
مرتکب کاری به مراتب سنگين تر از جاسوسی شده و طبيعتا حکم 
چنين جرم س��نگينی، آن هم در راس��تای مصالح رژیم نامشروع 

صهيونيستی مشخص اس��ت و دس��ت کم باید قيد ساخت »شهر 
موش های2« را بزند!

در این ميان، شاید موشيرو ميشونه که قهرمان ماجراست و در جدال 
با گربه زخمی نيز می ش��ود، اما زنده می ماند، همان موش��ه دایان 
معروف اس��ت که در مسير تش��کيل رژیم غاصب اسرائيل، زخمی 
شده و چشمش را از دس��ت می دهد و از این حيث برومند تمامی 
مؤلفه های یک انيمش��ين صهيونيس��تی را یکجا به خورد کودک 

معصوم ایرانی داده است!«
از شوخی گذش��ته، ای کاش یک بار شخصی بابت چنين اتهاماتی 
جلوی این عده می ایستاد و من باب مثال، خانم برومند رأسا از این 
گروه شکایت می کرد و حکم محکوميتشان را می گرفت تا از این پس 
برخی حساب شده سخن بگویند و هر چه به ذهنشان رسيد، ولو این 
که  اتهامات سنگينی نداشته باشد، منتشر نکنند. همچنين به این 
عزیزان و به ویژه دو تن از آنها که بيش از حد تریبون گرفته اند، توصيه 
می شود، پيش و پس از هر یک از تحليل هایشان، یک بار دیدن فيلم 

»ذهن زیبا« را در دستور کار قرار دهند!

وقتی »شهر موش ها« یک پروژه صهیونیستی می شود! 

پس البد موشیرو میشونه همان موشه دایان است! 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

می خواهم تا آخر فوتبالم
 در سپاهان باشم

شجاع خلیل زاده /مدافع تیم سپاهان
فکر نمی کردم صبا انقدر تیم خوبی باش��د و با مهاجمان بس��یار خوبی 
مانند آقای عنایتی و فرید کریمی باید بگویم بهترین تیمی که تاکنون 
برابرش بازی کردی��م همین صبا بوده اس��ت. آنها فش��ار زیادی روی 
دروازه ما آوردند، اما ما توانس��تیم با زیرکی بازیکنان با ارایه یک بازی 

هوشمندانه برنده بازی باشیم.
البته هم��ه بازیکنان خوب ب��ازی کردند نه تنها 
من، تیم خوب بازی کرد که توانستیم ۳ امتیاز 
بازی را بگیریم. اصال و ب��ه هیچ وجه من نگفته 
بودم من پرپسپولیسی6آتیشه ام، من سپاهانِی 
س��پاهانی هس��تم و س��عی می کنم تا آخر 
فوتبالم در س��پاهان باش��م. با هواداران 
ارتب��اط برقرار کردم و ه��م آنها از من 
راضی هستند و هم من از آنها راضیم. 

 اولتیماتوم مشحون
 به باشگاه های بدهکار

رییس فدراس��یون بس��کتبال با ارس��ال نامه ای به باش��گاه های لیگ 
 برت��ری که تاکن��ون تعه��دات خ��ود را نس��بت ب��ه بازیکن��ان عملی 

نکرده  اند، اولتیماتوم داد.
محمود مشحون رییس فدراسیون بس��کتبال ایران با ارسال نامه ای به 
باشگاه هایی که هنوز به تعهدات خود نس��بت به بازیکنان و فدراسیون 
عمل ننموده اند، از آنها خواست تا هر چه سریع تر نسبت به تسویه حساب 

خود اقدام نمایند.

دیدار دوستانه سپاهان باگیتی پسند
تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان در دیداری دوستانه به مصاف سپاهان 
اصفهان خواهد رفت. دیدار دوس��تانه تیم های گیتی پس��ند و سپاهان 
ساعت۱۷:۳۰ امروز ۴ شهریور در زمین چمن آرارات اصفهان و به میزبانی 
گیتی پسند برگزار می شود. قرار است هر دو تیم با بازیکنان اصلی خود 
به میدان بروند. تیم فوتبال گیتی پس��ند اصفهان خود را برای حضور پر 
قدرت در لیگ دسته اول فوتبال و جام حذفی آماده می  کند. سپاهان نیز 
جمعه هشتم ش��هریور در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال میهمان داماش 

گیالن است.

دیدار دوباره والیبال ایران با روسیه
تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری اردوی تدارکاتی برون مرزی و انجام 
چند بازی دوستانه با تیم ملی والیبال روس��یه امروز چهارم شهریورماه 

راهی مسکو می شود.
تیم ملی والیبال کشورمان با ۱۴ بازیکن و هفت همراه ساعت ۴:۳۰ دقیقه 
بامداد دوشنبه از طریق فرودگاه امام خمینی )ره(، تهران را به مقصد مسکو 
پایتخت روسیه ترک خواهد کرد. ملی پوشان کشورمان در مدت حضور در 
مسکو )چهارم تا یازدهم شهریورماه( سه بازی تدارکاتی و دوستانه با تیم 
ملی والیبال روسیه که عنوان قهرمان المپیک۲۰۱۲ و لیگ جهانی ۲۰۱۳ 
را در پرونده کاری خود دارد، برگزار خواهند کرد. خولیو والسکو سرمربی 
تیم ملی والیبال کش��ورمان ۱۴ بازیکن شامل س��عید معروف، مهدی 
مهدوی، ش��هرام محمودی، امیر غفور، محمد موس��وی، عادل غالمی، 
آرمین تش��کری، علیرضا جدیدی، فرهاد قائمی، رحمان داودی، حمزه 
زرینی، آرش کشاورزی، فرهاد ظریف و مهدی مرندی را برای حضور در 

این اردوی برون مرزی انتخاب کرد.

 نایب قهرمانی پومسه اصفهان
 با ۹ مدال رنگارنگ

 تیم اصفهان با ۲ م��دال طال، ۳ نقره و ۴ برنز بر س��کوی دوم رقابت های 
پومسه قهرمانی کشور در بخش مردان ایستاد.

هش��تمین دوره مس��ابقات قهرمانی کشور و س��ومین دوره رقابت های 
 پومس��ه ویژه رؤس��ا،  نایب رییس��ان و دبی��ران هیأت ه��ای تکواندوی 
استان های سراسر کشور از روز چهارشنبه۳۰ مردادماه به مدت ۲ روز به 

میزبانی خانه تکواندوی استان البرز برگزار شد.
 در پایان مس��ابقات قهرمانی کش��ور پومس��ه بان��وان، مهس��ا مردانی
پومسه کار اصفهانی به عنوان فنی ترین بازیکن این رقابت ها معرفی شد.  

 زمان نقل و انتقاالت
 لیگ برتر فوتسال تمدید شد

سازمان لیگ فوتسال از تمدید مهلت نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتسال 
کشور خبر داد. با توجه به درخواس��ت باشگاه های لیگ برتر درخصوص 
تمدید مهلت نقل و انتقاالت فوتسال کشور فصل ۹۳-۹۲، این زمان تا روز 
شنبه نهم شهریورماه تمدید شد. رقابت های لیگ برتر فوتسال که هفته 
گذشته در اصفهان و به میزبانی باشگاه گیتی پسند قرعه کشی شد، از ۱۴ 

شهریورماه آغاز می شود.

 تیم فوتسال گیتی پسند
 راهی ژاپن شد

تیم فوتسال گیتی پس��ند اصفهان برای حضور در جام باشگاه های آسیا 
راهی ناگویای ژاپن شد.

تیم فوتس��ال گیتی پسند ش��نبه ش��ب راهی ناگویای ژاپن ش��د تا در 
رقابت های جام باشگاه های آسیا ش��رکت کند. گیتی پسندی ها ابتدا با 
پروازی از فرودگاه ش��هید بهشتی اصفهان راهی دبی ش��دند و از آنجا با 
پروازی مستقیم به اوزاکای ژاپن س��فر کردند. نماینده ایران عصر دیروز 
به ناگویا، شهر میزبان این مسابقات رسید. نخستین دیدار سرخ پوشان  
سه شنبه مقابل السد قطر برگزار می شود. گیتی پسند در دوره قبل جام 
باشگاه های آسیا با پیروزی مقابل آردوس ازبکستان در بازی فینال به جام 
را باالی سر برد و امس��ال هم برای دفاع عنوان قهرمانی به ژاپن می رود. 
گیتی پسند در دوره قبل مس��ابقات عالوه بر قهرمانی، در بخش عناوین 
شخصی هم عملکرد خوبی داشت و احمد اسماعیل پور به عنوان آقای گل 

و محمد کشاورز بهترین بازیکن انتخاب شد.

سایت فدراسیون بین المللی والیبال نوشت: تیم والیبال جوانان ایران در مسابقات جهانی ترکیه موفق به 6
خاک کردن آرژانتین شد. در قسمتی از این گزارش آمده است: تیم جوانان ایران در چارچوب گروه B مسابقات 
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 ایران، آرژانتین را در آنکارا خاک کرد!

فدراسیون فوتبال در حالی اردوی تیم 
گروه 
ورزش

ملی در پرتغال را به خاطر مش��کالت 
مالی لغو کرده اس��ت که پس از صعود 
این تیم به جام جهانی، مسئوالن بس��یاری خود را سهیم این 
صعود دانستند و مقابل دوربین ها مصاحبه های پرتعداد انجام 
دادند، اما حاال که نوبت به حمایت رسیده و بی پولی گریبان تیم 

ملی را گرفته، هیچ مسئولی مقابل دوربین نیست!
پس از لغ��و اردوی تیم مل��ی فوتبال ای��ران در پرتغال، روابط  
عمومی فدراسیون فوتبال اعالم کرد: » به رغم تمام تالش های 
فدراسیون فوتبال در برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی که 
همه موارد مربوط به این اردو اع��م از رزو بلیت، محل اقامت، 
برگزاری بازی دوستانه با تیم ها پیش بینی شده بود و کمبود 
منابع مالی مجددا، اجازه نداد این اردو را برگزار کنیم، لذا این 

کمپ برگزار نخواهد شد.«
اردوی تیم ملی فوتبال ایران در پرتغالی در شرایطی لغو شده 
که مسئوالن وزارت ورزش کمترین توجهی به این فدراسیون 
ندارند و سایر مس��ئوالن هم درگیر تقسیم پست ها هستند تا 
شاید در آینده بتوانند برای فوتبال کاری کنند! اما واقعیت این 
اس��ت که اگر می خواهیم تیم ملی در جام جهانی زنگ تفریح 
نباشد و شادی مردم را به کامشان تلخ نکند، از همین حاال - که 
خیلی هم دیر است - باید به تیم ملی و فدراسیون فوتبال کمک 

کرد. نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، دکتر حسن 
روحانی رییس جمهور، مسئوالن و نهادهای مرتبط و خصوصا 
وزارت ورزش و جوانان که بودجه ورزش در اختیار اوست باید 
قبل از آن که دیر شود برای فوتبال کاری کنند. مسئوالنی که 
 بعد از صعود تیم ملی ب��ه جام جهانی مقاب��ل دوربین ها قرار

می گرفتند و خود را شریک شادی مردم می دانستند، کمی به 
بعد از جام جهانی فکر کنند که آیا می توانند همان زمان خود 
را شریک غم مردم بدانند؟ چرا هم اکنون که فدراسیون فوتبال 

محتاج کمک های مسئوالن است، کسی کاری نمی کند؟
وزارت ورزش و جوانان که متولی همه فدراسیون های ورزشی 
است و بودجه ورزش را در اختیار می گیرد باید قبل از آن که 
دیر ش��ود برای فوتبال کاری کند. تیم ملی ای��ران اگر نتواند 
اردوهای خوبی برگ��زار کند و دیدارهای تدارکاتی مناس��بی 
داشته باشد، در جام جهانی برزیل زنگ تفریحی بیش نخواهد 
بود و آن وقت اس��ت که کمیته های بررس��ی دالیل شکست 
تش��کیل می ش��ود و همه می خواهند رییس فدراس��یون را 

مجازات کنند!
قبل از آن که آن روز برس��د، وظیفه همه است که از تیم ملی 
فوتبال ای��ران که متعلق به تک تک مردم کش��ورمان اس��ت 
حمایت کنن��د؛ از دولت و مجلس گرفته تا مس��ئوالن وزارت 
ورزش و جوانان و خود مسئوالن فدراس��یون فوتبال که باید 

حقشان را بگیرند و ساکت ننشینند.

ریشه این بی مهری ها کجاست ؟
کفاش��یان چندی قبل در گفتگو با فارس عنوان کرده بود که 
وقتی هنوز وزیر ورزش مش��خص نیس��ت از چه کسی کمک 
بخواهند، اما اکنون که وزارت ورزش سرپرست دارد و آیا چیزی 

مهم تر از تیم ملی فوتبال هست؟
هی��أت  ریی��س  چط��ور 
مدیره باش��گاه پرسپولیس 
می توان��د در اولین روزهای 
کاری صالح��ی امیری با وی 
گفتگو کند، ام��ا وقتی برای 
مسئوالن فدراسیون فوتبال 
نب��وده تا مش��کالت خود را 
به سرپرس��ت وزارت ورزش 

بگویند؟
تیم ملی بزرگساالن ویترین 
فدراسیون فوتبال است و چه 
بسا که سایر تیم های ملی در 
رده های مختلف و تیم های 
فوتس��ال و فوتبال ساحلی  

روزگار بدتری دارند.
تیم مل��ی نوجوان��ان ایران 

چندی دیگر باید در جام جهانی نوجوانان شرکت کند، آیا   این 
تیم همان روند آماده سازی را طی کرده که چند سال قبل برای 
حضور در این مسابقات س��پری کرد؟ آیا تا به حال یکی از این 
مسئوالن ارشد ورزشی سری به اردوهای فوتبال ساحلی زده اند 
تا ببینند هر چند نفر در یک اتاق هستند؟ فدراسیونی که باید 
جزء متمول ترین فدراسیون های ورزشی باشد، این روزها در 
باتالق نداری دس��ت و پا می زند و آیا در این ش��رایط نباید به 

کی روش بابت همه نگرانی هایش حق داد؟
در آینده چطور می ت��وان به کی روش که ای��ن همه ریز بین و 
ایده آل گراس��ت ایراد گرفت؟ این بهانه ای است که خود ما به 
دس��ت او می دهیم. چقدر زود همه چیز یادمان می رود، انگار 
فقط ما را خلق کرده اند که به هنگام شادی دور هم باشیم و بعد 
نخود نخود هر که رود خانه خود. کجایند آن مسئوالنی که در 
روز جشن صعود بادی به غبغب انداخته و مسرور از این پیروزی 
بودند؟ امیدوارم برای یک بار هم شده آقایان قبل از پیروزی ها 

به رختکن و اردوهای تیم ملی بروند و مشکالت را حل کنند.

به بهانه لغو اردوی تیم ملی فوتبال 

 محمود کریمی:دلخوشی مردم را نابود نکنید!

  کادر فنی از جباری
 راضی است

مربی سپاهان با انتقاد از لغو اردوی تیم ملی، درباره ماجرای 
جباری در س��پاهان می گوید که این امر با درخواست خود 

جباری صورت گرفته است.
محمود کریمی درباره آخرین وضعیت سپاهان گفت: ما هر 
سال که قهرمان ش��ده ایم در اوایل فصل دچار افت کوتاهی 
شده ایم. به همین دلیل افت کوتاه مدت سپاهان، ما را نگران 
نکرد. ما بازی ها را خوب شروع کردیم و متأسفانه با یک بحران 
کوچک برخورد کردیم که با پیروزی براب��ر صبای قم از آن 

بحران کوچک خارج شدیم و آماده دیدار بعدی هستیم.
او در پاسخ به س��ؤالی درباره ماجرای جباری اظهار داشت: 
متأسفانه یک سری گمانه زنی ها ایجاد شده است که پایه ای 
ندارد. من واقعیت را به شما می گویم تا این ماجرا روشن شود. 
در ماجرای جباری، نه اخراجی وجود دارد و نه ناراحتی فنی. 
کادر فنی س��پاهان از جباری راضی بود و البته ما هم توقع 
نداشتیم جباری همان عملکردی را که در استقالل داشت  
بالفاصله در س��پاهان ارایه دهد. قاعدتا نیاز به زمان بود تا او 
مجددا اوج گیری کند، اما از همان روزهای اول، جباری چند 
بار به کرانچار گفت که می خواهد مدتی از فوتبال دور باشد 
و هیچ جایی هم نمی رود. این مسأله را دو، سه بار به کرانچار 
گفت و او هم به جباری گفت باشد، برو هر وقت تمرکز پیدا 
کردی برگرد. این که گفته می شود تماشاگران فحش داده اند 
یا لیدرها فالن کرده اند همه و همه دروغ است. مربی سپاهان 
در ادام��ه تأکید کرد: صحبت ه��ای جباری ب��رای کرانچار 
تعجب آور بود. به هر حال من فک��ر می کنم جباری روحیه 
خاصی دارد و شاید تحت فشار بوده، شاید دلش با استقالل 
بوده و هزار شاید دیگر که تنها خود جباری باید به آنها پاسخ 
دهد. از نظر من جباری یک انسان خوب و بازیکنی با قابلیت 
فنی باالست که می تواند به ما خیلی کمک کند. با این حال 
من باز هم می گویم که هیچ مشکل فنی ای میان سپاهان و 
جباری نبود و او به خاطر خستگی، خواست تا مدتی در کنار 
ما نباشد و کرانچار هم با خواسته  او موافقت کرد. او در پاسخ 
به این سؤال که نظرش راجع به لغو اردوی تیم ملی چیست، 
اظهار داشت: اصول کاری این است که باید با درخواست های 
سرمربی موافقت شود. خصوصا وقتی پای منافع ملی در میان 
باشد. اگر کی روش را قبول داریم باید درخواستش را اجابت 
می کردیم. این که روزهای فیفا را به این راحتی از دست بدهیم 
اصال خوب نیست. همه باید کمک کنند تا خواسته های سرمربی 

تیم ملی محقق شود و بهانه ای برای آینده باقی نماند.

 مصاحبه

 سپاهان 
به دنبال خلعتبری

گالیه ابراهیمی از 
داوری و سازمان لیگ

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن، نتایج نه چندان مناسب تیمش در ابتدای فصل 
سیزدهم لیگ برتر فوتبال را حاصل برنامه ریزی غلط سازمان لیگ در برگزاری 

بازی پلی آف فصل گذشته دانست.
خسرو ابراهیمی در گفتگو با ایسنا گفت: تیم ما امسال دو باخت و سه مساوی 
داشته و خیلی هم دست بسته نبوده است. هرچه به هفته های باالتر می رسیم 
وضعیت تیم بهتر می شود. سرمربی توانس��ته از بین بازیکنان، ترکیب مورد 
نظرش را پیدا کند. قطعا در بازی های آینده بهتر می شویم و امتیازهای بیشتری 
کسب می کنیم. وی  در ادامه به اشتباه های داوری اشاره کرد و با گالیه از این 
مسأله گفت: ما از داوری ها خیلی لطمه خورده ایم. در بازی با مس کرمان پنالتی 
ما را نگرفتند که اگر می گرفتند، پیروز می شدیم. در بازی با سایپا هم سه پنالتی 
برای ما نگرفتند که اشتباه خیلی بزرگی است. مگر یک تیم در یک بازی چند 

فرصت به دست می آورد که آن هم این طور از دست برود؟

باشگاه سپاهان به دنبال جذب محمدرضا خلعتبری است.
پس از آن که تالش های باشگاه پرسپولیس برای جذب محمدرضا خلعتبری 
تا کنون بی نتیجه باقی مانده است، مسئوالن باشگاه سپاهان به دنبال جذب 
این بازیکن ملی پوش هستند تا بتوانند او را برای ادامه رقابت های لیگ برتر و 
همچنین فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به خدمت بگیرند. سپاهان 
که با مصدومیت جواهیر سوکای و محرم نویدکیا و همچنین بالتکلیفی مجتبی 
جباری برای ادامه مسابقات لیگ برتر و رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان 
احس��اس خطر کرده ، گویا توانس��ته  منابع مالی برای دریاف��ت رضایتنامه ۳ 
میلیاردی خلعتبری را فراهم کنند.آنها همچنین قصد دارند با ارسال نامه ای 
به فیفا خواهان تعیین وضعیت این بازیکن شوند و در صورتی که جواب فیفا 
به این استعالم مثبت باشد مهاجم تیم ملی پس از چند ماه دوری از سپاهان، 

دوباره پیراهن طالیی پوشان اصفهانی را بر تن خواهد کرد.

پوگبا بهترین بازیکن جهان می شود
آنتونیو کونته سرمربی یوونتوس معتقد است که پوگبا روزی به بهترین 
بازیکن جهان تبدیل خواهد ش��د. وی از زمانی که به یوونتوس آمده، 
عملکرد خوبی را از خود نشان داده است. او نهایت تالش خود را به کار 

می گیرد تا شایستگی هایش را ثابت کند.

تمجید گوآردیوال از روبن و ریبری
س��رمربی بایرن مونیخ پس از پیروزی برابر نورنب��رگ عملکرد فرانک 
ریبری و آرین روبن را ستود:» آنها هر وقت که توپ را در اختیار گرفتند، 
 توانس��تند موقعیت ایج��اد کنند. می توانیم همیش��ه با ای��ن ریتم در 

حمله بازی کنیم.«

  انوشیروانی به نیروی زمینی پیوست

تیم نیروی زمینی ارتش که خواهان به خدمت گرفتن 
کیانوش رستمی، بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی 
بود با پیوستن سلیمی و رستمی به تیم ملی حفاری، 

تنها انوشیروانی را به خدمت گرفت.

»تا دو س��ال آینده روس��یه به گرد پای کش��تی ایران نخواهد 
رسید و شاگرد اول کشتی دنیا هستیم.« این جمله ای است که 
سرپرست فدراسیون کشتی در یک مصاحبه بیان کرد تا آنها که 
می ش��نوند هاج و واج بمانند که آیا این یک حرف حساب شده 

است یا یک آرزو؟
 ۲۲ ماه از سرپرس��تی حجت اهلل خطیب در فدراسیون کشتی

می گ��ذرد. مدیر کل س��ابق تربیت بدنی ته��ران و مدیرعامل 
پیش��ین پرس��پولیس، ۱6 م��اه اس��ت ک��ه از مهل��ت قانونی 

سرپرستی اش بر فدراس��یون کشتی گذشته اس��ت. او معتقد 
اس��ت که چون رییس فدراسیون کشتی روس��یه گفته ایران 
اصلی ترین رقیب روسیه در کش��تی دنیاست، پس مدیریتش 
موفق بوده، چ��ون پیش از این صاحبنظران کش��تی دنیا برای 

ایران احساس نگرانی می کرده اند!
فدراس��یون این روزهای کش��تی، ب��رای اع��زام تیم هایش به 
رقابت ه��ای بین الملل��ی مش��کل دارد. نوجوانان��ش به خاطر 
نداش��تن پول از هتل محل اقامتش��ان در مغولس��تان بیرون 

 انداخته می شوند )که البته سرپرست فدراسیون آن را تکذیب 
می کند(.

  عدس پلو، غ��ذای ش��اهانه اردوهای تیم ملی اش به حس��اب 
می آید، کارمندانش چند ماه است که حقوق نگرفته اند، امسال 
حتی نتوانسته در آس��یا قهرمانی همیشگی اش را حفظ کند و 
در رقابت های قهرمانی جهان )نوجوانان و جوانان( با روس��یه 
اختالف۳۰ امتیازی دارد. پس چطور سرپرس��ت فدراس��یون 
کشتی می گوید که تا دو سال دیگر کشتی روسیه به گردپایش 

نمی رسد؟ 
مشخص نیست که آیا خطیب واقعیت ها را نمی بیند و اطالعات 
غلط به او می رسد یا همچنان تالش دارد در جنگ با دشمنان 
خیالی اش -  که آنها را رسانه ها و عده ای از بیرون! می خواند – 
خود را فاتح بنامد؟ آیا نابسامانی  و آشفتگی در فدراسیون کشتی 

از چشم خطیب دور مانده است؟
 آیا نمی داند اردونش��ینان تیم ملی که قرار اس��ت چند هفته  
دیگر به رقابت ه��ای جهانی اعزام ش��وند برای ف��رار از عدس 
پلوهای کذایی و جبران پروتئین و ویتامین از دس��ت رفته در 
تمریناتشان دست به کار شده اند و از جیب خودشان گوشت و 
میوه خریده اند؟ آیا با هشتمی در کشتی فرنگی نوجوانان جهان 
و اختالف ۳5 امتیازی با روسیه ای که قهرمان شده می خواهد 
کاری کند که روس ها به گرد پایش��ان نرسند یا با اختالف۲۳ 
 امتی��ازی ب��ا روس ها در مس��ابقات کش��تی فرنگ��ی جوانان 

جهان؟

شاید به راستی به خطیب اطالعات غلط داده می شود، اما چرا 
سعی می کند گوشش را به روی اخبار رسانه ها ببندد و واقعیات 

را نشنود؟ 
چرا او به جز یکی، دو رس��انه معدود و برنامه تلویزیونی خاص 
که تنها حرف هایش را تأیید می کنند، پاسخگوی سایر رسانه ها 
نیست؟ هر چند که وقتی می خواهد پاسخگو باشد هم از کوره 

در می رود و برخورد بدی از خود نشان می دهد.
نمونه اش را مدتی پیش در یکی از برنامه های تلویزیونی دیدیم 
که خطیب با مجری و کارش��ناس برنام��ه »روح پهلوانی« چه 

برخوردی داشت.
 نمونه تازه ترش هم در هفته  گذش��ته بود که خطیب گزارشگر 
برنامه »دوربین خبرساز« را از فدراسیون بیرون انداخت و البته 
بعد از آن اعالم کرد که چنین مسأله ای نبوده و رسانه ها به آن 

دامن زده اند.
کاش خطیب می دانس��ت که دل همین رسانه ها برای کشتی 
و موفقیت آن می تپد و همه دوس��ت دارند کشتی ایران طوری 
پیشرفت کند تا روسیه تا دو سال دیگر به گرد پایش نرسد، اما 
ای کاش این حرف ها مبنای واقعی داش��ت و دست کم  اندک 
اتفاق خوشایندی در این آشفته بازار کشتی ایران دیده می شد 
تا مردم و رس��انه ها کمی به آینده کش��تی با مدیریت خطیب 
خوش بین باشند، اما فدراس��یون خطیب هیچ عالئمی از خود 
نش��ان نمی دهد که دلمان را خوش کنیم ک��ه روس ها به گرد 

پایمان نخواهند رسید.

در واکنش به حرف های مرد اول کشتی ایران

واقعیت یا آرزوهای خطیب؟

دل همین رسانه ها 
برای کشتی و 

 موفقیت آن 
می تپد و همه 
دوست دارند 

کشتی ایران طوری 
پیشرفت کند تا 

روسیه تا دو سال 
دیگر به گرد پایش 

نرسد

واقعیت این است 
که اگر می خواهیم 

تیم ملی در جام 
جهانی زنگ تفریح 

نباشد و شادی 
مردم را به کامشان 
تلخ نکند، از همین 

حاال  باید به تیم 
ملی و فدراسیون 
فوتبال کمک کرد



کتابخانه عمومی روستای دهنو 
بروجن افتتاح شد

مع��اون اداره کل کتابخانه ه��ای عمومی چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
کتابخانه عمومی روس��تای دهن��و از توابع شهرس��تان بروجن با حضور 

استاندار چهارمحال و بختیاری گشایش یافت. 
اس��ماعیل بابایی  در گفتگو با فارس در ش��هرکرد، اظهار داشت: احداث 
کتابخانه عمومی در روس��تای دهنو از جمله مصوبات سفر هیأت دولت 
دهم به استان چهارمحال و بختیاری است. وی از افتتاح کتابخانه روستای 
دهنو در هفته دولت خبر داد و گفت: ساختمان کتابخانه دهنو با همکاری 
مسکن و شهرسازی و ارشاد اسالمی در دو طبقه احداث شده است. وی از 
اختصاص سهمیه 5 هزار جلد کتاب به این کتابخانه خبر داد و خاطرنشان 
کرد: بر اساس قانون موظف هستیم به عنوان سهمیه اول 5 هزار جلد کتاب 
به این کتابخانه واگذار کنیم و سپس به مرور زمان به این سهمیه افزوده 
خواهد شد. بابایی ادامه داد: فضای سالن مطالعه و مخزن کتاب در طبقه 
اول و مجتمع فرهنگی- هنری زیر نظر ارشاد اسالمی در طبقه دوم احداث 
شده است. معاون اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری 
مس��احت کتابخانه دهن��و را100 مترمربع عنوان ک��رد و افزود: مخزن 
کتابخانه، سالن مطالعه، سالن مطالعه کودکان از جمله فضاهای پیش بینی 
شده در کتابخانه دهنو بروجن است. وی در ادامه از راه اندازی کتابخانه 
سعدی شهرکرد تا پایان هفته دولت خبر داد و گفت: این کتابخانه که در 
گذشته زیرمجموعه شهرداری شهرکرد بود که پس از مرمت و تعمیرات 

بسیار به نهاد کتابخانه های عمومی استان واگذار شده است.

خبر ویژه

استاندارچهارمحال و بختیاری
علی اصغر عنابستانی

تا زمانی که عزل نشده ام از حق آب استان کوتاه نخواهم آمد، در حالی 
که تاکنون چندین بار به علت دفاع از آب اس��تان تا مرحله عزل پیش 
رفتم، اما با این وجود از حق آب اس��تان دفاع کردم، چراکه معتقدم در 
این زمینه به چهارمحال و بختیاری ظلم شده است و چنانچه تاکنون 
این گونه پروژه ها برای مصارف داخلی استان طراحی و عملیاتی شده 
بود اکنون مشکل آب در استان وجود نداشت. پروژه اجرای طرح بهشت 
آباد در اصفهان توسط قرارگاه خاتم شروع شده است، اما تا مشکل رفع 
نش��ود پروژه بهش��ت آباد در 
چهارمحال و بختیاری متوقف 
اس��ت.پروژه بهش��ت آباد به 
شرط حل مس��ائل آن منافع 
زیادی از جمله ایجاد اشتغال 
در اس��تان دارد که امید است 
گوش ش��نوایی برای رفع این 

مشکالت وجود داشته باشد.

 من از حق آب استان 
کوتاه نخواهم آمد

چهره روزیادداشت
14 تکواندوکار چهارمحال و بختیاری کمربند دان 2 گرفتند

رییس هیأت تکواندو چهارمحال و بختیاری گفت: 14تکواندوکار استان کمربند دان 2 این رشته 
را دریافت کردند. محسن عبداللهی اظهار داشت: تکواندو از ورزش های پر طرفدار این استان است 

و همواره توجه خیل عظیمی از جوانان استان چهارمحال و بختیاری را به خود جلب کرده است.
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4 پروژه در شهرستان بن 
افتتاح می شود

فرماندار شهرستان بن از افتتاح و بهره برداری چهار پروژه 
همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

حبیب محمدی ضمن تبریک فرا رس��یدن هفته دولت، 
اظهار داش��ت: عملیات اجرایی شبکه پست63/20 کیلو 
واتی شهر بن با اعتبار30 میلیون تومان همزمان با هفته 

دولت و با حضور معاون عمرانی استاندار آغاز می شود.
وی از افتت��اح دو بان��ک در این شهرس��تان خب��رداد و 
 اظهار داش��ت: بانک تجارت در ش��هر وردنج��ان و بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در شهر بن در هفته دولت افتتاح 

می شوند.

9 پروژه عمرانی 
در شهرستان کیار افتتاح شد

فرماندار شهرس��تان کیار از افتتاح9 پ��روژه همزمان با 
دومین روز از هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

رضا طاه��ري ضمن تبریک فرا رس��یدن هفته دولت، به 
برنامه ه��اي این شهرس��تان در این هفته اش��اره کرد و 
افزود: امروز9پروژه با حضور معاون پش��تیباني  و نیروي 
انساني استانداري و جمعي از مس��ئوالن در شهرستان 

کیار افتتاح شد.
وي از افتتاح پروژه آس��فالت روستاي جعفرآباد خبر داد 
و گفت: امروز این پروژه با اعتب��اري بالغ بر110میلیون 
تومان افتتاح ش��د، به ط��وری که در ای��ن طرح1700 
متر مربع از معابر در روس��تاي جعفرآباد پیاده رو سازي 

خواهد شد.

 59 طرح عمراني در بروجن
به بهره برداری می رسد

فرماندار شهرس��تان بروجن از افتتاح 59 طرح عمراني 
همزمان با هفته دولت در استان خبر داد.

فتاح کرمي به افتتاح، بهره برداري و آغاز عملیات اجرایي 
59 طرح عمراني همزمان با هفته دولت در این شهرستان 
اشاره و اظهار داشت: این تعداد طرح با اعتبار112 هزار و 

115 میلیون ریال افتتاح می شوند.
وی با اش��اره به نقش مؤث��ر افتتاح این تع��داد طرح در 
 اش��تغالزایی این شهرس��تان افزود: افتت��اح طرح های
پیش بینی شده، زمینه اشتغال820 نفر را فراهم مي کند.

اخبار کوتاه

سرپرس��ت دانش��گاه پیام نور مرکز ش��هرکرد با بیان این که 
ارتقای دانشگاه پیام نور مرکز ش��هرکرد از مهم ترین اقدامات 
این دانشگاه است، گفت: دانشگاه پیام نور شهرکرد بیشترین 

جمعیت دانشجویی را در بین مراکز پیام نور استان را دارد.
 حسین علی قجری که با مهر س��خن می گفت، اظهار داشت: 
دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد بزرگ ترین مرکز پیام نور این 

استان است که 9 هزار دانشجو دارد.
وی تصریح کرد: در این دانش��گاه 34 کارمند و20 عضو علمی 

مشغول فعالیت هستند که اهداف خاصی را دنبال می کنند.
قجری ادامه داد: ترس��یم نقش��ه جامع مرکز، بسط مشارکت 
کارکنان، اعضای علمی و دانشجویان در امور دانشگاه، طراحی 
چارت تقس��یم کار و فلو چ��ارت، طراحی چارت تقس��یم کار 
 و فلوچارت از جمله اه��داف و برنامه های کلی این دانش��گاه 

است.
 وی اذعان داش��ت: ت��الش در جهت ای��ن که ای��ن مرکز در 
زمینه های مختلف، شاخص های خود را ارتقا دهد و به یکی از 

بهترین مراکز پیام نور کشور تبدیل شود.

برنامه های این دانشگاه هدف گذاری شده و روشن 
است 

قجری یادآور ش��د: طراحی و اجرای نظام پیشنهادها، رشد و 
گسترش ابتکار و خالقیت، انظباط، وجدان کاری، درستکاری، 

طراحی یک نظام ارزش��یابی کمی و کیفی و اجرای آن، تالش 
در جهت تحقق چش��م انداز 20 س��اله نظام، ایجاد س��اختار 
پاس��خگو تعمیق هویت ملی و اس��المی در تمام ابعاد، توسعه 
نیروی انسانی، بس��ط اخالق اسالمی، تعامل س��ازنده با سایر 
نهاد ها، مؤسسات و مسئوالن از دیگر اهداف و برنامه های کلی 

این دانشگاه است.
سرپرس��ت دانش��گاه پیام نور مرکز ش��هرکرد بیان داش��ت: 
تالش جهت ارای��ه خدمات بهتر به دانش��جویان ب��ا توجه به 
 امکانات، ادامه کارهای فرهنگی موجود در قالبی منسجم تر و 
جامع تر، تقویت بخش مش��اوره دانش��جویی، رصد مسابقات 
مختل��ف دانش��جویی و... از برنامه های اهداف دانش��جویی و 

فرهنگی این دانشگاه است. 

امتحانات به صورت مکانیزه در دانش�گاه پیام نور 
شهرکرد برگزار می شود

سرپرست مرکز پیام نور شهرکرد گفت: امتحانات ترم تابستانی 
در دانشگاه پیام نور شهرکرد به صورت مکانیزه برگزار می شود.

حس��ین علی قجری در نشس��ت خبری اظهار داشت: در ترم 
تابستان با 82 سیستم فعال آزمون ها به صورت مکانیزه در این 

دانشگاه برگزار می شود.
وی تصریح کرد: این روش در این دانشگاه با20 سیستم فعالیت 
خود را آغاز کرد و در حال حاضر با 82 سیستم فعال،  آزمون ها 

به صورت مکانیزه در این دانشگاه برگزار می شود.
قجری ادامه داد: صرفه جویی در وقت، قوی ش��دن س��رمایه 
انسانی، باال رفتن سطح و کیفیت کار دانشجو و... از مهم ترین 

نکات مثبت مکانیزه کردن امتحانات است.
وی اذعان داش��ت: دانش��جویان می توانن��د بالفاصله پس از 

برگ��زاری امتحان��ات خود 
به صورت مکانی��زه، نتیجه 

امتحان خود را ببینند.
قجری  با اش��اره به این که 
در سال گذش��ته برگزاری 
الکترونیک��ی  آزم��ون 
آغ��از ش��ده اس��ت، بی��ان 
 داش��ت: امید اس��ت که در 
س��ال ه��ای آت��ی تمامی 
دانش��گاه ه��ا و تمام��ی 
امتحان��ات دانش��جویی به 
ص��ورت مکانی��زه ص��ورت 

گیرد.
وی یادآور ش��د: س��ؤاالت 
امتحانی در یک زمان واحد 
روی کامپیوتر م��ی آید و تا 
یک زمان مش��خص، وقت 

امتحان تمام خواهد شد.

کاغذ را درحمایت از محیط زیست حذف کرده ایم 
قجری با اشاره به این که برگزاری امتحانات الکترونیکی فواید 
زیادی را به همراه دارد، اذعان داشت: کاغذ می تواند تأثیراتی 
منفی بر روی محیط زیس��ت داش��ته باش��د، اما زمانی که از 
 طریق الکترونیک برگزار شود آس��یبی به محیط زیست وارد 

نمی شود.
سرپرس��ت مرکز پی��ام نور ش��هرکرد گفت: چنانچ��ه آزمون 
الکترونیکی در تمام کش��ور برگزار ش��ود و به صورت کاغذی 

نباشد به نیروی انسانی کمتر نیاز می شود.
قجری اظهار داشت:190 سیس��تم در دانشگاه پیام نور آماده 
است که آزمون ها به  شیوه الکترونیکی برگزار شود و امید است 
که در آینده ای نزدیک تمامی آزمون ه��ا از این طریق برگزار 
ش��ود. وی تأکید کرد:  تعداد کل دانش��جویان پیام نور مرکز 
شهرکرد هفت هزار و162 نفرهس��تند که از این تعداد، شش 

هزار و 356 نفر آن در حال حاضر در حال تحصیل هستند.

سرپرست دانشگاه پیام نور شهرکرد

دانشگاه پیام نور شهرکرد بیشترین جمعیت دانشجویی را دارد

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

حصر وراثت 
دادخواست  به شرح   3029 دارای شناسنامه شماره  آقای رضا رستمیان    302
نموده و چنین  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از  به کالسه 472/92 
توضیح داده که شادروان فاطمه رشیدی بشناسنامه 107 در تاریخ 1385/10/21 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
است به: 1- حسینعلی رستمیان فرزند  سلطانعلی ش ش 6735 همسر 2- رضا 
رستمیان فرزند حسینعلی ش ش 3029 فرزند 3- شکوه رستمیان فرزند حسینعلی 
ش ش 0-020338-174 فرزند 4- رضوان رستمیان فرزند حسینعلی ش ش 1685 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر  

فقدان سند مالکیت 

بمانعلی   فرزند  بهشتی  رمضان   آقای  ورثه   103  /  92/1267/337 273شماره   
امضای شهود رسما گواهی شده  و  اشتهادیه محلی که هویت  برگ  باستناد دو 
است مدعی است که سند مالکیت  ششدانگ قطعه زمین محصور قطعه باقیمانده 
بمساحت 416 متر مربع بشماره پالک شماره 76/332 واقع در ریسه جزء بخش 
9 حوزه ثبتی  نطنز که در صفحه 222 دفتر 85 متمم امالک ذیل ثبت 4776 بنام 
رمضان بهشتی فرزند بمانعلی  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری 
انجام نشده و در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد  به آن  این آگهی ذکر شده( نسبت  از آنچه در 
و  مراجعه  اداره  این  به  روز  ده  مدت  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  خود 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 148 مجتبی شادمان – رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ اجرائیه

303 شماره پرونده: 9000400200400102/1. شماره ابالغیه: 139205102004000119. 
مهسا  رادو  زمانی  مهدی  به   بدینوسیله   .9000408/2 پرونده:  بایگانی  شماره 

کالسه  پرونده  بدهکاران  پور  جمال  جواد  محمد  پدرش  والیت  به  پور  جمال 
انتظامی  نیروی  ابالغ  واحد  مامور  گزارش   برابر  که    9000400200400102/1
 88/2/31-129486 رهنی  سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته 
دفتراسناد رسمی  12 اصفهان  بین شما و بانک صادرات شعبه میدان آزادی  مبلغ 
711000000 ریال به انضمام حق الوکاله  و خسارت روزانه تا تاریخ روز مزایده 
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 
ابالغ می  اسناد رسمی بشما  مفاد  اجرائی  نامه  آئین  ماده 18  لذا طبق  باشد  می 
فقط یک  اجرائیه محسوب است  ابالغ  تاریخ  این آگهی که  انتشار  تاریخ  از  گردد 
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  . عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 5563 

اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تاسیس 

301 شماره : 103/1372ث/92  آگهی تاسیس شرکت خدمات ستاره آسا پرنیان 
و   50455 شماره  تحت   1392/5/9 درتاریخ  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت  با 
شناسه ملی 10260689571 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/9 
زیر  به شرح  آن  تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از 

جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع شرکت 
تعمیرات برق    – و صنعتی  مکانیکی   – تاسیسات ساختمانی  نگهداری  و  تامین   :
و  صادرات   – فروش  و  خرید  قبیل  از  بازرگانی  فعالیتهای  کلیه   – ساختمان 

عقد   – گمرکات کشور  از  کاال  ترخیص   – بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات 
مزایدات  و  مناقصات  در  شرکت   – حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  با  داد  قرار 
دولتی و خصوصی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح و هرگونه اموری که 
به نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد ثبت موضوع فعالیت فوق به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان 
پروین خیابان حکیم شفائی دوم خیابان ابن یمین پالک 8/4 تلفن 0311581571 
کد پستی 8199856611    ، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 
5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای رسول قضاوی به سمت رئیس هئیت مدیره 
2-5- خانم ناهید عبدالکریمی طوقچی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   5-3- 
آقای رسول قضاوی به سمت  عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با 

مهر شرکت معتبر است 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 5028/7 
آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات 

290 شماره : 1798/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت سرنوشت رایانه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 47569 وشناسه ملی 10260656917 به استناد 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/4/24 مورخ  شرکا  عمومی   مجمع  صورتجلسه 
1اعضاء هئیت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای امیر 
حسین اصغری و آقای امید اصغری  2- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند:1- آقای امیر حسین اصغری  به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
امید اصغری  به سمت عضو هئیت مدیره و آقای امید اصغری به سمت مدیر عامل 
3- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد ات شرکت  با امضای امید اصغری و با مهر 
شرکت  معتبر می باشد. در تاریخ 1392/5/9 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5028/4 منصور آذری 

– رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
287 شماره : 1817/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت پارس پوشش صفه سهامی 
خاص به شماره ثبت 40771 وشناسه ملی 10260584663 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی  فوق العاده مورخ 1392/5/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- موضوع 

شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : ثبت 
موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد انجام کلیه 
کلیه  توزیع  و  تولید  تهیه  و  فروش  خرید  واردات  صادرات  بازرگانی  فعالیتهای 
جهت  و خصوصی  دولتی  بانکهای  از  تسهیالت  اخذ   – بازرگانی  مجاز  کاالهای 
تحقق اهداف شرکت – انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور – 
شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی – مشارکت و سرمایه گذاری 
در شرکتهای دولتی و خصوصی انجام امور خدماتی – طراحی ، نظارت و اجرا 
راه سازی و اجرای فضای سبز و خدمات مربوط   – در زمینه امور ساختمانی 
تولید و فروش  میادین-  بندی وآذین  جدول   – کاری و فضای سبز  به درخت 

محصوالت نانو به منظور ضد آب کردن مصالح ساختمانی و اجرای خدمات ساب 
و شتشوی آجر نما و سنگ و سایر نماهای فرسوده – عقد قرار داد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی – تعمیرات ساختمان – فروش دربهای سکوریت برقی و فروش 
انتقال  و  تدوین  تحقیقات  و  پژوهشی  آوردهای  دست  سازی  تجاری   ، نما  آجر 
دانش فنی فن آوری نانو کلیه خدمات پژوهشی تحقیقاتی توسعه ای تولیدی – راه 
اندازی خطوط تولید کارخانه ای و کار گاهی در زمینه کلیه فعالیت های فن آوری 
های نوین انرژی های نو – فن آوری های پیشرفته از جمله مواد تجهیزات – نانو 
ساختارها و کلیه فعالیت های خدمات تحقیقاتی و پژوهشی و تولیدی در زمینه 
نانو پوششها اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها ی دولتی و خصوصی انجام امور 
خدماتی از قبیل طراحی نظارت و اجرا در زیمنه فعالیتهای خدماتی نانو پس از  

اخذ مجوزهای الزم.در تاریخ 1392/5/9 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5028/3 منصور آذری – 

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
305 شماره : 1907/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت نیکاوفرآور پاکان سهامی 
خاص به شماره ثبت 47323 وشناسه ملی 10260654174 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/4/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- آقای جابر جعفری نیسیانی  به عنوان بازرس اصلی ، آقای محمد علی 
رفیع  به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.2- روزنامه 
کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند .3-  اعضای 
هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای اکبر امینی کوهانستانی و آقای محمد 
حسین عبادزاده و خانم افسانه شیران تا تاریخ 1393/9/19 4- سمت اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اکبرامینی  کوهانستانی به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمد حسین عبادزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
خانم افسانه شیران به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر امینی کوهانستانی به 
سمت مدیر عامل 5- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت با امضای مدیر 
. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات  با مهر شرکت معتبر است  و  عامل شرکت 
هیئت مدیره میباشد.در تاریخ 1392/5/14 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5288/1 منصور آذری – 

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
نواندیش  نویسان  برنامه  تغییرات شرکت  : 1782/ت 92/103 آگهی  307 شماره 
پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت 44826 وشناسه ملی 10260627608 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/4/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای محمد رضا امانی  به عنوان بازرس اصلی ، 
آقای علیرضا طفالن آب  به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند.2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
شدند .3-  اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای حسنعلی شماعی نجف 
آبادی و آقای مهدی هادی و خانم مطهره هادی تا تاریخ 1394/4/31 4- سمت 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسنعلی شماعی نجف آبادی 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی هادی  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
خانم مطهره هادی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسنعلی شماعی نجف آبادی به 
سمت مدیر عامل 5- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد ات شرکت با امضای هئیت مدیره 
و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره میباشد.در تاریخ 1392/5/7 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت 
و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5288/3 منصور آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
رائیکا  سازان  آرا  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1953/ت   : شماره   308
استناد  به   10260670695 ملی  وشناسه   48806 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با 
صورتجلسه مجمع عمومی  شرکا مورخ 1392/4/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ماده 
مدت  برای  مدیره  هئیت  اعضاء    -2. گردید  اصالح  بشرح صورتجلسه  اساسنامه   14
نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای علی حاجیان و خانم مریم تیموری و آقای 
فرزاد خلیل پور 2- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:1- آقای علی 
حاجیان  به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم تیموری به سمت نائب رئیس هئیت 
مدیره و آقای فرزاد خلیل پور بسمت عضو هئیت مدیره و آقای فرزاد خلیل پور بسمت 
مدیر عامل 4- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد ات شرکت  با امضای رئیس هیات مدیره 
و مدیر عامل متفقا وبا مهر شرکت  معتبر می باشد. در تاریخ 1392/5/17 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت .  م الف 
5288/4منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

تغییرات موسسه فرهنگی خانه هنرمندان  : 1899/ت 92/103 آگهی  306 شماره 
شرق به شماره ثبت 3388 وشناسه ملی 10260665452 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/8/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 1- آقای همایون آیتی 
سجزئی به شماره ملی 5659624499 به شماره شناسنامه 8 تاریخ تولد 1355/4/30 
فرزند آیت اله با پرداخت مبلغ 100000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار 
گرفت .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1100000 ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .در تاریخ 1392/5/14 ذیل دفتر ثبت 
شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5288/2 

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
سهامی  آمایش صدرا   ژرف  تغییرات شرکت  آگهی   92/103 1911/ت   : شماره   304
صورتجلسه  استناد  به   10260601107 ملی  وشناسه   42322 ثبت  شماره  به  خاص 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/4/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت 
در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – سپاهان شهر – بلوار شاهد – چهارراه 
شاهد – مجتمع پویا – طبقه همکف – واحد 19 تی کد پستی 8179987865 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1392/5/14 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 

5288 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

317 شماره : 2146/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت کابوک گستر پارتاک با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 50522 وشناسه ملی 10260690392 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی  شرکا مورخ 1392/5/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- محل شرکت در 
 ( وحید   – تقاطع محتشم کاشانی   – به آدرس شهر اصفهان  ثبتی اصفهان  واحد 
چهارراه امامزاده محسن ( مجتمع تجاری اداری عزیز خانی طبقه 1 واحد 15 کد 
پستی 8175815351 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید.در تاریخ 1392/5/29 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و 
مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5673منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

حصر وراثت 

311 آقای معین فرهادی کوشکی  دارای شناسنامه شماره 9-006518-113 به شرح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  دادخواست به کالسه 480/92 
چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا فرهادی کوشکی  بشناسنامه 66 در تاریخ 
1392/5/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- صغرا مهرابی کوشکی فرزند قاسم ش ش 2105 همسر 2- امید فرهادی 
کوشکی فرزند غالمرضا ش ش 1384 فرزند 3- امیر فرهادی کوشکی فرزند غالمرضا 
ش ش 139 فرزند4- علی فرهادی کوشکی فرزند غالمرضا ش ش 26 فرزند5- معین 
فرهادی کوشکی فرزند غالمرضا ش ش 9-006518-113 فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر  

حصر وراثت 

310 خانم  کفایت قائدی بردشاهی   دارای شناسنامه شماره 2154 به شرح دادخواست 
به کالسه 497/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان لیال قائدی   بشناسنامه 2154 در تاریخ 1392/3/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- کفایت قائدی 
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  بردشاهی فرزند رضا قلی ش ش 7 مادر  و الغیر. 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 

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

 سیستم در 
دانشگاه پیام نور 

آماده است که 
آزمون ها به  شیوه 

الکترونیکی برگزار 
شود و امید است 

که در آینده ای 
نزدیک تمامی 

آزمون ها از این 
طریق برگزار شود



دانستنی

 آیا تفاوت دوستی  مردانه
 و زنانه را می دانید؟!

اخبار ویژه

سه دانشجوی دانشگاه ویسکانسین 
مادیسون در حال ساخت یک حباب 
الم��پ ف��ارغ از الکتریس��یته برای 
اس��تفاده انبوه هس��تند که توس��ط 
باکتری نیرودهی می ش��ود.  حباب 
المپ این مبتک��ران میزبان باکتری 
زنده س��اطع کننده ن��ور خواهد بود 
که در نوع خود ب��ا تمامی المپ های 

موجود در بازار متفاوت است. 
 این دانش��جویان اخی��را کمپینی را 
برای س��اخت کیتی که ه��ر فردی 
می توان��د از آن ب��رای س��اخت این 
المپ موس��وم ب��ه Biobulb بهره  
گیرد، آغاز کرده اند. ب��ه گفته مای��کل زایکن یک��ی از اعضای تیم علم��ی، حباب جدید 
در واقع، اکوسیس��تمی بس��ته در یک کانتینر اس��ت.  این کانتینر ح��اوی چندین گونه 
مختلف میکروارگانیس��م اس��ت و هر ارگانیس��م در بازیاف��ت موادمغ��ذی حیاتی که هر 
یک از دیگ��ر میکروب ها ب��رای بقا ب��ه آن نی��از دارند، نقش ایف��ا می کند. م��اده مغذی 
 کلیدی این کی��ت، باکتری  Escherichia coli اس��ت که از لحاظ ژنتیکی مهندس��ی

 شده  است. 
 این میکروب ها در درون روده های انسان و دیگر حیوانات زندگی  می کنند و به طور نرمال 
در تاریکی نمی درخشند، اما زایکن و هم تیمی هایش به نام های آلکساندرا کوهن و آناالیز 
بکمان در حال انتقال یک رشته DNA به درون E. coli هستند که به باکتری ها امکان 
درخشیدن می دهد. حباب باید قادر باشد برای روزها و شاید ماه ها به طور مکرر بدرخشد و 
بازشارژ شود. سیستم جدید هنوز در دسترس نیست و تیم علمی نیازمند مطالعه بهترین 
ژن ها، موادمغذی کیت و شیوه های مراقبتی اس��ت. یکی از چالش های حال حاضر یافتن 
 راهی برای نگهداری DNA اس��ت که همزمان با تکثیر س��لول ها، ش��ب تابی را در درون

 E. coli کدبندی می کند. محققان هم اکنون در حال بررس��ی دو راهبرد برای نگهداری 
ژن های شبتابی هس��تند که در بازه های زمان طوالنی ثبات  داشته  باشند. کوهن امیدوار 

است پروژه جدید را در حوزه زیست شناسی مصنوعی وارد کند.

در چین س��اختمانی با ی��ک معبد 
اختصاص��ی پی��دا ش��ده که ت��ا به 
 ح��ال کس��ی از آن خب��ر نداش��ته

 است.
چینی ها به کاره��ای عجیب عالقه 
دارند و معموال دس��ت ب��ه کارهایی 
 می زنن��د ک��ه دنی��ا از آن ب��ا خبر 

می شود. 
س��ال گذش��ته ی��ک م��رد چینی 
نخواس��ت خانه اش تخریب ش��ود و 
 از این رو ب��ه دور خان��ه اش بزرگراه 

ساختند. 
هفته گذش��ته نیز اتفاقی عجیب رخ 

داد و یک ویالی س��نگی روی پشت خانه ای پیدا ش��د.در جدیدترین مورد اتفاقات عجیب 
ساختمانی در چین یک وبالگ نویس توانسته است ساختمانی با یک معبد اختصاصی پیدا 
کند که تا به حال کسی از آن خبر نداشته است. این ساختمان در شهری به نام»شنزن« پیدا 

شده است.
در باالی پشت بام یک خانه21 طبقه در منطقه ش��نزن چین یک معبد ساخته شده است 
که نزدیک به 3 سال از ساخت آن می گذرد و کسی نمی داند این معبد متعلق به چه کسی 
 اس��ت. این موضوع حتی برای س��اکنین برج نیز بسیار عجیب اس��ت و آنها نیز از این معبد 

بی اطالع بوده اند.
 این معبد خصوصی با س��گ های نگهبان و دوربین های امنیتی حفاظت می ش��ود و کسی

 نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد.
  برخی از س��اکنین مطلع از این معبد گفته اند گاهی اوقات در آن مراسم های سنتی برگزار 

می شود که البته افراد خاص و مشکوکی به آن رفت و آمد دارند.
 ای��ن معب��د کام��ال تزیین ش��ده و س��نتی س��اخته ش��ده اس��ت، ولی ب��ه عن��وان یک 
س��اختمان  ممنوعه ش��ناخته می ش��ود و در ص��ورت مطلع ش��دن ش��هرداری احتماال 
 باید تخریب گ��ردد. البت��ه هنوز اطالع��ات زی��ادی از این س��اختمان و معبد در دس��ت

 نیست.

ساخت معبد روی پشت بامابداع المپی که با باکتری زنده کارمی کند!

بیشتر از 2۵ سال اس��ت که مجید و رامین و حسام 
و چند نف��ر دیگر از دوستانش��ان آخر هفت��ه ها، به 
خصوص تابس��تان ها دور هم جمع مي ش��وند؛ 1۰ 
 مرد که 2۵ س��ال پیش از دانش��گاه فارغ التحصیل

 شده اند.
 آنها وقتي یکدیگر را م��ي بینند به ماجراجویي هاي 
لذت بخش، از دوچرخه سواري گرفته تا قایقراني و 
کوهنوردي مي پردازند. آنها هرگز مانند خانم ها دور 
هم نمي نش��ینند تا عمیق ترین احساساتشان را با 

یکدیگر در میان بگذارند.
دوستي هاي مردانه این گونه است، چون اگر بخواهند 
مانند خانم ها عمل کنند، دوس��تي هایشان چندان 

دوام نمي آورد.
 البت��ه تفاوت هاي دوس��تي هاي مردان��ه و زنانه به 
همین جا ختم نمي ش��ود و ماجرا عمی��ق تر از این 

حرف هاست.

مردها دیرتر اما عمیق ت�ر با هم صمیمي 
مي شوند

خانم ها خیلي س��ریع و بي دردس��ر با هم دوست و 
صمیمي مي شوند، در حالي که این کار براي آقایان 

بسیار سخت است.
 آنها اگر س��ال هاي س��ال نیز با هم دوس��ت باشند، 
ممکن است کوچک ترین اطالعي از وضع خانوادگي 
همدیگر نداشته باشند، زیرا خیلي به ندرت درمورد 

مسائل زندگیشان حرف مي زنند. 
مردها عادت دارند وقتي درباره مسائل با هم صحبت 
 مي کنن��د، بیش��تر درب��اره چگونگي انج��ام دادن 
 آنها حرف بزنن��د، نه احساس��ي که نس��بت به آنها 

دارند. 

مردها درباره مشكالتشان حرف نمي زنند
مردها معموال در دوس��تي هایش��ان مشکالتشان را 
به میان نم��ي آورند و ترجیح مي دهن��د درباره آنها 

سکوت کنند.
 بنابر گفته محققان، دوس��تي خانم ها رودررو است. 
آنها ب��ا هم صحب��ت مي کنن��د، گریه م��ي کنند و 
رازهایشان را در میان مي گذارند، اما دوستي آقایان 
شانه به ش��انه اس��ت و وقتي کنار هم هستند بیشتر 
به گذراندن وقت و تفریح مي پردازند؛ مثال همس��ر 
رامین مي گوید هر قدر خودش بدون هیچ مشکلي 
 و خیلي راحت احساس��اتش را با دوستانش در میان 
مي گذارد، اما ش��وهرش کامال برعکس اوست؛ براي 
مثال یک بار شوهرش همراه با چند تن از دوستانش 
که هر یک مش��کلي حاد داش��تند، به مسافرت یک 

هفته اي شمال رفتند.
 در راه آنها حتي یک کلمه از مشکالتش��ان به زبان 
نیاورده بودن��د و براي ای��ن خانم جاي س��ؤال بود 
 که آنها در این ی��ک هفته درباره چ��ه چیز صحبت

 مي کردند.
 او به ش��وهرش گفته بود دو زن غریب��ه براي مثال 
در ایس��تگاه اتوبوس یا مطب پزشک، فقط در مدت 
پنج دقیقه اطالعات بسیار بیش��تري درباره زندگي 
همدیگ��ر رد و بدل مي کنند تا ش��ما مردها که یک 

هفته کنار هم بودید.

رفاقت۲۰ ساله ها با ۴۰ ساله ها فرق دارد!
مردها تا حدود3۰ س��الگي به س��مت دوستانشان 
تمایل نش��ان م��ي دهن��د و ای��ن تمای��ل در آنها با 
 باال رفتن س��ن و رس��یدن به۴۰ س��الگي کمرنگ 

مي شود.
این مس��أله چند دلیل دارد: اول این که ممکن است 
جابه جا ش��وند و از منطقه اي ب��ه منطقه دیگر نقل 
 مکان کنند و چندان به یکدیگر دسترس��ي نداشته

 باشند. 
 دوم ای��ن که تف��اوت ه��اي ش��غلي، آنه��ا را از هم 
 دور مي کند. در هر حال، پژوهش هاي اخیر نش��ان

 داده ان��د دوس��تي ه��ا در اواخر۴۰ س��الگي مردها 
 به چیزي تبدیل مي ش��ود که بعضي از روانشناسان 
 آن را »رواب��ط زن��گار گرفت��ه« م��ي نامن��د. آنه��ا 
 دیگ��ر تمایلي ندارن��د ک��ه زود ب��ه زود همدیگر را 

ببینند.

دهه ۴۰:
خانم ها حول و حوش۴۰ سالگي ش��روع به ارتباط 

برقرار کردن دوباره با دوستان خود مي کنند. 
در گذشته روانشناس��ان تصور مي کردند این مسأله 
به دلیل عدم نیاز فرزندان به آنهاس��ت، اما اکنون به 
این نتیجه رسیدند که خانم ها در این سن با متمرکز 
شدن روي دوستان در واقع خود را براي فصلي دیگر 

از زندگي آماده مي کنند.
 آنها به س��مت دوستانش��ان مي روند تا راهنمایي و 

همدلي به دست آورند. 
خان��م ه��ا در ده��ه۴۰ زندگي بیش��تر ب��ه دنبال 
دوستانش��ان  ب��ا  و  هس��تند  هایش��ان  ارزش 
چ��ه  واقع��ا  زندگ��ي  از  ک��ه  ای��ن   درب��اره 
مي خواهند، آیا مي توانند شغلش��ان را عوض کنند 
و یا به دانش��گاه برگردند و ادامه تحصی��ل دهند یا 
 کسب و کاري براي خودش��ان راه بیندازند، صحبت 

مي کنند.

محققان مرکز رش��د دانشگاه مش��هد فرموالسیون جدیدی 
در زمینه بزاق مصنوعی برای درمان خش��کی دهان بیماران 
مبتال به سرطان و افرادی که داروهای شیمی درمانی استفاده 

می کنند، عرضه کردند.
امید رجبی مجری طرح با بیان این که دو دس��ته از بیماران 
مبتال به خش��کی دهان هس��تند، گفت: یک دسته بیمارانی 
هستند که ترش��حات غده بزاقی در آنها کم می شود و دسته 
دیگر افرادی هس��تند که در اثر بیماری چون س��رطان و یا 
افرادی که رادیوتراپی س��ر و گردن می شوند و یا از داروهای 
شیمی درمانی استفاده می کنند دچار خشکی دهان می شوند. 
وی با بیان این که این بیماران ب��ه دلیل کاهش فعالیت غده 
بزاقی مبتال به خشکی دهان می شوند، اظهار داشت: خشکی 
دهان عوارضی را به همراه دارد ضمن آن که زمینه یک سری 
از بیماری ها مانند زخم های دهانی، عدم احساس مزه غذاها، 

عفونت های دهانی و پوسیدگی دندان را فراهم می کند.
رجبی ادامه داد: برای این منظور اقدام به تولید بزاق مصنوعی 

کردیم که ضمن آن که دهان طراوت خود را داشته باشد، فرد 
بیمار به زندگی عادی برگردد.

مجری طرح با بیان این که در این زمینه روش ها و فرمول های 
زیادی برای تولید بزاق در دنیا وجود دارد، خاطر نشان کرد: 
در این تحقیقات به دنبال فرمول��ی بودیم که عالوه بر آن که 
حداقل هزینه را برای بیمار داشته باشد، بتوان به راحتی در 
کش��ور آن را بومی کرد، از این رو به س��مت گیاهان دارویی 

رفتیم. وی یادآور ش��د: در انتخاب گیاهان دارویی سعی شد 
گیاهانی را اس��تفاده کنیم که دارای پلیمر باش��ند و بتوانند 
میزان زی��ادی رطوبت را در دهان نگه دارند و س��طح مخاط 
دهان را مانند الیه ای پانسمان کنند که با مطالعات زیادی که 
روی گیاهان انجام ش��د، در نهایت گیاه آلوئه ورا را پیشنهاد 
کردی��م و بر اس��اس آن فرمول جدی��دی ب��رای تولید بزاق 
مصنوعی ارایه کردیم. رجبی با بیان این که بزاق تولید شده 
به صورت اسپری در دهان بیمار پاشیده می شود، افزود: این 
بزاق حاوی پلیمرهایی است که روی مخاط دهان می چسبد 

و قادر است آب را در اطراف خود نگه دارند.
وی با تأکید بر این که بزاق تولید ش��ده خاصیت ضد عفونی 
دارد، ادامه داد: از سوی دیگر  طول ماندگاری زیاد است و به 

مدت طوالنی قادر به مرطوب نگهداشتن دهان است.
رجبی افزود: این پلیمرها به همراه خود آب را نگه می دارند 
و دهان را مرطوب می کنند و داخل مایع��ات بافتی گیاهی 

خاصیت ضدعفونی کننده وجود دارد.

توسط محققان کشور صورت گرفت

تولید بزاق مصنوعی با آلوئه ورا برای بیماران سرطانی  کجا بازنشست بشیم
 بهتر است

دوهفته نامه »فوربس« در این مطلب که به تازگي منتشر کرده است 
کشورهایي را که بهترین شرایط براي گذراندن دوران بازنشستگي را 

دارند معرفي کرده است.
بهترین شهرهاي دنیا براي گذراندن دوران بازنشستگي عبارتند از

استرالیا، سیدني، ملبورن، پرت و کانبرا.
     استرالیا:

  استالیا سرزمیني تقریبا هموار است که ناحیه غربي آن را فالت غربي 
استرالیا و شرق آن را رشته کوه هاي جداکننده تشکیل مي دهد و بین 
این دو، سرزمین پست و همواري قرار گرفته که بیشتر آن خشک و 
خالي از سکنه است. با این حال استرالیا به عنوان متنوع ترین کشور 

دنیا از لحاظ زیست بوم شناخته مي شود.
    اتریش:

 برآوردها نش��ان مي دهد که »وین«، پایتخت این کش��ور باالترین 
کیفیت زندگي بین شهرهاي اروپایي را به خود اختصاص داده است. 
با این حال هزینه ها در این شهر پایین تر از لندن یا پاریس است. یک 
آپارتمان یک  خوابه در مرکز شهر »وین« با7۵۰ یورو  )973 دالر(� 
اجاره داده مي شود، در حالي که براي اجاره کردن چنین آپارتماني در 

پاریس باید هزار و ۵۰ یورو ) هزار و 362 دالر ( پرداخت کرد.
    بلژیك: 

بلژیک دومین کش��ور اروپایي است که توانس��ته در رده هاي باالي 
این فهرست قرار گیرد. بازار گل در میدان شهر »بروکسل« پایتخت 
بلژیک، با قطار تنها8۰ دقیقه با پاریس و دو ساعت با لندن فاصله دارد 
و با این حال نرخ زندگي در این شهر بسیار ارزان تر از پایتخت فرانسه 
و انگلیس است. البته در این کشور مالیات بر ثروت اخذ مي شود که به 

تازگي در فرانسه و انگلستان نیز اخذ مي شود.
    کاستاریكا:

 آتشفشان هاي بسیار، جنگل هاي گرمسیري سرسبز، پارك هاي ملي 
فراوان، سواحل زیبا و گونه هاي حیواني متنوع از کاستاریکا، کشوري 
شگفت انگیز ساخته است. این کش��ور همچنین از امنیت اجتماعي 
باالیي نیز برخوردار است. با این حال باید خودتان را عادت دهید که 
صبح ها با سروصداي میمون هایي بیدار شوید که در همسایگي شما 

زندگي مي کنند!
    اکوادور:

 عالوه بر آب و هواي مناس��ب و مردماني مهرب��ان، زندگي کردن در 
چنین جایي باعث مي ش��ود که هزینه زندگي شما حداقل به نصف 
کاهش یابد. اگر چندان به زبان اسپانیایي مسلط نیستید جابه  جایي 
در این کشور براي شما سخت خواهد بود. عالوه بر این درصد باالي 
فقر باعث افزایش جرم و جنایت شده و این یکي از معضالت اساسي 

»اکوادور« است.
    فرانسه: 

تحقیقاتي که در سال 2۰12 میالدي انجام شده است نشان مي دهد 
که فرانسه به همراه اسپانیا جزء کش��ورهایي است که بازنشستگان 
مهاجر بیشترین اقبال را به آن دارند. با این حال داشتن یک سوئیت 
در پاریس براي شما 32۵ هزار دالر آب مي خورد! با این وجود مي توان 
امالکي را در بعضي مناطق فرانسه یافت که قیمت معقول تري دارند؛ 
مثال در منطقه »دوردوین« که مدت زیادي اس��ت محبوبیت باالیي 

بین خریداران بریتانیایي دارد.
     هندوستان:

 تنها اگ��ر در هند خانواده اي داش��ته باش��ید یا مدت زی��ادي را در 
هندوستان گذرانده باش��ید، مي توانید بي نظمي عجیب این کشور، 
فقدان شرایط بهداش��تي و فاصله طبقاتي فاحش بین فقیر و غني را 
تحمل کنید؛ فاصله اي که ممکن است شما را در نوعي شوك فرهنگي 
فرو ببرد. با این حال زندگي در هند یعني کاهش هزینه هاي زندگي 
به میزاني قابل توجه و لذت بردن از مناظري عجیب و غریب مثل »حوا 

محل« در جي پور.

پوست هایی که بیمار می شوند!
سرطان پوست یکی از شایع ترین انواع سرطان هاست، اما اگر در اوایل 
ابتال و به موقع تشخیص داده ش��ود قابل درمان است. معایناتی که 
توسط خود افراد انجام می شود به تش��خیص هر تغییر غیرعادی در 
پوست کمک می کند. براساس گزارش هلث دی، بنیاد سرطان آمریکا 
موارد هشدار دهنده ای را که مردم خودشان باید به آن توجه داشته 
باشند را به این شرح اعالم کرده است: به هر تغییر یا شرایط غیر عادی 
در پوست که بزرگ می شود و شکلی شبیه به مروارید دارد یا به صورت 
چند رنگ، شفاف، قهوه ای مایل به زرد، قهوه ای یا سیاه ظاهر می شود 
توجه کنید. مراقب خال های گوشتی، قهوه ای، لکه های قهوه ای که 
بافت آنها دچار تغییر می شود یا نازك تر می شوند، بزرگ تر می شوند، 
لبه های نا مرتب دارند، بعد از سن21 سالگی ظاهر می شوند یا بزرگ تر 
از قطر یک مداد هستند باشید. هر ناحیه ای از پوست که دچار پوسته 
پوسته شدن، خونریزی، ساییدگی و صدمه شده است و برای مدتی 
ادامه داشته را مورد توجه قرار دهید. اگر زخم بازی روی پوست ایجاد 
شده و بعد از گذشت سه هفته بهبود پیدا نکرده نیاز به پیگیری دارد.
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امام علی  )ع( :
خوبی کننده بهتر از خ��وِد خوبی و بدى کننده بدت��ر از خوِد بدى 

است.

عکس نوشت

بزرگ ترین کشتی باری 
 جهان در بندر
 داریسك لهستان

در طول چند سال اخیر، استفاده از نانو موادها برای تصفیه آب، 
بس��ته بندی غذا، آفت کش ها، مواد آرایش��ی بهداشتی و دیگر 

صنایع افزایش یافته است.
مثال کشاورزان از نانومواد نقره به خاطر توانایی و ظرفیت آنها برای 
سرکوب رشد ارگانیسم های مضر به عنوان آفت کش استفاده می 
کنند. با این حال، این نگرانی وجود دارد که این ذرات می توانند 
خطر بالقوه ای برای سالمت انسان و محیط زیست داشته باشند. 
در این تحقیق جدید محققان دانشگاه میسوری یک شیوه قابل 
اعتماد برای تش��خیص نانو مواد نقره در محصوالت تازه و دیگر 

فرآورده های غذایی ارایه کرده اند.
»منگ ش��ی لین« مجری این تحقیقات گفت: بیش از یک هزار 
محصول در بازارهای جهانی وجود دارد که ب��ر پایه فناوری نانو 

عرضه ش��ده اس��ت. وی افزود: این یک نگرانی اس��ت، چرا که از 
سطح سمیت این نانوذرات چیزی نمی دانیم. هدف ما تشخیص، 
شناس��ایی و کمیت گذاری این نانوذرات در غ��ذا و محصوالت 
غذایی و مطالعه سمیت آنها در س��ریع ترین زمان ممکن است. 
این پژوهشگران باقیمانده و نفوذ نانوذرات نقره را بر روی پوست 
گالبی مطالعه کردند. آنها نخست، گالبی را در یک محلول نانونقره 
که شبیه آفت کش است قرار دادند. سپس چندین بار این گالبی 
ها را شستند. آنها مشاهده کردند نانونقره ها هنوز به این پوست 
چسبیده بودند و ذرات ریزتر توانسته بودند از پوست عبور کرده و 

گوشت گالبی برسند.

نگرانی محققان از سمی بودن محصوالت نانویی

سالمت
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