
رانندگی؛ فرهنگی که مردانه مانده!

حساب بانکی وزارت ورزش مسدود شد!

»لعنت به من« 
با صدای مازیار 
فالحی 

خانم ها مقدم نیستند!

پای پیمانکار نقش جهان در میان است

 همایش تحول بنیادین
7 و نقش اولیا آغاز شد

اولویت اول بنیاد شهید؛ 
درمان جامعه ایثارگري

برای پرپشت شدن 
موهایتان آنهارا سیرکنید 38

3

 طالیی: انتخاب مجدد قالیباف
 بالمانع است

مرتضی طالیی با اشاره به انتش��اری اخباری مبنی بر وجود منع 
قانونی برای شهردار شدن مجدد قالیباف، اظهار داشت: آنچه که 
طراحان این جنجال خبری به آن پرداخته اند اس��تناد به قوانین 

منسوخ سال 61 و اصالحیه سال 65 این قانون است. 

آیا شیوه رفتن به سربازی 
تغییر خواهد کرد؟ 

مرکز پژو هش ه��ای مجلس طرح��ی را آماده کرده 
است که در آن 7 روش جایگزین به جای شیوه فعلی 
سربازی پیشنهاد شده است. در گزارش مرکز پژوهش 
های مجلس ش��ورای اس��المی آمده اس��ت: اهمیت 
نوآوری و و خالقیت و طراحی الگوهای جدید مبتنی 
بر عقالنیت و اتخاذ رویکرد های نوین مبتنی بر شرایط 

زمان و مکان به ویژه رویکرد...
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یادگاری های دهه شصت
5

 برای کودکان ایران 

کمربندی  15 خرداد
7

20 میلیارد اعتبار نیاز دارد

بدون ش��ک هزینه ای چند برابر س��اخت یک ورزش��گاه را به 
بازسازی و ترمیم خودش اختصاص داده و البته همچنان مثل 
»هیوالیی چند سر« پول می بلعد! ورزشگاهی که قرار بود چشم 
و چراغ نصف جهان باشد و میزبان نایب قهرمان آسیا، با گذشت 
بیش از یک دهه هنوز زمان بهر ه برداری مجددش فرا نرسیده و 
وعده وعیدهای مسئوالن شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی 
و ورزش و جوانان اصفهان، پوچ و بیهوده باقی مانده است و به 
نظر می رس��د فاصله زیادی تا تحقق دارد! نکته قابل توجه بار 
مالی و هزینه های هنگفتی اس��ت که ورزشگاه نقش جهان به 
ورزش ایران تحمیل کرده و س��یاهه بلندباالیی از بدهی ها را 

روی دست مدیران باقی گذاشته است. 
 البته به نظر می رس��د ک��ه هزینه های سرس��ام آور و هنگفت

نقش جهان تمامی ن��دارد و حتی بعد از افتت��اح و بهره برداری 
نیز باید همچنان چش��م انتظار چک های برگشتی و مطالبات 

پیمانکاران مختلف10 سال گذشته بود!
به گزارش ایسنا، قانون با این مقدمه گزارش داد: اتفاق عجیب و 
جالبی که ظرف چند روز گذشته رخ داده و ورزش ایران را دچار 
چالش بزرگی کرده، مسدود شدن حساب بانکی وزارت ورزش و 
جوانان توسط پیمانکار ورزشگاه نقش جهان است؛ اتفاقی کامال 
غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی که صالحی را دچار »آمپاس« 
کرد و در شوکی عظیم فرو برد تا سرپرست جدید در ابتدای راه، 
تالطم و حاشیه های بی پایان ورزش ایران را تجربه کند!پیمانکار 
نقش جهان که بعد از ش��نیدن جواب های سرباالی پی در پی 
از مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، کاسه صبرش لبریز شده بود، 
با توجه به بی تأثیر بودن جلس��ات و نشس��ت های بی حاصل با 

نمایندگان کارفرما، ترجیح داد... 

 کمیته تعیین استانداران
 وجود ندارد

 جامعه بدون اعتیاد
 روی بوم نقاشی

افزایش یارانه نقدی 
اقشارآسیب پذیر

دختر علی پروین، بازیگر 
فیلم مسعود کیمیایی

 انتظار ناصحیح از باشگاه ها
دلیل کم کاری هیأت ها
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آگهی مزایده

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهار محال بختیاری

  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مزایده گذار:سازمان همياری شهرداريهای استان چهار محال بختياری
موضوع مزایده : واگذاری 6 پالک از زمين های واقع در شهرک تفريحی توريستی شيدا

تاریخ دریافت اسناد و مدارک مزایده :از تاريخ 92/5/30 لغايت 92/6/10 به مدت 10 روز كاری 
  محل دریافت اس�ناد و تحویل  پاکات: ش�هر كرد – ميدان امام حس�ين )ع( مجتم�ع ادارات 

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

تاریخ بازگشائی پاکات : روز چهار شنبه مورخ 92/6/13 ساعت 8 صبح می باشد .
بهای ف�روش اس�ناد : مبل�غ 100000 ري�ال بصورت رس�يد بانك�ی واريز به حس�اب ش�ماره 

0106385250008 نزد بانک ملی به نام سازمان همياری شهرداريهای استان 
شركت كنندگان می بايست معادل5 درصد از قيمت كارشناسی جهت هر واحد را بعنوان سپرده 
شركت در مزايده به صورت واريز بانكی به ش�ماره حساب 0106385250008 بانک ملی يا چک 
تضمينی بنام سازمان همياری ش�هرداريهای استان تحويل نمايند. س�اير اطالعات و جزئيات 

مربوطه در اسناد مزايده درج شده است. 

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

1151 a6171350000832950000

2170a5121350000691200000

3172a4601350000621000000

4184a5581350000753300000

5185a5781350000780300000

6187a79014000001106000000

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

اصالحیه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مزايده موارد زير را مطابق جدول ذيل به 
فروش رساند. 

مهلت تحويل اس�ناد مزاي�ده به دبي�ر خانه مزايده گ�زار : تا س�اعت 13:30 روز ش�نبه مورخ 
 1392/6/23

گشايش پاكات مزايده  : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/6/24
محل دريافت اسناد مزايده  : پايگاه اينترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن : 0311-6680030

 WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

بدينوس�يله به اطالع می رس�اند ك�ه در آگهی 
منتشره سازمان همياری ش�هرداريهای استان 
چهار محال بختياری مبلغ سپرده گذاری شركت 
كنن�دگان در مزاي�ده 5 درصد می باش�د كه به 
اش�تباه 50 درصد درج گرديده كه بدينوس�يله 

اصالح می گردد

شماره 
مبلغ تضمين)ريال (نوع بودجهموضوع مزايدهمزايده 

5% مبلغ پيشنهادیجاریفروش اموال مستعمل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 92-2-276

فروش سيليس و آنتراسيت تصفيه خانه آب شركت آب و 92-2-277
5% مبلغ پيشنهادیجاریفاضالب استان اصفهان 

س:حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک



چهره روزیادداشت

کمیته تعیین استانداران وجود ندارد
ماجرای انتص��اب علی یونس��ی به عنوان معاون سیاس��ی - امنیتی 
رییس جمهور و همچنین حضور او در کمیته اس��تانداران چیست؟ 
حجت االسالم علی یونسی  پاس��خ کوتاهی به این سؤال داد و گفت 
که این نوع خبرسازی ها در راستای فشارهای سیاسی بر بنده است.

چندی پیش خبری منتشر شد که بر مبنای آن عنوان شده بود علی 
یونسی عضو کمیته تعیین اس��تانداران است! که یونسی در این باره 

گفت: اصال چنین کمیته ای تشکیل نشده و وجود خارجی ندارد.

رسانه ملی، هاشمی را سانسور کرد!
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: در مراسم روز پزشک که در سالروز 
والدت دانشمند و حکیم ایرانی ابوعلی سینا با حضور آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی و دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت تشکیل شد. صدا 
و سیما با حاشیه پردازی این مراسم از پخش کردن سخنرانی رییس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام خودداری کرد و حتی تلویزیون از 

نشان دادن چهره ایشان نیز طفره رفت!

عالی ترین »نشان« دولتی چیست؟
در حالی که بر اس��اس آیین نامه اعطای نش��ان های دولتی، نش��ان 
»انقالب اسالمی« به عنوان عالی ترین نشان جمهوری اسالمی ایران 
محسوب می شود که برای هر دوره ریاست جمهوری، یک عدد است 
و پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری به وی تعلق می گیرد. بر اساس 
ابالغیه شورای عالی انقالب فرهنگی به سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی، جایزه جهانی امام خمینی )ره( عالی ترین نشان جمهوری 

اسالمی ایران است که حداکثر به  دو  نفر در سال اعطا می شود.

 مجوز تأسیس دانشگاه
 به صاحبان قدرت 

سخنگوی کمیس��یون آ موزش و تحقیقات مجلس، با تأیید وجود رانت 
فرهنگی در صدور مجوز تأس��یس دانش��گاه غیرانتفاع��ی، گفت: اگر 
اسامی هیأت مؤسس اکثر دانشگاه های غیرانتفاعی را درآوریم به اسم 
افرادی می رسیم که به وس��یله قدرت و با رانت فرهنگی مجوز تأسیس 
این دانشگاه ها را دریافت کردند. عبدالوحید فیاضی با تأکید بر این که 
نباید مجوز تأس��یس دانش��گاه غیرانتفایی در برخی استان های کشور 
صادر ش��ود، افزود: به دلیل افزای��ش واحدهای آموزش��ی در برخی از 
شهرهای کشور مانند تهران و البرز، صدور مجوز برای تأسیس این مراکز 
غیرضروری به نظر می رسد. نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس 
شورای اس��المی، ادامه داد: کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس، 
زمانی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و معتقد بود که در بعضی 
از استان ها تا حد زیادی تأسیس واحدهای آموزشی افزایش یافته است.

 علت تشکیل پرونده
 برای »فاطمه هاشمی«

وکیل مدافع فاطمه هاشمی گفت: پرونده موکلم با اعالم جرم دادستانی 
تهران تشکیل شده است. محمود علیزاده طباطبایی اظهار  داشت: موکلم 
نسبت به اظهاراتی که در مجلس درباره مهدی هاشمی شده بود واکنش 
نشان داد و اعتراض داش��ت که چرا دستگاه قضایی عکس العملی در این 
مورد نداشته اس��ت. وی ادامه داد: در حال حاضر دادستانی تهران علیه 
موکلم اعالم جرم کرده است و ما امیدواریم که موضوع در مرحله دادسرا 
حل ش��ود. علیزاده طباطبایی خاطرنش��ان کرد: هنوز موکلم به دادگاه 

احضار نشده است.

 طالیی: انتخاب مجدد قالیباف
 بالمانع است

مرتضی طالیی با اشاره به انتشاری اخباری مبنی بر وجود منع قانونی برای 
شهردار شدن مجدد قالیباف، اظهار داشت: آنچه که طراحان این جنجال 
خبری به آن پرداخته اند اس��تناد به قوانین منسوخ سال 61 و اصالحیه 

سال 65 این قانون است. 
وی افزود: این در حالی است که در س��ال 75 قانونگذار قانون جدیدی را 
تحت عنوان قانون تشکیالت، نظارت و انتخاب شوراهای اسالمی و انتخاب 
ش��هرداران تدوین و ابالغ می کند که در این قان��ون عدم امکان انتخاب 

متوالی شهردار توسط شورای شهر حذف شده است.

احمد شهید قصد گزارشگری ندارد
محمد جواد الریجانی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان 
بازرسی کل کش��ور در پاس��خ به س��ؤال مهر مبنی بر این که با توجه به 
درخواست احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حضور در ایران آیا 
حضور وی جدی است، گفت: به اعتقاد من این درخواست جدی نیست. ما 
بارها اعالم کرده ایم که کشور ایران از تمامی گزارشگران استقبال می کند، 
ولی باید بگویم که وی قصد گزارشگری ندارند و بیشتر هدف بازرسی دارند.

الریجانی تصریح کرد: احمد شهید همیشه ادعاهای نادرستی عنوان کرده 
و این بار هم مثل قبل است.

اخبار کوتاه 

وظیفه صدا و سیما این است که 
در خدمت نقد باشد 

عماد افروغ /  کارشناس سیاسی    
در زمان دولت قبلی میزگرد انتقادی در صداوس��یما برگزارنمی شد و ما 
هم منتقد آن وضعیت بودیم، اما حاال که صداوس��یما به دنبال برگزاری 
چنین مناظراتی است، باید به اس��تقبال آن برویم. وظیفه صداوسیما آن 
است که در خدمت نقد روشنگر و سازنده باشد. اگر در زمان دولت پیشین 
میزگرد انتقادی و با حضور موافق و مخالف برگزار نمی کرد، از وظیفه خود 
 غفلت می کرده است. صداوس��یما دیروز در جهت تطهیر سیاست های

دولت عمل می کرد و به نوعی 
سکوت کرده بود و کارش خطا 
بود، اما اقدامات امروزش بدون 
توجه به هر نیتی، امری صواب 
اس��ت. صداوس��یما موظف به 
آگاهی بخش��ی و عدم برخورد 
انحص��ار طلبان��ه اس��ت. این 
سازمان نباید در خدمت دولت 

باشد.
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استقبال جبهه پیروان از احیای خانه احزاب

سیدکمال س��جادی س��خنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان این که جبهه 
متبوعش با کلیت تش��کیل دوباره خانه احزاب مخالف نیس��ت، گفت: به ش��رط آن که 

اصالح طلبان تندرو حضور نداشته باشند و نخواهند دوباره این خانه را مصادره کنند.

در 45 روز آخر دولت 
احمدی نژاد چه گذشت؟

آمریکا یکی از موضوعات 
ایران و عمان بود 

اکبر ترکان از مشاوران و نزدیکان حسن روحانی است که در روزهای بعد 
از انتخاب تا روی کارآمدن دولت جدید مس��ئولیت انتقال مسئولیت ها 
از دولت قبل به دولت جدید را برعهده داش��ت. وی اخیرا در گفتگویی به 
افشای بخشی از آخرین اتفاقات روزهای آخر دولت از اعالم نتایج انتخابات 
و پیروزی حسن روحانی تا روز تحویل دولت به روحانی، پرداخته است.  

 اکبر ترکان گفت: فاصله24خرداد تا12مرداد برای خود یک تاریخ است. 
من امیدوارم که جناب آقای جهانگیری به عنوان معاون اول دستور بدهند 

تاریخ این 25 روز را بنویسند.  
 وی افزود: چه مصوباتی در دولت برای اموال دولتی تصویب شد؟ برخی 
از کاغذهای آن را من دارم. به نظر م��ن تاریخ این 45 روز را باید با همین 

عنوان همراه با مستنداتش نوشت و منتشر کرد تا همه ببینند.

محمد جواد ظریف در حاشیه بدرقه سلطان قابوس پادشاه عمان درمورد 
نتایج سفر این مقام عمانی به تهران گفت: این سفر، سفر بسیار خوبی بود 
و در زمینه همکاری های دو جانبه توافق های خوبی بین دو کشور صورت 
گرفت. ظریف  با اش��اره به مالقات پادش��اه عمان با رهبر معظم انقالب و 
رییس جمهور گفت: این مالقات بسیار سازنده بود. ما درمورد موضوعات 
مختل��ف دو جانبه، مس��ائل بین الملل��ی و منطقه ای صحب��ت کردیم و 
امیدواریم که آثار و نتایج این س��فر را در بهبود ش��رایط منطقه مشاهده 
کنیم. وی  در پاسخ به این س��ؤال که آیا در جریان سفر پادشاه عمان به 
تهران بحثی درمورد آمریکا نیز بین مقامات دو کشور صورت گرفت یا نه، 
گفت: آمریکا یکی از موضوعاتی اس��ت که وقتی دوستان ما به ایران سفر 

می کنند درمورد آن صحبت می کنند. 

غیبت احمدی نژاد در جلس��ات مجمع تشخیص مصلحت 
نظام از دیگ��ر حاش��یه های رییس دولت ه��ای نهم و دهم 
اس��ت. بعد از تنفیذ رییس جمهور دول��ت یازدهم، محمود 
احمدی نژاد با حکمی از سوی رهبری به عضویت در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منصوب شد، اما تاکنون وی حاضر 
 نش��ده در مجمعی حضور داش��ته باشد که ریاس��ت آن را 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بر عهده دارد.
پیش از این هم علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای احمدی نژاد 
در دولتش طی گفتگویی با »اعتماد« این مسأله را پیش بینی 
کرده و گفته بود حتی در صورتی که احمدی نژاد به عضویت 
در مجمع تشخیص منصوب شود بعید می داند او حاضر به 
قرار گرفتن در کنار افرادی باشد که آنها را شایسته آن جایگاه 
نمی داند. پیش بینی جوانفکر درس��ت از آب درآمد و ظاهرا 
احمدی نژاد بنا ندارد روزهای ش��نبه از س��اختمان الدن به 

ساختمان مرمر برود. 
وقتی نخس��تین جلس��ه مجمع تش��خیص بع��د از تنفیذ 
رییس جمه��ور جدید ب��دون حضور احمدی نژاد تش��کیل 
شد، برخی رس��انه های اصولگرا علت آن را سفر یا خستگی 
احمدی نژاد عنوان کردند، اما با تکرار غیبت او در جلس��ات 
مجمعی که اعضای آن توس��ط رهبری تعیین شده اند این 

توجیه رسانه ای کارکرد خود را از دست داد.

محمد نهاوندیان در جمع خبرنگاران در حاش��یه همایش 
ملی تبیین مفهوم اعتدال در پاسخ به این سؤال مبنی بر این 
که گفته می شود اتاق فکری در رابطه با موضوع هسته ای و 
مذاکرات با 1+5 با حضور تع��دادی از دیپلمات های وزارت 
امورخارجه تشکیل شده اس��ت گفت: مشورت های فراوانی 
درباره چنین مسأله مهمی صورت می گیرد، به ویژه که این 
دولت بنای کارش براستفاده از نظرات همه نخبگان و همه 
مس��ئوالن و ایجاد هماهنگی برای حرکتی ملی اس��ت، اما 
تصمیم گیری در این مورد به ط��ور متمرکز صورت خواهد 
گرفت. وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر این که چقدر فکر 
می کنید در جامعه ما اعتدال پاسخگوی رفع مشکالت باشد، 
گفت: حیات اجتماعی ما سه ساحت دارد که فرهنگ، مقدم 
بر همه آنهاس��ت و اقتصاد و سیاست ابعاد دیگر آن هستند. 
این س��ه بعد در کنار هم حیات اجتماعی را شکل می دهد و 
بدون بعد فرهنگ تصمیم اقتصادی موفق نمی شود. اگرچه 
به دلیل فوریت و ضرورت بحث اقتصاد این موضوع در اولویت 
قرار گرفته است، اما مسأله فرهنگ بسیار مهم و حائز اهمیت 
اس��ت. وی درباره  اعتدال گرایی نیز تصریح کرد: طبعا برای 
تبیین مفهوم اعتدال به زمان بیشتری نیاز است، اما مفهوم 
اعتدال گرایی در حوزه اقتصاد حول س��ه محور اصلی تأکید 

دارد که آن تعادل، تعامل و عدالت است.

فریبا ابتهاج مس��ئول دفتر معصومه ابت��کار عضو کنونی 
شورای شهر تهران در خصوص گمانه زنی ها درباره انتخاب 
معصومه ابتکار به عنوان س��خنگوی وزارت امور خارجه، 
گفت: وزیر امور خارجه اخیرا خانم ابتکار را دعوت کرده تا 
درمورد این که وی س��فیر ایران در سازمان ملل و یا سفیر 
ایران در ژنو ش��ود و یا این که معاونت دیپلماسی عمومی 
وزارت خارجه را به عهده بگیرد، با وی صحبت  کرده است.

وی همچنین افزود: حضور در ریاس��ت مرکز دیپلماسی 
عمومی و رسانه ای که س��خنگوی وزارت امور خارجه نیز 
ذیل آن است، از دیگر پیشنهاداتی بود که آقای ظریف به 
خانم ابتکار داد، ولی وی به صورت کل��ی به دلیل این که 
عالقه ای برای فعالیت در حوزه سیاست خارجی دولت را 
نداشت، این پیشنهاد را نپذیرفت، اما در عین حال تأکید 
کرد که حاضر اس��ت از ظرفیت خود ب��ه عنوان»قهرمان 
زمین« س��ازمان ملل متحد به وزیر خارجه کمک کند تا 

کشور از شرایط بحران بیرون بیاید.
مسئول دفتر معصومه ابتکار خاطرنشان کرد: خانم ابتکار 
عالقه ای برای حضور رس��می در سیاست خارجی ندارد و 
بیشتر عالقه مند به تدریس خود در دانشگاه است، اما ابراز 
تمایل کرده  که از ظرفیت قهرمان زمین خود برای بهبود 

روابط خارجی با دنیا استفاده کند.

عضو ش��ورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی 
گفت: جری��ان اصولگرا ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت و ضرورت 
همگرایی در این جری��ان و انتظار مردم و کس��انی که در 
تصمیم گیری احزاب تأثیرگذار هس��تند، باید در انتخاب 

مرجع تصمیم گیری و مدل سیاسی خود بازنگری کند. 
 مجتبی ش��اکری با بیان این که بعد از عملکرد اصالحات 
در ش��ورای ش��هر دوره اول اقبال مردم نس��بت به این که 
اصولگرایان بر س��ر کار بیایند، منحنی روبه رش��د یافت، 
گفت: این مسأله باعث شد شورای شهر دوم و سوم، مجلس 
هفتم، هشتم و نهم و ریاست جمهوری نهم و دهم در اختیار 

اصولگرایان قرار گیرد. 
 وی افزود: مدلی که جریان اصولگرا برای رسیدن به اجماع 
انتخاب کرده بود، مناس��ب بود، چراکه در این مدل جبهه 
نیروهای انقالب و آبادگران و پس از آن 6+5 به عنوان مدل 
پیش��رفته تر ش��کل گرفت و جناح های مختلف بر اثر این 
مدل در کنار هم قرار گرفتند، 5 نفر در کنار 6 نفر به عنوان 
اعضای حل اختالف عمل می کردند و در نهایت نظام مندی 
اجماع اصولگرایان ش��کل خوبی را به خ��ود گرفت. عضو 
شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی عنوان 
کرد: تفرق در جری��ان اصولگرایی و یکدس��تی در جریان 

اصالح طلب باعث شد که نتیجه انتخابات این گونه شود.

دولت دولتمجمع تشخیص سیاست داخلی 

 غیبت احمدی نژاد 
در مجمع ادامه می یابد؟

توضیحاتی درباره تشکیل 
اتاق فکر هسته ای

ابتکار، پیشنهاد سخنگویی 
وزارت امور خارجه را  نپذیرفت

اصولگرایان در مدل سیاسی 
خود بازنگری کنند 
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 رهبر کردهای سوریه:
 اسد احمق نیست

به عقیده رهبر بزرگ ترین گروه کردهای س��وریه بشار اسد 
آنقدر احمق نیس��ت که در نزدیکی دمش��ق از س��الح های 
شیمیایی اس��تفاده کند. صالح مس��لم رهبر حزب اتحادیه 
دموکراتیک کردهای سوریه در مصاحبه ای گفت که تردید 
دارد بشار اسد رییس جمهوری سوریه هنگامی که دست باال 
را در جنگ دارد به استفاده از چنین تسلیحاتی متوسل شود.

وی تأکید کرد که حمله شیمیایی چهارشنبه گذشته که به 
گفته مخالفان دولت سوریه توس��ط نیروهای دولتی انجام 
شده است با هدف توطئه علیه بش��ار اسد و تحریک جامعه 

بین المللی بوده است.

 4 ناوشکن در مدیترانه
در حالت آماده باش است

یک منبع در وزارت دفاع آمریکا که خواست نامش فاش نشود 
به شبکه خبری سی ان ان گفت: در صورت نیاز، 4 ناوشکن 
وابسته به نیروی دریایی آمریکا در دریای مدیترانه مأموریت 
خود را در سوریه و با هدف حمایت از اسرائیل آغاز خواهند 
کرد. وی افزود: در صورتی که رییس جمهور آمریکا تصمیم 
به مداخله نظامی ) در سوریه( را اتخاذ کند، ارتش آمریکا در 

حالت آماده باش قرار دارد.

 واکنش سازمان ملل
 به شنود آمریکا

س��ازمان ملل متحد گف��ت درب��اره گزارش های منتش��ر 
ش��ده حاکی از ش��نود آژانس امنیت ملی آمری��کا در مرکز 
س��ازمان ملل در نیویورک با آمریکا تم��اس خواهد گرفت. 
 س��ازمان ملل هش��دار داده اس��ت که از کش��ورها انتظار 
می رود به س��ازمان ملل و مصونیت دیپلم��ات های جامعه 

جهانی احترام بگذارند. 
 به نوش��ته وبس��ایت صدای آمریکا مجله آلمانی اشپیگل با 
استفاده از اسناد فاش و منتش��ر شده توسط ادوارد اسنودن 
پیمانکار س��ابق آژانس امنیت ملی روز یک ش��نبه گزارش 
داد که آژانس امنی��ت ملی آمری��کا ) ان اس ای( برای نفوذ 
در مباحثات سازمان ملل متحد اقدام به استراق سمع کرده 
است. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد گفت: ما از 
این گزارش ها آگاهی��م و قصد داریم با مق��ام های مربوطه 

درآمریکا تماس برقرار کنیم.

اخبار بین الملل

مرکز پژو هش های مجلس طرحی را آماده کرده اس��ت که در 
آن 7 روش جایگزین به جای شیوه فعلی سربازی پیشنهاد شده 
اس��ت. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی 
آمده است: اهمیت نوآوری و و خالقیت و طراحی الگوهای جدید 
مبتنی بر عقالنیت و اتخاذ رویکرد های نوین مبتنی بر ش��رایط 
زمان و مکان به وی��ژه رویکرد آینده گرایان��ه در عرصه خدمت 

سربازی امری خطیر و مهم تلقی می شود. 
نوش��تار حاضر درصدد بررس��ی کالن سیس��تم خدمت وظیفه 
عمومی کنونی کشور و طراحی مدل ها و الگوهای نوین خدمتی 
با رویکرد آینده پژوهی اس��ت که در این میان دو الگوی خدمت 
علمی - تخصصی و خدمت داوطلبانه- بس��یجی چابک به دلیل 

طرفیت باالی بهره وری مورد تأکید قرار می گیرند.
بر اس��اس گزارش این مرکز 7 مدل جایگزین سربازی به شرح 

زیر است:
1    الگو و مدل حاکم کنونی

در ش��رایط کنونی، خدمت س��ربازی در ایران به طور عمومی با 
محوریت متغیر زمان دو سال و در برخی موارد پیمانی پنج ساله 
است که در سپاه پاسداران و نیروی انتظامی رواج دارد و در برخی 
موارد متغیر های تخصصی و نهبگ��ی نیز در محل و نوع خدمت 
تأثیرگذار است که برای افزایش بهره وری سربازی بسیار مهم و 
اساسی تلقی می شود. در کنار مؤلفه های اشاره شده، مؤلفه هایی 
که منجر به کاهش خدمت زمان سربازی و بعضا معافیت ها می 

شود نیز شایان توجه است که شامل برخی از مشموالن می شود.
2   الگوی سربازی حرفه ای

الگوی مزبور امروزه ش��ایع ترین مدل های خدمت سربازی در 
جهان اس��ت که البته دارای مزایا و همچنین معایبی اس��ت. از 
مهم ترین مزایای این سیس��تم می توان ب��ه  افزایش کارآمدی 
نیروه��ای مس��لح به دلی��ل تخصصی ش��دن خدم��ت، انگیزه 
 باالی س��ربازان به دلیل اختیاری ش��دن خدمت، اس��تفاده از 
فناوری های نوی��ن، کاهش ریس��ک امنیت��ی، دفاعی،کاهش 
هزینه های اقتص��ادی دولت، کاه��ش تخلفاتی مانن��د فرار از 
خدمت و غیب��ت و ...، افزایش همبس��تگی س��ازمانی وکاهش 
 تلفات انس��انی اش��اره ک��رد. همچنین بن��ا بر گ��زارش مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی این توع الگو معایبی دارد 
که عبارتند از محروم ماندن از نیروهای مردمی و داوطلب، ضعف 
فرهنگ س��ازی امنیت و دفاع در میان جامع و جوانان ، افزایش 
بودجه نظامی در برخی موارد و ضعف در تربیت جوانان و جامعه 

پذیری .
3   الگوی سربازی داوطلبی- بسیجی چابک

داوطلب ب��ودن و الگوه��ای رفت��ار و فعالیت ه��ای داوطلبانه 
باالترین نتای��ج را در عرصه های مختلف به دنب��ال دارد و افراد 
به دالیل مختلف پا به عرصه رفتاره��ای داوطلبانه می گذارندو 
چنانچه فضا را مطابق می��ل و انگیزه های خ��ود ندانند کم کم 
از س��ازمان فاصله می گیرند. بنابر گ��زارش مرکز پژوهش های 

 مجل��س این الگو م��ی توان��د اثربخش تری��ن و کارآم��د ترین 
مدل های س��ربازی باش��د چه این که متغیر داوطلبانه بودن و 
انگیزه مثبت بیش��ترین نقش را در انجام صحیح و مؤثر وظیفه 

و خدمت ایفا کند
4   الگوی سربازی علمی تخصصی

 در ش��رایط کنون��ی از توانایی ه��ای تخصصی س��ربازان کمتر 
بهره برداری بهینه به عمل می آید. در این الگو شاخص و معیار 
خدمت س��ربازی تخصص ها و توانمندی های علمی مشموالن 
است و س��ربازان پس از گذارنیدن دوره مناسب آموزش نظامی 
- دفاعی در محیط های خدمتی تخصصی و علمی متناس��ب با 
رشته تخصصی به کارگیری می شوند. مهم ترین آمار این سیستم 

افزایش انگیزه خدمتی و بهره وری باالست.
5   الگوی خرید خدمت هدفمند

در این الگو متغیر خرید خدمت که امروزه به اش��کال گوناگونی 
در سیس��تم وظیفه عمومی وجود دارد ملحوظ نظر قرار گرفته 
و از س��وی دیگر متغیر اقتصادی برای برخی از واجدین شرایط 
مد نظر قرار می گیرد. در این م��دل خدمتی افراد مجاز خواهند 
بود یا گزینه خدم��ت رایج را با مزایای پیش بینی ش��ده کنونی 
 پذیرا باش��ند و به خدمت اعزام ش��وند و یا این ک��ه با پرداخت

هزینه ه��ای دوران خدمت متناس��ب ب��ا ارزش پول��ی ملی در 
 آن زم��ان و با س��پری ک��ردن دوره آم��وزش از انج��ام خدمت

 معاف شوند.
6   الگوی خدمت سربازی یک ساله در دوران صلح

در این مدل سربازی در دوران صلح اجباری و مدت آن یک سال 
است. محدود ش��دن زمان سربازی به یک س��ال باعث افزایش 
انگیزه ب��رای خدمت در می��ان خانواده ها جوان��ان و همچنین 
رضایتمندی بیشتر آنها می ش��ود و در کنار آن منطقی تر شدن 
روش های ب��ه کارگیری کاهش ات��الف زمان مؤث��ر و افزایش 

کارآمدی و بهره وری پدید می آید.
7   الگوی تلفیقی چند جانبه هدفمند

با توجه به اینکه به��ره گیری از روش ها و م��دل های گوناگون 
به موازات همدیگ��ر همزمان وح��ود دارد به نظر می رس��د به 
ملحوظ نظر ق��رار گرفت��ن عالیق و انگی��زه ه��ا و ویژگی های 
 خاص مش��موالن می توان آنها را در قالب مدل های شش��گانه 
فوق الذکر طبقه بن��دی، جذب و به کارگی��ری نمود مهم ترین 
تأثیرات این سیستم ترکیبی،  اقتضایی بودن و انطباق پذیری و 
انعطاف منطقی آن با شرایط مشموالن است که می تواند با برنامه 
ریزی و اجرای خوب بازتاب ها و نتایج ارزشمندی برای سربازی 

در جمهوری اسالمی ایران داشته باشد.

7 مدل   جایگزین پیشنهادی مرکز پژوهش های  مجلس برای سربازی 

آیا شیوه رفتن به سربازی تغییر خواهد کرد؟ 



یادداشت

برگزاری دوره آموزشی تخصصی 
خبرنگاری در بسیج

گروه شهر - مسئول روابط عمومی سپاه نجف آباد گفت: دوره آموزش 
تخصصی خبرنگاری با شرکت خبرنگاران برتر نواحی همجوار در استان 

اصفهان از هفدهم لغایت بیستم شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.
س��روان عطایی هدف از برگزاری این دوره را توانمندسازی خبرنگاران 
متخصص و حرفه ای در بسیج عنوان کرد و گفت: این دوره یکی از جامع 
ترین دوره های آموزش خبرنگاری اس��ت و به دلی��ل حضور ممتازترین 
اس��اتید این عرصه در حوزه های مختلف از جمله خبرنویس��ی، گزارش 
نویسی، مقاله نویسی، جریان شناسی سیاسی و ویراستاری خبر، سطح 

این دوره از بسیاری از دوره های برگزار شده باالتر است. 

استخدام پلیس زن در اصفهان
  معاون نیروی انس��انی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان گفت: این 
فرماندهی به منظور تکمیل نیروی کادر پلیس زن خود از بین خواهران 

واجد شرایط در مقطع درجه داری اقدام به استخدام می کند.
سرهنگ مسعود ابراهیمیان با بیان این مطلب اظهار داشت: فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی انسانی کادر 
پلیس زن خود از بین خواهران واجد شرایط در مقطع درجه داری پذیرش 
نماید.  وی افزود: دارا بودن مدرک تحصیلی یا پیش دانشگاهی مورد تأیید 
اداره آموزش و پرورش، داشتن حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۳ سال تمام، دارا 
بودن حداقل۱۶۰ سانتیمتر قد و دارا بودن حداقل معدل دیپلم با نمره۱۴ 

از جمله شرایط پذیرش خواهران در مقطع درجه داری است. 

 ۴۶۰ كاشاني امسال 
به حج تمتع اعزام مي شوند  

رییس اداره حج و زیارت کاش��ان از اعزام۴۶۰ نفر در موس��م حج تمتع 
امسال به سرزمین وحي خبر داد. وحید اسکندري روز سه شنبه در گفتگو 
با ایرنا اظهار داش��ت: این زائران در قالب پنج کاروان زیارتي به عربستان 
اعزام مي شوند و هر کاروان شامل مدیر، روحاني و یك عامل اجرایي است. 
وي تاریخ اعزام نخستین گروه زائران از سراسر کشور را ۲۳ شهریور امسال 
عنوان کرد و افزود: زائراني که مقصد اولیه آنها مدینه منوره است در این 
تاریخ اعزام مي شوند. اسکندري خاطرنشان کرد: این کاروان ها که مدینه 
بعد هستند، پس از بازگشت آخرین کاروان هاي مدینه قبل، راهي خانه 

خدا مي شوند. 

افتتاح ششمین مركز تخصصي 
بهزیستي شهرستان اصفهان 

مدیرکل بهزیستي اس��تان اصفهان از افتتاح ششمین مرکز تخصصي، 
تحصیلي و تربیتي بهزیستي شهرستان اصفهان به مناسبت هفته دولت 
خبر داد. محمود محمد زاده در گفتگو با ایرنا افزود: پیشرفت تکنولوژي 
س��بب وجود بحران هاي اقتصادي و زمینه س��از برخي از آس��یب هاي 
اجتماعي در جامعه ش��ده اس��ت. وي ابراز امیدواري کرد ک��ه با ایجاد و 
گسترش مراکز مشاوره در سطح جامعه و با برنامه ریزي و تغییر نگرش در 

جامعه، بتوان از  آسیب هاي اجتماعي پیشگیري کرد. 

اعضاي چهارمین دوره شوراي شهر 
وارد بازي هاي سیاسي نشوند  

عضو منتخب چهارمین دوره شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: اعضاي 
این دوره شورا نباید وارد بازي هاي سیاسي شوند. کریم نصراصفهاني در 
گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داش��ت: رمز موفقیت شوراي اسالمي شهر 
اصفهان از ابتدا و به ویژه در دوره دوم و س��وم در کناره گیري از مباحث 

سیاسي بود. 

گشتی در اخبار 

آكواریومي بزرگ در ناژوان 
احداث مي شود   

نايب رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان  
سيد كريم داودي

آکواریومي بزرگ در منطقه ناژوان با مش��ارکت بخش خصوصي احداث 
می شود .

شوراي اسالمي شهر اصفهان الیحه احداث آکواریوم در منطقه ناژوان به 
صورت مشارکتي با بخش خصوصي را به تصویب رس��انید. ناژوان حلقه 
تفریحي و طبیعي ش��هر اصفهان محسوب مي ش��ود، از این رو اقدامات 
متنوعي در راس��تاي افزایش جاذبه هاي گردش��گري این منطقه انجام 

شده اس��ت. به دنبال ایجاد باغ 
پرندگان، باغ پروانه ها و تله سیژ، 
احداث آکواریوم نیز در دستور 
کار ش��هرداري قرار گرفت. این 
آکواریوم با دو ه��زار متر حجم 
با مش��ارکت بخش خصوصي 
احداث مي شود و انواع مختلف 
ماهیان زیباي دنی��ا داخل این 

آکواریوم قرار خواهند گرفت.
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چهره روز
280 روستای استان با تانکر آبرسانی می شود

منصور شیش��ه فروش مدیر کل س��تاد بحران اس��تان اصفهان گفت: به دلیل خشکسالی های 
 اخیر۲۸۰ روستا در اس��تان اصفهان با تانکر آبرسانی می ش��ود. وی افزود: آبرسانی به روستای 

میر آباد جزء ضروری ترین طرح های آبرسانی ۴۱ روستا در شهرستان بود.

3

 جامعه بدون اعتیاد
 روی بوم نقاشی

مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اصفهان اظهار داشت: اولویت اول 
این نهاد، درمان جامعه ایثارگران استان است.  

محمدرضا رجایي به ایرنا گفت:۱۱۸ هزار ایثارگر اصفهاني تحت پوشش 
بیمه تکمیلي )مکمل( هستند. وي تصریح کرد: ایثارگران تحت پوشش 
این نهاد مي توانند تحت پوشش بیمه تکمیلي قرار بگیرند. رجایي با بیان 
این که ایثارگران شاغل و بازنشس��ته دستگاه هاي اجرایي تحت پوشش 
این بیمه قرار نمي گیرند، اظهار داشت: ایثارگراني که شغلشان آزاد است 
و مستمر بگیر جایي نیستند مي توانند تحت پوش��ش بیمه مکمل قرار 
بگیرند. وي با بیان این که بیمه مکمل ایثارگ��ران خدماتی فراتر از بیمه 
طالیي فرهنگیان ایفا مي کند، ادام��ه داد: فراهم کردن خدمات درماني 

براي ایثارگران کمترین خدمت براي ارج نهادن از خدمات آنهاست. 

   

عضو هیأت رییس��ه فراکس��یون محیط زیست و توس��عه پایدار 
مجلس، کاهش آلودگی هوا به ویژه در ش��هرهای صنعتی کشور 
و احیای تاالب ها را از اولویت های محیط زیس��ت خواند و گفت: 
امیدواریم با انتخاب س��ریع رییس سازمان محیط زیست نسبت 
به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی حیات وحش، شاهد 

حرکت های مؤثری باشیم.
به گزارش ایمنا، کمال پیرمؤذن کاه��ش آلودگی هوا به ویژه در 
شهرهای صنعتی کشور و احیای تاالب ها را از اولویت های محیط 

زیست خواند و افزود: مقابله با ریزگردها که مشکالت عدیده ای را 
برای اهالی۲۴استان کشور ایجاد کرده است، جلوگیری از نابودی 
حیات وحش و همچنین جلوگیری از تخری��ب جنگل ها باید از 
برنامه های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست باشد.  وی با تأکید 
بر ضرورت همکاری میان بخش��ی در خصوص استانداردسازی 
واحدهای آالینده خودروها و پاالیشگاه ها، ادامه داد: ناگفته نماند 
که سند ملی محیط زیست بسیار کارساز است و باید با مشارکت 
عموم صاحب نظران، دلسوزان و مدیران این حوزه، در اسرع وقت 
به صورت کامل و جامع تدوین شود.  عضو هیأت رییسه فراکسیون 
محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با بیان این که رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست باید مدیری توانمند باشد، یادآور شد: فردی 
که سکاندار این سازمان است باید نسبت به مسائل محیط زیست 

آگاهی و اشراف کامل داشته باشد و انسان را محور توسعه بداند.
نماینده مردم اردبی��ل، نمین، نیر و س��رعین در مجلس محیط 
زیست را موضوعی گسترده خواند و تصریح کرد: رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست باید فردی با کفایت باشد تا بتواند نظر همه 

آحاد جامعه و وزارتخانه ها را برای افزایش مشارکت ها جلب کند.

استاندار اصفهان در مراس��م تجلیل از داروسازان و پزشکان 
نمونه استان اصفهان گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 
چند سال اخیر همکاری خوبی با استانداری اصفهان داشته و 
ما سعی کرده ایم از تمام ظرفیت های جامعه پزشکی در اداره 

استان اصفهان نهایت بهره را ببریم.
به گزارش ایمنا علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: استان در شرایط 
خوبی به س��ر می برد و هر آنچه که خواس��تیم تا حد زیادی 
محقق شده است، هر چند بحث خشکس��الی و کم آبی وقت 

زیادی را از ما در بحث اداره استان گرفت. 
وی تصریح کرد: در سفری که رییس مجلس شورای اسالمی 
به اصفهان داشت، مشکالت اصفهان را با او در میان گذاشتیم 
و تنها موضوعی که موجب ابراز نگرانی الریجانی ش��د مسأله 
کم آبی بود که قرار شد تا مشکالت را در این زمینه به صورت 

مکتوب به مجلس ارایه دهیم. 
اس��تاندار اصفهان اظهارداشت: س��عی کردیم مسائل زیست 
محیطی مخصوصا آالینده های آب، خاک و هوا را در اولویت 

کاری خودمان در اداره استان قرار دهیم.  
ذاکر عنوان کرد: تالش های زیادی برای اداره اس��تان انجام 
دادیم و با وجود تحریم و عملیاتی ش��دن قان��ون یارانه ها و 
شرایط سختی که وجود داشت سعی کردیم به گونه ای رفتار 

کنیم تا مردم آرامش را احساس کنند. 
وی بیان داشت: حدود۱5۰مؤسس��ه آموزش عالی و چندین 
پژوهش��گاه معتبر در س��طح اس��تان داریم که در میان آنها 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پژوهشگاه رویان اصفهان 

پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته اند. 

گروه شهر - سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از اجرای 
طوالنی ترین نقاش��ی با موضوع »جامعه عاری از اعتی��اد« در هفته ناجای 

سال جاری در اصفهان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا تقوایی اظهار داشت: هفته ناجا فرصت مناسبی است تا 
پلیس اقدامات آموزشی و فرهنگی در راس��تای پیشگیری از ناهنجاری ها و 
آسیب های اجتماعی به خصوص به قشر جوان و نوجوان را نسبت به فصول 
دیگر سال تشدید و ارایه کند. وی افزود: این برنامه با موضوع جامعه عاری از 
اعتیاد با همکاری سازمان های مردم نهاد در درمان و پیشگیری از اعتیاد اجرا  
می شود. سرپرس��ت پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با بیان این که شرکت در این برنامه برای عموم مردم آزاد است، گفت: 

زمان اجرای برنامه متعاقبا توسط نیروی انتظامی اعالم خواهد شد.

س:حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک
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زیر پوست شهر /بافت فرسوده وقدیمی اطراف میدان امام )ره( 

اولویت اول بنیاد شهید؛ 
درمان جامعه ایثارگري

از ظرفیت های جامعه پزشکی در اداره استان استفاده كردیمكاهش آلودگی هوا، اولویت كاری سازمان محیط زیست باشد

سناریوی روزمره رانندگی
س�ناریوی اول: در خیاب��ان مش��غول رانندگی 
هس��تی، ناگهان خودروی��ی ب��دون زدن راهنما با 
 س��رعت از پ��ارک در م��ی آی��د و مقابل ت��و قرار 
می گیرد و تو برای برخورد نکردن ب��ا او مجبور به 
انحراف به چپ با ایست کامل می شوی که در هر دو 
روش می تواند به تصادف منتهی شود. سناریوی 
دوم: در بزرگراه مشغول رانندگی هستی، به ناگاه 
خودرویی از ورودی بزرگراه وارد می شود و به جای 
الین یك، ناگه��ان در الین تو جای م��ی گیرد و تو 
برای جلوگیری از تصادف، باز مجبور به انحراف به 

چپ یا ایست کامل هستی. س�ناریوی سوم: در 
خیابان اصلی پشت فرمان نشس��ته ای که ناگهان 
خودروی��ی از فرعی بدون توجه به ح��ق تقدم وارد 

الین تو می شود.
 س�ناریوی چهارم: در خیابان یك طرفه در حال 
رانندگی هس��تی که ناگهان می بیینی خودرویی 
مسیر خالف را با سرعت به س��مت تو طی می کند 
و به گونه ای حق به جانب اس��ت که انگار تو خالف 
آمده ای و... . اینها تنها نمونه ای از اتفاقاتی اس��ت 
که همه روزه، بارها و بارها در خیابان های کش��ور 
م��ا اتفاق می کن��د که یک��ی از مهم تری��ن دالیل 

 آم��ار مهارناپذیر تصادف��ات مرگبار ایران��ی ها در
فهرست های بین المللی است.

چراغ و بوق بی دلی�ل و راننده هایی كه 
طلبکار هستند!

رانندگ��ی در خیاب��ان ه��ای کالن ش��هری مانند 
اصفه��ان الزامات زیادی م��ی طلب��د، اول این که 
وقتی در چنین ش��رایطی پشت فرمان می نشینی، 
باید پی هر اتفاق و کنش غیر مترقب��ه ای را به تن 
بمالی. یک��ی از اتفاقاتی که در ماج��رای رانندگی 
در شهر تهران به کرات اتفاق می افتد، بوق و چراغ 

 رانن��دگان طلبکاری اس��ت ک��ه انگار بزرگ��راه ها 
و شریان های شهر را با ارثیه پدریشان اشتباه گرفته 
اند و حتی زمانی که ش��ما در الین یك با س��رعت 
همگام با ترافی��ك در حال رانندگی هس��تید، می 
خواهند با بوق های مکرر و نور باالهای آزار دهنده 
شان ش��ما را از وجود خود آگاه کرده و بخواهند که 
کناری بروید، در حالی که الین سبقت خالی است!

آقایان راننده متأس��فانه نه تنها ب��ه غیر هم جنس 
پس فرمان حق تق��دم نمی دهند، بلک��ه برخی از 
آنها به دنبال این هس��تند که با ایج��اد ارعاب و جو 
روانی، تعادل روحی خانم ه��ا را در ادامه رانندگی 
مختل کنند و از س��وی دیگر خانم ه��ای راننده را 
به نوعی رقبایی می دانند که بهتر اس��ت از صحنه 
رقابت خارج ش��وند و ب��ه همین دلیل هم هس��ت 
که برخی از آقای��ان راننده در برخورد ب��ا خانم ها 
در حین رانندگی، تا به این اندازه با خش��ونت رفتار 
می کنند. یکی دیگ��ر از رفتارهای نامناس��بی که 
متأس��فانه این روزها به یکی از مؤلفه های فرهنگ 
رانندگی تبدیل شده، ادبیات چاله میدانی و توهین 
و اس��تفاده از واژه های غیر اخالقی در مقابل رفتار 
ناخواس��ته س��ایر رانندگان اس��ت؛ توهی��ن هایی 
 که در برخ��ی از موارد ب��ه نزاع��ات خیابانی ختم

می شود. نکته تأس��ف برانگیز این است که نزاعات 
خیابانی یکی از مهم ترین دالیل قتل در کش��ور ما 
لقب گرفته است؛ نزاعاتی که در بیشتر موارد بر سر 
دلیل بیه��وده ای مانند تصور راه ن��دادن خودروی 

جلویی اتفاق می افتاد.

خشونت بسیار برای هیچ
پای صحبت رانندگان خودروهای داخل شهری که 
بنشینیم، می بینیم که غالب درگیری های خیابانی 
ش��ان بر س��ر موضوعاتی بوده اس��ت که با نگرشی 
عقالنی به آسانی حل می شد؛ به عنوان مثال سرعت 
پایین خودروی جلویی ممکن است برای یك راننده 
به اندازه ای آزاردهنده باشد که به خود حق بدهد با 
توهین و درگیری رفتار راننده جلویی را جبران کند. 
البته درگیری های خیابانی با گرمای هوا هم ارتباط 
مستقیم دارد، به این معنا که با افزایش دمای هوا، 

موارد نزاعات خیابانی هم افزایش پیدا می کند.

فرهنگ رانندگی، مشت نشانه خروار
ش��اید یکی از دالیلی که باعث ش��ده رانندگی در 
کشور ما تا به اندازه ای خش��ن باشد، خودخواهی 
ذاتی برخی از مردم باش��د، این ک��ه بعضی تنها به 
منافع خود می اندیش��ند و در راه رس��یدن به این 

منافع رفتار می کنند و در ای��ن بین تنها موضوعی 
که در بیشتر موارد از ذهنشان دور می ماند، حقوق 
 س��ایر افرادی اس��ت که پش��ت فرمان نشسته اند.

شاید اگر راننده حتی برای لحظه ای خود را به جای 
راننده جلویی می گذاش��ت، بس��یاری از نزاعات و 

تصادفات شهری، اتفاق نمی افتاد.

خانم ها مقدم نیستند!
آنچه در فرهنگ جهانی و فرهنگ کشور ما جا افتاده 
این اس��ت که خانم ها مقدم هس��تند، اما انگار این 
مسأله بر ماجرای رانندگی صدق نمی کند. آقایان 
راننده متأسفانه نه تنها به غیر هم جنس حق تقدم 
نمی دهند، بلکه برخی از آنها به دنبال این هستند 
که با ایجاد ارعاب و جو روان��ی، تعادل روحی خانم 
ها را در ادامه رانندگی مختل کنند و از سوی دیگر 
خانم های راننده را به نوعی رقبای��ی می دانند که 
بهتر اس��ت از صحنه رقابت خارج شوند و به همین 
دلیل هم هست که برخی از آقایان راننده در برخورد 
با خانم ه��ا در حین رانندگ��ی، تا به ای��ن اندازه با 

خشونت رفتار می کنند.

رانندگی؛ فرهنگی كه مردانه مانده!
با گسترش فرهنگ خشن رانندگی، رانندگی کردن 
برای خانم ها به عملی مردانه بدل ش��ده است که 
سنخیت چندانی با لطافت طبع خانم ها ندارد. شاید 
به همین دلیل هم هس��ت که رانندگ��ی جو روانی 
خاصی را برای بانوان به همراه می آورد و باعث می 
شود که رانندگی کردن به طور کلی رفتاری مردانه 

تلقی شود.

رانندگی محتاج فرهنگ سازی
چند سال پیش مجموعه انیمیشنی با نام »داداش 
سیا« در رسانه ملی موفق ش��د بایدها و نبایدهای 
ترافیکی را در ظاهری محب��وب بیان کند، اما انگار 
این موفقیت قرار نبود ادامه دار باش��د و در نهایت 
سال هاس��ت که جای انیمیش��ن های ترافیکی در 
تلویزیون خالی مانده است و انگار رسانه ملی بیش از 
این که برای جان مردمی که در اثر فرهنگ نامناسب 
ترافیکی کشته می ش��وند ارزش قائل باشد، به در 
آمدزایی آگهی هایش توجه می کند. در این میان، 
اما مدیران باید بیش از هر چیز به فکر ارایه فرهنگ 
مناس��ب رانندگی از طریق رس��انه ه��ای مختلف 
باشند تا ما الاقل در طول دهه آتی بتوانیم به نمونه 
رانندگی ایمن که در همه کشورهای جهان مرسوم 

است، نزدیك شویم.

خانم ها مقدم نیستند!

رانندگی؛ فرهنگی که مردانه مانده!

ش�اید این ماجرا به گوش همه رسیده باش�د كه توریس�ت های خارجی زمانی كه پا به كش�ور ما می گذارند، اولین  گروه
مسأله ای كه بیش از هر چیز به نظرشان عجیب می آید و تا سال ها پس از بازگشت به كشور خودشان هم در خاطرشان شهر

باقی می ماند، رانندگی دیوانه وار ایرانی هاست! 
 این كه رانندگی دیوانه وار ما ایرانی ها تا به چه اندازه ای مرگبار است و چقدر در صدرنشینی كشور ما در آمار مرگ و میر تصادفات جاده ای
مؤثراست  را هم تقریبا همه شنیده اند، در این گزارش می خواهیم به آسیب شناسی فرهنگ رانندگی ایرانی ها كه باعث شده مدل رانندگی 

در كشور ما تا  اندازه ای خشن، خودخواهانه، رقابتی و قانون گریز باشد، بپردازیم. 



چهره روزیادداشت

 آغاز واگذاري زمين شهرك
 فناوري اصفهان

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي اس��تان اصفهان گفت: طی 
چند روز گذشته واگذاري زمين هاي شهرك فناوري استان اصفهان 

آغاز شده است.
س��عادت بهرامي اظهارداش��ت: در پنج ماهه نخس��ت سال1392 
به نسبت مش��ابه س��ال قبل تعداد قراردادهاي واگذاري با رشد30 
درصدي از 68 فقره در سال1391 به88 فقره  در سال جاري رسيده 

است.
 وي افزود: متراژ زمين واگذاري هم با رشد23 درصدي از51 هكتار 
در سال1391 به62هكتار در سال جاري رس��يده كه رقم مالي آن 
نيز از 53 ميليارد ريال سال قبل به174 ميليارد ريال در سال1392 

رشد نشان داده است. 
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان يادآور شد: 
ارزش مالي پروژه هاي اجرايي اين شركت تا پايان سال جاري  360 

ميليارد ريال است.

آغاز تغييرات در وزارت نيرو
 تغييرات در وزارت نيرو با انتصاب مديركل دفت��ر وزارتی و نماينده
تام االختيار چيت چيان در اجرای اصل 44 قانون اساسی كليد خورد.

وزيرنيرو ماش��اهلل تابع جماعت را به عنوان مدي��ركل دفتر وزارتی و 
ارتباطات وزارت نيرو  منصوب كرد.

 »ماش��ااهلل تابع جماعت« پي��ش از اين اف��زون بر دبيری ش��ورای 
مش��اوران وزير نيرو، مديريت دفتر س��ازماندهی و توسعه مديريت 
 ش��ركت توس��عه مناب��ع آب و ني��روی اي��ران را عه��ده دار ب��وده 

است.
 برهمين اساس چيت چيان طی حكمی كريم محرمی راد را بركنار و 
ماشاهلل تابع جماعت را جايگزين وی كرد. پيش از اين، كريم محرمی 
راد مديركلی دفتر وزارتی و ارتباطات مردمی وزارت نيرو را برعهده 

داشت.
همچنين وزير نيرو در حكمی ديگر دكتر كيومرث حيدری مديركل 
دفتر بررسی های اقتصادی و امور مجامع وزارت نيرو را با حفظ سمت 
به عنوان نماينده تام االختيار وزير نيرو در اجرای سياست های اصل 

44 در صنعت آب و برق منصوب كرده است.

 رشد 70 درصد ارزش بازار سهام
 در سال 92

مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران گفت: ارزش بازار سهام با 
رشدی70 درصدی در سال92 به رقم300 هزار ميليارد تومان رسيده 

و بازدهی60 درصدی عايد سرمايه گذاران شده است.
حس��ن قاليباف اصل مديرعامل بورس تهران در جمع س��هامداران 
با بيان اين كه از پيش��نهادات برای اداره بهتر بازار سرمايه استقبال 
می كند، افزود: وضعيت بازار س��هام مناس��ب و تمامی ش��اخص ها 
 رو به افزايش اس��ت و ركوردهای خوبی را ش��اهد هستيم. اين روند

نويد دهنده روزهای خوب برای بازار است.
وی به گسترش بازار اشاره كرد و گفت: بازار بزرگ شده و به پختگی 
الزم رسيده است. اين مهم می طلبد كه فعاالن بازار سرمايه با تحليل 

و مطالعه وارد بازار شوند. 
بر خالف گذشته كه برخی سرمايه گذاران دنباله رو صف های خريد و 
فروش بودند، هم اكنون بازارپيچيده شده است و با مدل های قديمی 
 نمی توان در بازار س��رمايه گذاری ك��رد. بايد با تحلي��ل و آگاهی و 
توجه به اطالعاتی كه از ش��ركت موجود اس��ت، اقدام به س��رمايه 

گذاری كرد.

جمعی از بازنشستگان اصفهانی 
تجمع کردند

مديرعامل كانون بازنشس��تگان ذوب آهن اس��تان اصفهان از تجمع 
جمعی از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در مقابل ساختمان كانون 

بازنشستگان ذوب آهن اصفهان خبر داد.
جمعی از بازنشس��تگان ذوب آهن و فوالد استان اصفهان در خيابان 
نشاط و در برابر س��اختمان كانون بازنشس��تگان ذوب آهن استان 

اصفهان تجمع كردند.
اين بازنشستگان كه چند ماهی اس��ت حقوق آنها عقب افتاده است 
و با مش��كالتی برای دريافت طلب خود از دولت روبه رو هستند، در 
اين تجمع خواستار رسيدگی مس��ئوالن به وضعيت معيشتی آنها و 

پرداخت معوقه ها شده اند.
مديرعامل كانون بازنشس��تگان ذوب آهن استان اصفهان در همين 
رابطه در گفتگو با مهر، اظهار داشت: بازنشستگان فوالد و ذوب آهن 
اصفهان امروز در مقابل كانون بازنشستگان ذوب آهن استان اصفهان 

واقع در خيابان نشاط تجمع كردند.
ابراهيم دستمزد در ادامه افزود: اين تجمع بازنشستگان ذوب آهن به 

دليل سه ماه عقب افتادن حقوق آنهاست.

اخبار کوتاه

4
افزایش نرخ بلیت ها علت کاهش پروازها در اصفهان است

هادی سالمی معاون عمليات هوانوردی فرودگاه بين المللی شهيد بهشتی گفت: افزايش نرخ بليت هواپيما 
كه در اواخر سال پيش رخ داد، موجب شد تا درصد رشد پروازهای داخلی و خارجی منفی باشد. سال گذشته 
در همين بازه زمانی تعداد پروازهای داخلی 5 هزار و 499 بوده كه امسال 11/2 درصد كاهش داشته است.

 9 هزار پروژه نيمه تمام 
به دولت جدید به ارث رسيد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 

محاسبات مجلس/ موسی الرضا ثروتی

در حال حاضر بيش از 9هزار پروژه نيمه تمام از دولت گذش��ته به دولت 
فعلی به ارث رسيده اس��ت، در حالی كه در تمامی پروژه های نيمه تمام 
مبالغ سنگينی هزينه شده كه متأسفانه با نيمه كاره ماندن اين طرح ها 
سرمايه های كشور راكد مانده است. بهره برداری از برخی پروژه های نيمه 
تمام در كشور از اولويت خاصی برخوردار است كه دولت فعلی بايد به اين 
موضوع توجه ويژه ای داش��ته 
باش��د. متأس��فانه پروژه های 
عمرانی در س��طح كش��ور به 
ص��ورت عادالنه ای تقس��يم 
بندی نشده، چراكه در برخی 
استان ها پروژه های ميلياردی 
ساخته می ش��ود، در حالی كه 
در برخی ديگر از استان ها حتی 
امكانات اوليه نيز فراهم نيست.
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 برداشت بيش از 200 تن 
گالبی از باغ های فالورجان

خشکسالی باغات غرب، 
اصفهان را درگير کرده

بيش از 200 تن گالبی از باغ های شهرس��تان فالورجان برداش��ت و به 
ميادين ميوه و تره بار ارسال شد.

مدير باغبانی جهاد كشاورزی فالورجان روز سه شنبه در مصاحبه با ايرنا 
گفت: بيش از10 هكتار باغ گالبی در اين شهرستان زير كشت گالبی رقم 

» اصفهان « قرار دارد كه از بهترين گالبی های جهان است.
 احمدرض��ا ش��هباز اف��زود: گالب��ی سرش��ار از ويتامين س��ی و خواص 
آنتی اكسيدان است و در كاهش تب و فشار خون و پايين آوردن كلسترول 
تأثير دارد. وی سطح زير كش��ت ميوه را در شهرستان هزار و 400 هكتار 
 عنوان كرد و افزود: س��االنه بيش از10 ه��زار تن انواع مي��وه از باغ های

 شهرس��تان برداش��ت و در ميادين ميوه و تره بار سراس��ر كشور عرضه 
می شود. شهرستان فالورجان با 249 هزار نفر جمعيت در10 كيلومتری 

غرب اصفهان قرار دارد.

مدير عامل كانون خبرگان كشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به اين كه 
چند سالی است كه خشكسالی زمين های كشاورزی شرق اصفهان را درگير 

كرده،  امسال شاهد خشكسالی باغات غرب اصفهان هستيم.
اسفنديار امينی اظهار داش��ت: در حال حاضر با خشكسالی باغات فالورجان، 
قهدريجان و لنجان روبه رو هس��تيم و به زودی كل زمين های زراعی و باغات 

غرب اصفهان با پديده خشكسالی مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به اين كه تمام مردم استان اصفهان در مقابل خشكسالی مسئول 
هستند، بيان داشت: اگر مردم اصفهان فكر می كنند كه از خشكسالی مصون 
می مانند يک تفكر غلط اس��ت، زيرا خشكس��الی تنها به روس��تاهای استان 
 ختم نمی ش��ود. وی افزود: حفر چاه های عميق در حوضه زاينده رود ضمن 
س��وراخ های عميقی كه در بس��تر رودخانه ايجاد كرده س��بب ش��ده آب به 

مسيرهای شخصی هدايت شود.

 مدير عامل ش��ركت مخاب��رات اس��تان اصفهان ب��ا  بيان 
اختالف اين ش��ركت با ش��هرداری اصفهان و تأكيد بر اين 
كه هم افزاي��ی تنها راه خدمت رس��انی به ش��هروندان يک 
ش��هر اس��ت، گفت: ش��هرداری اصفهان با وجود يک سری 
تعاريف خاص مانند مديريت واحد ش��هری از توس��عه امور 
مخابرات��ی جلوگيری می كند. مهندس حس��ين كش��ايی 
افزود: در صورت��ی كه روش های مخابرات��ی از بروز مواردی 
مانن��د ترافيک جلوگيری می كند، بدون ش��ک اس��تقبال 
شهرداری، نش��ان از عالقه به خدمت رس��انی اين سازمان 
 دارد. وی گف��ت: البت��ه ش��هرداری اصفهان و تع��دادی از 
شهرداری های شهرستان های استان  در بسياری از  اوقات  
تعامل و همكاری خوبی با شركت مخابرات داشته اند،  اما اين 
تعامل و همكاری  چه در مركز استان و چه در شهرستان ها 
در حال حاضر جوابگوی نياز واقعی مردم نيست. نايب رييس 
وی   با بيان اين كه استان اصفهان بيش از دو ميليون مشترك 
تلفن ثابت دارد، ادامه داد: ضريب نفوذ تلفن ثابت در اصفهان 
43/7 درصد است كه نسبت به متوسط كشوری 7/4 درصد 
بيشتر است. كشايی تعداد مشتركان همراه اول در استان را 
بيش از چهار ميليون و 143 ه��زار بيان كرد و افزود: ضريب 
نفوذ تلفن همراه در اس��تان 83/33 درصد اس��ت كه 11/8 

درصد بيشتر از متوسط كشوری است. 

بانک مركزی اعالم كرد: ش��اخص به��ای توليدكننده در 
تيرماه سال جاری به37/3 درصد رسيد كه در مقايسه با  ماه 

گذشته 1/8 درصد افزايش داشته است.
 اين شاخص در مقايسه با خرداد ماه بيش از 2درصد افزايش 
و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 43/2 درصد افزايش داشته 
اس��ت. بانک مركزی می گويد: هزينه توليد در ايران به طور 
ميانگين در 4ماه نخس��ت امسال نس��بت به 4ماه نخست 
پارس��ال رش��دی42/2 درصدی را تجربه كرده اس��ت. باال 
رفتن شاخص بهای اقالم و گروه هايی مانند گندم آبی و ديم، 
يونجه، كاشت سبزی ها و محصوالت باغبانی به منظور توليد 
محصوالت خاص و محصوالت خزان��ه ای، ميوه های دانه دار 
و هس��ته دار، گوس��فند و بره، مرغ، ماهی آب های جنوب، 
محصوالت گوشتی، روغن آزاد، س��اخت محصوالت لبنی، 
نوش��ابه گازدار، نخ پنبه، نخ فرش، پارچه فاس��تونی، فرش 
دستباف داخلی، كاغذ تيش��و، انواع قير، دارو و واكسن دام 
و طيور، دارو، مواد ش��وينده، شمش سنگين آهن، تيرآهن، 
بيلت )شمش سبک(، ساخت وسايل خانگی برقی، مبلمان، 
هتل و مهمانپذير، حمل ونقل زمينی مسافر با برنامه زمانی 
و بدون برنام��ه زمانی، حمل ونقل زمينی بار، بهداش��ت و... 
بيشترين اثر را در افزايش شاخص بهای توليدكننده نسبت 

به ماه قبل داشته است.

اس��تاندار اصفهان گفت: ميزان صادرات استان اصفهان در 
س��ال گذش��ته، 3 ميليارد و 16 ميليون دالر بوده و استان 
موفق به كسب رتبه دوم صادرات كل كشور در سال 1391 

شده است.
عليرضا ذاكر اصفهانی در مراس��م گراميداش��ت و تجليل از 
پزشكان، داروسازان و دندان پزشكان منتخب استان كه به 
مناسبت روز پزشک و داروس��از برگزار شد، تالش در جهت 
تعامل مثبت و س��ازنده بين فرهيختگان با بدنه اجتماع را 
يكی از مهم ترين و مؤثرترين راهكارهای ارتقای سطح كيفی 
جامعه دانست. وی كس��ب رتبه دوم صادرات كل كشور در 
سال 1391 توسط استان را مؤيد اين مسئله دانست و افزود: 
ميزان صادرات استان اصفهان در اين مدت سه ميليارد و 16 
ميليون دالر بوده است. استاندار اصفهان با بيان اين كه اين 
رقم، يک دهم صادرات كل كشور را به خود اختصاص داده 
است، تصريح كرد: همچنين صادرات محصوالت كشاورزی 
استان اصفهان از جمله سيب درختی از رشد قابل مالحظه ای 
برخوردار اس��ت. وی كمترين ميزان شكايات و مراجعات را 
مربوط به بخش توليد و صنعت عنوان كرد. وی با اش��اره به 
برخی مشكالت در سطح اس��تان از جمله وجود آالينده ها، 
مسائل زيس��ت محيطی و وقوع خشكس��الی ها، گفت: اين 
مسائل بايد در اولويت كاری مديريت آينده استان قرار گيرد. 

رييس مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خمينی شهر 
گفت: صد درصد آموزش های فنی و حرفه ای اشتغال زاست و 
فرهنگ مهارت آموزی به منظور ايجاد زير ساخت های اشتغال 
در سطح شهر ها بايد در ميان مردم و به ويژه قشر جوان جامعه 

نهادينه شود.
حميدرضا ايگدر با اشاره به اين كه هر ساله تعداد بسياری از 
جوانان شهرستان خمينی شهر زير پوشش آموزشگاه های 
فنی و حرفه ای موجود در اين شهرس��تان ق��رار می گيرند، 
اظهار داشت: اين افراد پس از شركت و قبولی در آزمون های 
فنی و حرفه ای گواهينامه ملی مهارت دريافت می كنند. وی با 
اشاره به كاربرد های اشتغال زايی گواهينامه های مهارت افزود: 
گواهينامه های فنی و حرفه ای معتبر است و افراد با در دست 
داشتن اين گواهينامه ها می توانند در مراكز مختلف مشغول 
به كار شوند. رييس مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 
خمينی ش��هر تصريح كرد: صد درص��د آموزش های فنی و 
حرفه ای اشتغال زاس��ت و فرهنگ مهارت آموزی به منظور 
ايجاد زير ساخت های اشتغال در سطح شهر ها بايد در ميان 
مردم و به ويژه قشر جوان جامعه نهادينه شود. اين مسئول 
ادام��ه داد: مهارت آموزان و كار آموزان فن��ی و حرفه ای بايد 
براساس استعداد های شغلی موجود در شهر محل سكونت 

خود زير پوشش آموزش های مهارتی شركت كنند.

پول صادراتمخابرات فنی و حرفه ای

شهرداری از توسعه امور 
مخابراتی جلوگيری می کند

افزایش 37/3 درصدی 
هزینه توليد در تيرماه

استان اصفهان رتبه دوم 
صادرات کشور را کسب کرد

100درصد آموزش های فنی 
و حرفه ای اشتغال زاست
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افزایش یارانه نقدی 
اقشارآسيب پذیر

دولت يازدهم مصمم است تا نظام فعلی پرداخت يارانه های 
نقدی را با 2 رويكرد افزايش سهم اقش��ار با درآمد پايين و 
متوس��ط و نيز افزايش س��هم بخش های توليدی از منابع 

هدفمندی يارانه ها اصالح كند.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ري��زی و نظارت راهبردی 
رييس جمهور، با اعالم اين خبر از انتقال سازمان هدفمندی 
يارانه ها ب��ه س��ازمان در ش��رف ش��كل گيری مديريت و 
برنامه ريزی كشور خبر داد و افزود: ضمن زمينه سازی برای 
پرداخت فاز دوم هدفمندی يارانه ها در س��ال آينده، يارانه 
دهک های پايين )اقشار آسيب پذير( افزايش خواهد يافت.

اين مق��ام ارش��د دول��ت تأكيد ك��رد: با س��رمايه گذاری 
در واحدهای تولي��دی به دهک ه��ای قطع ش��ده، يارانه 
غيرمس��تقيم پرداخت خواهد شد و با س��رمايه گذاری در 
زيرس��اخت ها و طرح های صنعتی، ركود اقتصادی احيا و 
طرح های علمی و صنعتی به اجرا در می آيد. مسئوالن تيم 
اقتصادی دولت در روزهای اخير ب��ا تأكيد بر تداوم اجرای 
فاز نخست هدفمندی يارانه ها و پرداخت يارانه نقدی تأكيد 
كرده اند: دولت برای پرداخت يارانه نقدی با كسری شديد 

منابع مواجه است.
به گفته علی طيب نيا، وزير اقتصاد احتمال دارد بخشی از 
كسری بودجه برای تداوم پرداخت نقدی يارانه ها با اصالح 
قانون بودجه جاری جبران شود و حتی قيمت حامل های 
انرژی برابر با قانون بودجه امس��ال افزايش يابد. به گزارش 
همشهری، محمدباقر نوبخت با استناد به گزارش مركز آمار 
ايران از رشد منفی اقتصاد ايران به ميزان منفی 5/4درصد 
در س��ال گذش��ته خبر داد و اص��الح قان��ون بودجه92 را 
نخس��تين گام برای بهبود وضعيت رفاه مردم دانس��ت. او 
گفت: با اصالح بودجه سال جاری، كاركنان دولت اخراج و 
يا بيكار نمی شوند. وی با تأكيد بر احيای سازمان مديريت 
عنوان ك��رد: با تركي��ب و تلفيق 2معاون��ت برنامه ريزی و 
معاونت توسعه اين سازمان به طور كارآمد و به روز تشكيل و 

تحت عنوان قوه ای مستقل عمل خواهد كرد.
نوبخ��ت همچنين درم��ورد خبرهاي��ی مبنی ب��ر اعمال 
مس��ئوليت س��ازمان هدفمندی  به معاون��ت برنامه ريزی 
بيان كرد: درصورت احيای سازمان مديريت و برنامه ريزی 
سازمان هدفمندی  يارانه ها به اين حوزه اضافه خواهد شد 
كه بار سنگينی را بر دوش اين سازمان قرار می دهد، اما من 
مطمئنم كه درصورت به كارگيری نيروهای كارشناس��ی 

مسئله ای در اين مورد ايجاد نمی شود.

خبر ویژه

 در حال��ی كه قيم��ت جهان��ی ط��ال در روزهای اخي��ر رو به 
افزايش بوده اس��ت، س��كه بهار آزادی در ب��ازار داخلی روند 
 نزولی طی كرده است. بهای س��كه بهار آزادی در سه روز آخر

 هفته گذش��ته بي��ش از40 هزار توم��ان كاهش ياف��ت و در 
س��اعاتی از روز حتی به كمترين مقدار طی يازده ماه گذشته 

رسيد.
ديگرنه از آن روزهای پرهياهو در فرودسی و بازار تهران خبری 
است و نه از هجوم مردم برای خريد. گويا اين روزها ديگر سكه 
هم  آن زرق و برق س��ابق را ندارد. طال هم همچون بسياری از 
كاالهای ديگر از تب و تاب افتاده و برخالف جهت شنا می كند. 
حال آن كه كم نيستند روزهايی كه بهای اونس جهانی در حالی  
روند صعودی به خود می گيرد كه قيمت س��كه در بازار ايران 

همچنان نزولی است.
مطابق با گزارش��ی كه »تهران پرس« منتش��ر كرده است، در 
اين بين كم نيستند كسانی كه دليل كاهش قيمت طال وارز را 
پيروزی روحانی در انتخابات بيان می كنند و از آقای روحانی به 
دليل تغييرات پيش آمده متشكرند. افرادی كه افت بهای دالر  
كه چه عرض كنم هزار اتفاق خوب ديگر در منظومه شمسی را 

به حساب رييس جمهور می نويسند.
ناگفته نماند كه كاهش يكباره ارز و س��كه نيز افراد يا ش��ايد 
بهتر است بگوييم خانواده های بسياری را غافلگير كرده است.

كس��انی كه تمام اندوخته خود رابه اميد كسب سود به سكه و 

دالر تبديل كردند تا ش��ايد اين گونه در شرايطی كه هر روز بر 
قيمت ها افزوده  و از ارزش پول ملی كاس��ته می ش��د، بتوانند 

قدرت نقدينگی خود راحفظ كنند.

خریداران سابق این روزها به فروشندگان تبدیل 
شدند

طی يک سال گذشته بسياری از مردم بر اين باور بودند كه بايد 
پول ها و سپرده های خود را به سمت خريد سكه سوق دهند تا 
سودی عايدشان شود و از طرفی پولشان از گزند تورم در امان 
بماند؛ باوری كه برخالف تصورات بسياری محقق نشد و زيان 
بسياری از سرمايه گذاران دراين بازار را به همراه داشت و بعد 
ازانتخابات رياس��ت جمهوری در دو ماه اخير وضعيت و اقتدار 
سياسی كشور به گونه ای  شد كه س��بب باالرفتن ارزش پول 

ملی و باعث كاهش قيمت ارز شد.
بهای اونس جهانی در حالی از ركود خارج ش��ده كه درهشت 
ماه گذشته اول سال ميالدی حدودا 25 درصد قيمت جهانی 

كاهش را تجربه كرده است.
بی شک ديگر سرمايه گذاری در بازارهای غير مولدی  همچون 
سكه وارز از س��وددهی الزم برخوردار نيست و تغيير در مسير 
سرمايه گذاری و حركت به س��مت بازارهای مولدی همچون 
بخش توليد و بازار سرمايه چندان دور از تصور نيست، چرا كه 
سرمايه گذاری  در بازارهايی كه حالت سفته بازی و داللی دارد 

ديگر جواب نخواهد داد.

تثبيت نرخ ارز از عوامل اصلی افت قيمت سکه 
به طور قطع روزهايی كه بهای هر عدد سكه بهار آزادی تا يک 
ميليون و600 ه��زار تومان هم افزايش يافت كس��ی از خاطر 
نخواهد ب��رد بماند كه در ح��ال حاضر قيمت يک عدد س��كه 
حدود يک ميليون تومان شده است؛ يعنی زيانی در حدود 25 
درصد نصيب كسانی شد كه از اول س��ال سرمايه های خود را 
معطوف به س��رمايه گذاری در بازار طال و سكه كرده بودند، با 
اين درصد زيان، طبيعی اس��ت كه آن سرمايه گذاران در حال 
حاضر فروشنده هستند و به همين دليل است كه بازار در عرضه  
و تقاضا حالت تعادلی دارد و حتی حبابی كه بر روی نيم سكه 
و ربع سكه س��ايه افكنده بود اين روزها از بين رفته و قيمت ها 

كامال منطبق با قيمت واقعی طالست.

بورس بازها و سکه بازها
 فلزی گرانبه��ا  را كه خيلی ه��ا را خاطرخواه خ��ودش كرد، 
 می خرند و می فروش��ند، تا اين وس��ط س��ودی كنند، برای 
همين حدود پنج س��الی می ش��ود كه جايی در بورس، برای 
بورس بازان و سكه بازان درست شده است تا قيمت های سكه 
 را پيش بينی كنن��د، بخرند و بفروش��ند و احتماال كمتر ضرر 

كنند.
بورس كاالی ايران اين فرصت را به طور رسمی به سفته بازان 
داده اس��ت تا در قال��ب قراردادهای آتی س��كه معامله كنند. 
تعهد در مقابل تعه��د، يعنی يک نفر تعهد ب��ه خريد می كند 
و ديگری تعهد به فروش با قيم��ت و تاريخ معين درآينده و بر 
اساس قيمت در آينده متعهد به تحويل كاال و تحويل گرفتن 
كاال با پرداخت 100 درصد ارزش كاال هس��تند و برای اين كه 
معامله انجام بش��ود درصدی از ارزش معامله را به عنوان وجه 
تضمين نزد بورس توديع می كنند تا بورس بتواند نسبت به اين 
معامالت آن تضامين الزم را داشته باشد و مديريت ريسک آن 

معامالت را بر دوش بگيرد.
نقدينگی راه س��ود خود را پيدا می كند، حتی اگه زير س��نگ 
باشد، از خريد دالر و سكه گرفته تا زمين و ملک برايش فرقی 
 ندارد، ح��اال خيلی ها اين رك��ود را تجربه می كنند، ش��ايد از 
 پولی كه به قرار دادهای آتی س��كه وارد ش��ده بت��وان اين را 

فهميد.
به گفته مسئوالن قراردادهای آتی بورس ، فقط در سال گذشته 
36 هزار ميليارد تومان در قراردادهای آتی سكه سرمايه گذاری 
شده است ، نقدينگی كه اگر در هر بخشی از اقتصاد وارد می شد 

طوفانی جديد درست می كرد.
 س��كه هايی كه ي��ک روز س��دی در براب��ر بی ارزش ش��دن

س��رمايه های مردم بود حاال هر روز ارزش��ش كمتر می شود، 
آن روزها اگر در جهت س��رمايه گزاری هدايت می ش��د شايد 

امروزكاهش قيمت سكه و دالر همه را خوشحال می كرد. 

روزگار پر فراز و نشيب بورس بازها و سکه بازها!

خرید و فروش سکه از سکه افتاد



اتاق موسیقییادداشت

هفت

صندلی ریاست سینما واگذار شد 
حجت اهلل ایوبی طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ رییس سازمان سینمایی انتخاب شد. دربخشی 
از متن این حکم آمده: امید می رود در رشد و اعتالی سینمای متعهد ایران، تقویت انسجام در حوزه 

هنر هفتم  و بازنگری در ساختار مدیریت سینمایی موفق باشید.

5

 دختر علی پروین
 بازیگر فیلم مسعود کیمیایی

الدن پروین دختر علی پروین، یکی از 
بازیگران فیلم »متروپل« به کارگردانی 
مسعود کیمیایی است. به گزارش کافه 
سینما پیش از این در اخبار آمده بود که 
الدن از جمل��ه دانش آموخت��گان در 
کارگاه آزاد است؛ مؤسسه ای که زیر نظر 
مسعود کیمیایی اداره می شود. خبر و 
تصاویر حضور علی پروین، پشت صحنه  

»متروپل«، پیش از این در کافه سینما منتشر شده بود. 

موزه برتر کشوردر چهلستون 
مجموعه جهانی کاخ موزه چهلس��تون 
اصفه��ان به عن��وان موزه برتر کش��ور 

انتخاب و معرفی شد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی وگردشگری 
اس��تان اصفهان در این خصوص گفت: 
این مجموعه جهانی را شورای موزه ها 
)ایکوم( وابس��ته به س��ازمان علمی و 
تحقیقاتی ملل متحد )یونس��کو( با بررس��ی ط��رح های اجرا ش��ده در 
محوطه های داخلی وبیرونی کاخ موزه چهلس��تون، ب��ه عنوان موزه برتر 
کش��ور انتخاب کرد. ناصر طاهری اف�زود: احیا و مرمت سنگفرش کف و 
دیواره های مادی های محوطه باغ، س��نگفرش محوطه باغ و آزادسازی 
چهارهزار متر مربع از زمین های باغ و الحاق آن ب�ه مجموعه باغ، ساماندهی 
ویترین های س��الن مرکزی و اجرای طرح موزه تخصصی در قالب مکتب 
فرهنگی هنری اصفهان در س��ده یازدهم هجری از جمل��ه عوامل مؤثر 

دستیابی به این موفقیت است.  

آقای اسپیلبرگ پولدار
طبق س��نت هرس��اله مجله فوربس 
فهرس��ت صد نفر چهره سرشناس و 
پردرآمد سال 2013 را انتخاب کرد. 

امسال پردرآمدترین چهره سرشناس 
از دنیای موس��یقی مدونای55 ساله 
بادرآم��د 125میلیون دالری اش در 

سال گذشته است. 
نفر دوم این لیست اهل سینماست؛ 
استیون اسپیلبرگ که سال گذش��ته »لینکلن« را روی پرده داشت. 
درآم��د او که تخمین زده می ش��ود100 میلیون دالر بوده، بیش��تر 
به خاطر آث��ار قدیمی او چون »پارک ژوراس��یک« ، »ای.تی موجود 

فضایی« و... است.

 اصغر فرهادی و خانواده اش 
ایران را به مقصد آمریکا ترک کردند

اصغر فرهادی هم��راه با خانواده اش، 
ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد. بنا 
به گزارش های رسیده به کافه سینما 
در این سفر، همسر و دختر فرهادی 
همراه��ش بودن��د. فره��ادی در 
هفته های گذشته، با حضور در ایران، 
حض��ور  ب��ا  جلس��ه  چن��د  در 
ش��خصیت های فرهنگی و سیاسی 

شرکت کرد و دوبله  فیلمش »گذشته« را به سامان رساند.

دومین آلبوم مس��تقل مازیار فالحی با»نام لعنت ب��ه من«، به تهیه 
کنندگ��ی مؤسس��ه فرهنگی هنری آوای فروهر و توس��ط ش��رکت 

تصویرگستر پاسارگاد در سراسر کشور منتشر شد.
این آلبوم دارای پانزده قطعه اس��ت که تران��ه و ملودی همه قطعات 
 آن اثر مازی��ار فالحی اس��ت و امین بامش��اد و یاحا کاش��انی، دیگر

ترانه سرایان آلبوم هستند که هر کدام دو ترانه سروده اند. امیر توسلی 
و نوید اسکندر )یک قطعه( تنظیم قطعات را بر عهده داشته اند. غروب 
سرد نگاهت، عاشقونه، مترسک، عکس یادگاری، یه روز صافی یه روز 

ابری، بدرقه، آخرین نفس، برای باران، 
خوشبختی، لعنت به من، مقصر، یلدا، 
هوات خوب��ه، پدر و ی��ه روز صافی یه 
روز ابری )ریمیک��س(، عناوین پانزده 
قطعه ی این آلبوم است. امیر و پیمان 
توسلی، میکس و مسترینگ قطعات را 
انجام داده اند و خشایار فالحی )برادر 
مازیار( مدی��ر تولید این آلب��وم بوده 
است. نخس��تین آلبوم مازیار فالحی 
با نام »قلب یخی«، خرداد ماه1390 

منتشر شده بود.
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سپاهان به روایت 
علیرضا افتخاری 

کتابخانه مجلس برای خرید به  نمایشگاه کتاب اصفهان  می آیدرونمایی ازآثارژاله اصفهانی در شهر کتاب

  گالری کوثر در 
تابلو نقاشی رئالیستی

رییس مرکز ش��عر و موسیقی صدا و س��یمای مرکز اصفهان در خصوص 
آلبوم جدید علیرض��ا افتخاری گفت: ای��ن آلبوم مش��تمل بر12 قطعه 
اس��ت که همگی مضمون��ی در رابطه ب��ا اصفه��ان دارند. مه��ران مراد 
صف��وی تأکید ک��رد: تولید ای��ن آلبوم در مرکز ش��عر و موس��یقی صدا 
و س��یمای مرکز اصفهان حرکت��ی ارزنده اس��ت و به ج��رأت می توانم 
بگویم ک��ه در جهان هی��چ خواننده ای وجود ن��دارد که تا ب��ه حال این 
 تع��داد کار را در رابط��ه با ش��هر و اس��تان زادگاه��ش خوانده باش��د. 
وی تصریح کرد: فتوکلیپ 5 قطعه از این 12 قطعه تولید شده است و به 
مرور از شبکه استانی سیمای مرکز اصفهان پخش می شود و تمام قطعات 
نیز به تناوب از رادیو پخش می شود ضمن این که ما این آلبوم را به صورت 

لوح فشرده نیز عرضه می کنیم. 

گ�روه فرهنگ - کت��اب هاي »ص��ور خیال در ش��عر ژاله 
اصفهاني« و »زندگي و آثار ژال��ه اصفهاني« اثر دکتر پریچهر 

سلطاني در شهر کتاب اصفهان رونمایي مي شود.
نویسنده در کتاب»صور خیال در شعر ژاله اصفهاني« به نقد و 
تفسیر اشعار ژاله اصفهاني  )1300�1386ه� .ش( پرداخته 
است. در این مطالعه پس از بررسي زندگي و آثار ژاله اصفهاني، 
امکانات مختلف موس��یقیایي، بالغي و زباني وي در سرودن 
شعر جهت تداعي و تجس��م عواطف، احساسات و تجربیاتش 

شرح داده شده است. 
»زندگي و آثار ژاله اصفهاني«  درباره زندگی و آثار نویس��نده 
و ش��اعر ایرانی قرن چهاردهم ژاله اصفهانی است که در گام 
نخس��ت، پس از نگاهی کوتاه به حیات ادب��ی ژاله اصفهانی و 
بررسی مختصر شعر معاصر فارسی و شعر معاصر تاجیکستان، 
زندگی نامه این شاعر ش��رح داده شده و آثار منظوم او معرفی 

گردیده است. 
از میان آنها می توان به اثر منظوم »گل های خودرو«، »خروش 
خاموشی«، »س��رود جنگل«، »ش��کوفه های زمستانی« و... 
اشاره کرد. در پایان نیز آثار  اصفهانی  از جنبه محتوا و موضوع 
بررسی ش��ده اس��ت. همچنین در این مقاله جنبه های صور 
خیال نیز در شعر ایشان مطالعه شده است. هدف و پیام کتاب 
تبیین و تشریح زندگی و شعر ش��اعره معاصر و نیز آشنایی با 

گوشه هایی از ادبیات معاصر ایران است.
کتاب هاي»صور خیال در ش��عر ژاله اصفهاني« و»زندگي و 
آثار ژاله اصفهاني« اثر دکتر پریچهر سلطاني با حضور و امضاي 
نویسنده در شهر کتاب اصفهان شعبه چهار باغ باال پنج شنبه 

7 شهریور ماه ساعت 18رونمایي مي شود.

مدیر بخش فراه��م آوری کتابخانه، موزه و مرکز اس��ناد مجلس 
شورای اسالمی گفت: این کتابخانه امس��ال برای نخستین بار با 
هدف خرید کتاب  های حوزه علوم انسانی از جمله علوم سیاسی و 

حقوق به نمایشگاه کتاب اصفهان می آید.
علی اکبر زارع بیدکی اظهار داش��ت: این کتابخانه سال  گذشته 
به طور متوسط هر دو ماه یک بار در نمایشگاه های کتاب استانی 
شرکت می کرد و امسال برای نخس��تین بار براي خرید کتاب به 

نمایشگاه کتاب اصفهان می آید.

وی با بیان این که کتابخانه، موزه و مرکز اس��ناد مجلس شورای 
اسالمی در مس��یر حرکت به سمت نمایش��گاه کتاب اصفهان به 
ناشران قم، کاشان و اس��تان  های همجوار این استان هم مراجعه 
می کند، گفت: با توجه به خرید این کتابخانه از ناشران تهران و قم 
و به دلیل این که بسیاری از کتاب های خوب ناشران شهرستانی در 
تهران توزیع نمی شود حضور در این نمایشگاه برای تأمین منابع 
کتابخانه بس��یار اهمیت دارد. مدیر بخش فراهم آوری کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که حضور 
در نمایشگاه های استانی به دلیل حضور ناشران کوچک و بزرگ 
شهرستانی یک فرصت برای تأمین منابع کتاب های این کتابخانه 
است، عنوان کرد: بسیاری از ناشران شهرس��تان با وجود انتشار 
کتاب  های مناسب به دلیل توزیع نشدن و یا امکان شرکت نداشتن 
در نمایشگاه کتاب تهران، فرصتی برای عرضه کتاب  های خود در 
پایتخت پی��دا نمی کنند. وی با بیان این ک��ه بودجه خرید کتاب 
در نمایشگاه کتاب اصفهان10 میلیون تومان خواهد بود، گفت: 
کتاب های چاپ نخست حوزه علوم انسانی به ویژه در زمینه های 
حقوق و علوم سیاسی و آثار مرجع از اولویت های این کتابخانه برای 

خرید کتاب در این نمایشگاه است.

نمایشگاه گروهی نقاشی رئالیستی مولود ستوده، احسان عابدی و سعید 
عابدی در گالری کوثر اصفهان گشایش می یابد.

مولود ستوده در این باره گفت: در این نمایشگاه حدود38 اثر از سه نقاش 
با رویکرد واقعگرایی و رئالیستی به نمایش در خواهد آمد.

وی افزود: آثار من با تکنیک رنگ و روغن روی بوم، طبیعت را به نمایش 
می گذارد که بیش تر طبیعتی اس��ت زائیده خیال من، ولی به شیوه واقع 

نمایانه به تصویر در آمده است.
گفتنی است در این نمایشگاه آثاری با تکنیک پاستل، آبرنگ، مداد رنگ 
و رنگ و روغن به نمای��ش در خواهد آمد. عالقه مندان ب��ه بازدید از این 
نمایشگاه می توانند 9 تا1۴ش��هریور صبح ها از9 تا 12 و بعد از ظهرها از 

ساعت 16تا 18 به نگارخانه کوثر مراجعه کنند. 

نمایشگاه کتاب اصفهان

»لعنت به من« با صدای مازیار فالحی 

 زخم بی اعتمادی 
در حوزه فرهنگ 

 گروه فرهنگ  - بی اعتمادی بین اصحاب فرهنگ و هنر 
و وزارت فرهنگ و ارشاد شاید مهم ترین زخم بر بدنه این 

وزارت باشد که هر چه سریع تر باید ترمیم شود.
نگاهی به مطبوعات و فضای رس��انه ای در داخل و خارج 
 نش��ان می دهد ک��ه در چند ماه گذش��ته این ح��وزه از

پر مناقشه ترین حوزه ها بوده است، با نگاهی سازنده، به 
نظر می رسد توجه به سیاس��ت های کالن ذیل می تواند 
در جهت اعتالی فرهنگ به ویژه در حوزه نش��ر کتاب و 

فرهنگ مفید واقع شود. 
 مدرن س��ازی امری حیاتی در هر س��ازمان پویاس��ت.

مدرن س��ازی در حوزه خط و مش��ی ها، آموزش نیروی 
انسانی و بروزرسانی آنها برای استفاده از تکنولوژی های 
جدید و اس��تفاده بهین��ه از تکنولوژی های ن��و و فضای 

سایبری از ضروریات حوزه فرهنگ است.
بی اعتمادی بین اصحاب فرهنگ و هنر و وزارت فرهنگ 
و ارشاد شاید مهم ترین زخم بر بدنه این وزارت باشد که 

هر چه سریع تر باید ترمیم شود. 
عمومی سازی نه منظور خصوصی سازی محض است و 
نه دولتی مطلق، بلکه شریک کردن تشکل های واقعی و 
فراگیر نشر در تصمیماتی است که بر عهده دولت است، 

اما حوزه اعمال آن در بین اصحاب فرهنگ و هنر است.
تجاری سازی منظوراین است که فعالیت های فرهنگی 
نمی تواند دائما متکی به کمک های دولتی باشد و به هر 
حال باید بتواند ب��ه عنوان یک کاال یا خدمت مش��تری 
بیرونی داشته باش��د. مجموعه س��ازی در فعالیت های 
فرهنگی ی��ک تجربه جهانی اس��ت. واقعیت این اس��ت 
که فعالیت های فرهنگی نیز مانن��د دیگر فعالیت ها یک 
فعالیت اقتصادی است و از   همان مکانیسم ها و قوانین علم 
اقتصاد پیروی می کند. تجربه یک دهه اخیر نشان داده 
است که فعالیت های فرهنگی در مقیاس بزرگ توجیه 
اقتصادی بیش��تری دارد. در کش��ور ما ایران، یک کتاب 
فروشی کوچک نمی تواند به لحاظ اقتصادی در مقایسه 
با دیگر مش��اغل به صرفه باش��د، اما کتاب فروشی های 
ب��زرگ از درآمد قابل قبولی برخوردار هس��تند. در حال 
حاضر س��ینمای ایران و هنر ایران جهانی شده است. در 
جهان امروز کمتر کسی است که با سینمای ایران آشنایی 
نداشته باش��د. اعطای جوایز متعدد به سینمای ایران به 
جهانی شدن آن کمک کرده است. در حوزه هنر نیز گام 

های ابتدایی برداشته شده است.

 روبان قرمز

SMS

از کپل و دوس�تان تا گربه س�یاه در »ش�هر موش ها« 
)1364(

این فیلم با تکیه بر محبوبیت شخصیت های عروسکی مدرسه موش 
ها در تلویزیون ساخته شد که انبوهی از شخصیت های جذاب مثل 
کپل و نارنجی و گوش دراز و عینکی و دم باریک و آشپزباشی و آقای 
معلم را از پیش همراه خود داشت، اما نکته جذاب در این میان گره 
اصلی داستان یعنی همان گربه سیاه بود که داستان فیلم با او آغاز 
می شود. حسن پورشیرازی که ایفاگر نقش آشپزباشی هم بود،در 
این فیلم با پوشیدن لباس گربه س��یاه کابوس بسیاری از کودکان 
دهه ش��صت را به وجود آورد و این گربه که در فیلم به او»اسمشو 
نبر« می گفتند،توانست شخصیت منفی جذاب و مؤثری در فیلم 
باش��د، البته موش��یرو میش��ونه یک موش جهانگرد ژاپنی هم از 

شخصیت های بسیار جذاب فیلم بود.
خرس های بامزه گلنار)1367(

»گلنار« دومی��ن فیل��م کامبوزیا پرت��وی بود که در بس��تر یک 
داس��تان کوکانه زیبا و با داس��تانی جذاب روایت ش��د.گلنار که 
در ده��ی کنار یک جن��گل زندگی م��ی کند به جن��گل می رود 
و ناخواس��ته اس��یر دو خ��رس می ش��ود ک��ه می خواهن��د او 
 کارهای خانه ش��ان را انجام ده��د. این دو خرس کم��ی احمق و

دوست داشتنی کاراکترهایی بودندکه بیشتر فیلم را با حماقت های 
شیرین خود جلو می بردند و محبوبیتشان در حد گلنار بود. او برای 
فرار از دست خرس ها دوستی به نام خاله قورباغه هم داشت که با 
روسری کوچک و انگشتری که در انگشتان کوچکش بود در دل ها 
جا گرفت؛  قورباغه ای که علیرضا توپچیان آن را مانند یک همتای 

تلویزیونی که داشت یعنی قورباغه سبز جان داد و او بود که نقشه 
اصلی فرار گلنار از دست خرس ها را عملی کرد. 

پاتال در پاتال و آرزوهای کوچک)1368(
مسعود کرامتی که از فیلمسازان دوست داشتنی سینمای کودک 
است،بخش عمده محبوبیت خود را مدیون همین فیلم است که 
اولین کار بلند او در مقام کارگردان بود. این فیلم که طرح اولیه آن 
متعلق به رضا کیانیان و مهدی سجاده چی بود، در زمان نمایشش 
بس��یار مورد توجه قرار گرفت و آن روزها بس��یاری از بچه ها آرزو 
داشتند مثل داس��تان فیلم، از توی کره زمین آنها هم یک موجود 

جادویی بیرون بیاید.
محبوبیت این فیلم در واقع به خاطر همان کاری بود که پاتال می 
کرد یعنی برآورده کردن تمام آرزوهای هر کودک در تمام زمینه ها 
و دیدن مدرسه رفتن رضا کیانیان و تالش احمد آقالو برای خوراندن 
یک ساندویچ غول پیکر به ش��خصیت کودک فیلم با یک نوشابه 
خانواده)که آن روزها وجود نداشت(در کنار جادوی پاتال، فیلم را در 
زمان نمایش محبوب کرد. اوج جادوی پاتال در فیلم زمانی بود که او 
باعث شد یک موتور به جای این که با ماشین قهرمانان فیلم تصادف 
کند از روی آن بپرد و این جادویی بود که همه آن را دوست داشتند.

گنجو در دزد عروسک ها)1368(
محمد رض��ا هنرمند برای ورود به س��ینمای حرفه ای و س��اخت 
فیلم بلند یک فیل��م کودک را انتخ��اب کرد که تبدی��ل به یکی 
از بهترین ه��ای ژانر ک��ودک در س��ینمای ایران ب��ود. قصه یک 
ش��هر خیالی که هم��ه در آن خوب و خوش هس��تند ت��ا ناگهان 
 ی��ک باجگیر ب��ه ن��ام خ��ور خور،آس��ایش و آرامش ش��هر را به 
هم می ریزد و از س��ویی عجوزه نا به کار هم قصد تصاحب ش��هر 

را دارد.
فیلم نکات جذاب زیادی ب��رای کودکان دارد. آوازهای مناس��ب 
لحظات ش��اد ی��ا غمگین، عروس��ک های س��خنگو ک��ه بخش 
مهمی از داس��تان فیلم را جل��و می برند و فض��ای فانتزی جذابی 
که همیش��ه برای کودکان دوس��ت داشتنی اس��ت. فصل پایانی 
فیلم حتی یک صحن��ه نبرد بچه ه��ا با عنکبوت غ��ول پیکر هم 
 دارد که بس��یاری از کودکان دهه شصت را از ش��دت ترس به زیر 
صندلی های س��ینما برد، اما در این میان شخصیت گنجو با بازی 
اکبر عبدی به یاد ماندنی ترین ش��خصیت فیلم ب��ود. فرزند تنبل 
و چاق عجوزه که آوازش در فیلم»آهای ننه،من گش��نمه« در آن 
دوره ورد زبان کودکان س��ینما برو بود. اکبر عبدی مثل همیشه 
با ب��ازی جذاب خ��ود مرزهای عش��ق و نفرت به یک ش��خصیت 
 را در هم شکس��ت تا با ش��خصیتی منف��ی، به یاد مان��دی ترین

بخش دزد عروسک ها باشد.

بررسی شخصیت ها وفیلم های ماندگار سینمای کودک

یادگاری های دهه شصت برای کودکان ایران 

گروه  سینمای کودک و نوجوان یکی از محبوب ترین گونه های سینمایی است که در طول سال ها 
حیات خود در سینمای ایران تالش کرده تا با حفظ عنصر جذابیت، مخاطبان زیادی را به سینما فرهنگ

بکشاند و امروزی بسیاری از مخاطبان خاطرات خوبی از این شخصیت ها دارند.
به گزارش ستاد خبری بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ، همیشه فیلم هایی در این 
میان بوده اند که با کاراکترهای جذاب خود توانسته اند تا سال ها در ذهن مخاطبان خود که روزی کودک بودند،زنده 
 بمانند و نس�ل جدید مخاطبان را هم به خود جذب کنند. بعد از انقالب سینمای کودک در ایران یکی از گونه های
پر طرفدار شد که سیل مخاطبان خرد سال را به سینما می کشاند و بسیاری از این مخاطبان هنوز شخصیت های جذاب 

این فیلم ها را به خاطر دارند. این یادداشت نگاهی به بعضی از این فیلم ها و شخصیت های ماندگار آنها می اندازد.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 امیدوارم مشکل جباری
 با باشگاه حل شود

امید ابراهیمی/بازیکن تیم سپاهان
در چند دیدار گذش��ته ابتدا از حریفان خودمان پی��ش می افتادیم، اما 
ناخودآگاه و با توجه به این که تیم های حریف ب��رای جبران گل خورده 
جلو می آمدند عقب می کش��یدیم که منجر به این می ش��د همگان فکر 
کنند ما در نیمه دوم با افت مواجه ش��ویم. جباری بازیکن بزرگی است و 
امیدوارم مشکالتی که درمورد وی ایجاد شده هر چه زودتر حل شود. در 
رقابت های این فصل به دلیل 
این که بازیکن��ان خوب میان 
تمام تیم ها تقس��یم ش��ده اند 
مس��ابقات س��ختی را شاهد 
خواهی��م ب��ود. در صورتی که 
بخواهی��م در رقابت های این 
فصل موفق باشیم باید تالش 

خود را چند برابر کنیم.

 دیدار والیبالیست های اصفهانی
 با مقتدایی

جمعی از بازیکنان والیب��ال اصفهان برای حمایت از والیبال از س��وی 
مسئوالن رده باالی استان و متقاعد کردن باش��گاهداران اصفهانی به 
تیم داری در والیبال با عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس 

شورای اسالمی دیدار کردند.
در این دیدار که با حضور حدود20 نفر از بازیکنان والیبال اصفهان که 
در لیگ برتر و دس��ته یک توپ می زنند برگزار شد، مقرر شد مقتدایی 
در جلسه ای با حضور اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی 
در جهت حضور تیمی از اصفهان در لیگ دس��ته ی��ک والیبال رایزنی 
 کند. همچنین در این جلس��ه مقتدایی از برگزاری جلسه ای با منصور

شیشه فروش مدیرکل بحران اس��تانداری اصفهان که در هیأت مدیره 
هیأت والیبال استان اصفهان نیز حضور داشت و همچنین تیمور باجول 
سرپرست جدید هیأت والیبال استان اصفهان خبر داد تا در این جلسه 

شرایط باشگاه های اصفهانی برای تیمداری مورد بررسی قرار بگیرد.

سهمیه دوم فوتسال در اصفهان ماند
امتیاز تیم فوتسال لیگ برتری گیتی پسند نوین به شرکت زمزم اصفهان 
واگذار شد. پس از درخواست های متعدد و نظر به تأکید اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان مبنی بر حفظ سهمیه در داخل استان و به کارگیری 
پتانسیل موجود در فوتسال استان، امتیاز تیم گیتی پسند نوین با موافقت 
هیأت مدیره باشگاه گیتی پسند به شرکت زمزم اصفهان واگذار شد. به 
این ترتیب و با خارج نش��دن امتیاز این تیم از استان، اصفهان همچنان 
صاحب دو تیم در لیگ برتر فوتس��ال ایران اس��ت. س��ید رضا افتخاری 
سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال هفته پیش از لزوم واگذاری 
امتیاز این تیم خبر داده بود. طبق قانون، یک باشگاه قادر به شرکت دو تیم 
 به صورت همزمان در لیگ نیس��ت. پیش از واگذاری امتیاز گیتی پسند

نوین به ش��رکت زمزم اصفهان صحبت انتقال این امتیاز به مش��هد نیز 
مطرح شده بود.

  برپایی نمایشگاه موتورسیکلت های 
کالسیک در اصفهان

نمایشگاه130خودرو و موتورسیکلت کالس��یک از دیروز در پارکینگ 
توحید اصفهان برپا شد.

مسئول کمیته کالسیک هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان 
در گفتگو با ایسنا گفت: نمایشگاه خودروها و موتورسیکلت های کالسیک 
تا دهم شهریورماه از ساعت17 تا23 در پارکینگ خیابان توحید میانی 
دایر است. علی سمندریان با بیان این که قیمت بلیت ورودی این نمایشگاه 
2هزار تومان اس��ت، افزود: برگزار کننده این نمایشگاه کمیته کالسیک 
هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان است و یک صد خودرو 
و30 موتورسیکلت کالسیک در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار 
 داده می شود. وی گفت: خودروهایی از س��ال1952 تا1982 میالدی و 
موتورس��یکلت های��ی از س��ال های1938تا1970می��الدی در ای��ن 
نمایشگاه به نمایش گذاشته می شوند. مسئول کمیته کالسیک هیأت 
موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان در خصوص برخی از خودروها 
و موتورسیکلت های جذاب این نمایشگاه اظهارداشت: یک دستگاه خودرو 
مرسدس بنز مدل 220S شش سیلندر قرمز رنگ و یک کادیالک فیلیپ 

وود که خودرو شخصی منوچهر اقبال بوده در این نمایشگاه وجود دارد. 

 ظرفیت باالی تنیس روی میز
 برای جذب سرمایه گذار

سرمربی تیم تنیس روی میز بانوان فوالدماهان با درخواست از باشگاه ها 
برای سرمایه گذاری در تنیس روی میز بانوان گفت: این رشته بازیکنان 

زیادی نیاز ندارد و با تعداد کم نیز می توان تیم تشکیل داد.
فاطمه رجبی اظهار داشت: انتظار داریم باش��گاه های حرفه ای و معتبر 
به بخش بانوان رشته تنیس روی میز توجه داشته باشند و در این رشته 
سرمایه گذاری کنند و باش��گاه هایی که در بخش مردان فعالیت دارند، 
تیم های بانوان خود را نیز فعال کنند. وی افزود:  تیمداری در رشته تنیس 

روی میز به رشد آن در سطح ملی و بین المللی کمک می کند.

 قهرمانی سپاهان در 
لیگ برتر هندبال نوجوانان استان

تیم هندبال فوالدمبارکه سپاهان »الف« دوشنبه شب با غلبه بر نجف آباد 
قهرمان مسابقات هندبال نوجوانان زیر17 سال استان اصفهان شد.

در فینال مس��ابقات هندبال نوجوانان زیر17سال اس��تان اصفهان که 
دوشنبه شب در سالن سجادی اصفهان برگزار شد، تیم های فوالد مبارکه 
سپاهان الف و نجف آباد به مصاف هم رفتند که در پایان طالیی پوشان 
با نتیجه23 بر17 حریف خود را شکس��ت داده و عن��وان قهرمانی را به 

خود اختصاص دادند.
در دیدار رده بن��دی نیز تیم های مس پارس فالورج��ان و ذوب آهن رو 
در روی یکدیگر قرار گرفتن��د که در پایان تیم هندب��ال مس پارس با 

نتیجه17بر15از سد ذوب آهن گذشت و در جایگاه سوم قرار گرفت.

موسی طباطبایی سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان می گوید که برای تکرار نشدن اتفاقات مغولستان، 6
در مسابقات جهانی صربستان مربیان تیم ملی یک شب را در مدرسه ایرانیان خوابیده اند، چون پاسپورت 
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مربیان تیم ملی کشتی نوجوانان در صربستان، در مدرسه خوابیدند!

بدون شک هزینه ای چند برابر ساخت 
گروه 
یک ورزشگاه را به بازس��ازی و ترمیم ورزش

خودش اختصاص داده و البته همچنان 
مثل »هیوالیی چند سر« پول می بلعد! ورزشگاهی که قرار بود 
چشم و چراغ نصف جهان باشد و میزبان نایب قهرمان آسیا، با 
گذشت بیش از یک دهه هنوز زمان بهر ه برداری مجددش فرا 
نرسیده و وعده وعیدهای مسئوالن ش��رکت تجهیز و توسعه 
اماکن ورزش��ی و ورزش و جوانان اصفهان، پوچ و بیهوده باقی 
مانده است و به نظر می رسد فاصله زیادی تا تحقق دارد! نکته 
قابل توجه بار مالی و هزینه های هنگفتی اس��ت که ورزشگاه 
نقش جهان به ورزش ایران تحمیل کرده و سیاهه بلندباالیی 

از بدهی ها را روی دست مدیران باقی گذاشته است. 
 البته به نظر می رس��د ک��ه هزینه های سرس��ام آور و هنگفت

نقش جهان تمامی ندارد و حتی بعد از افتت��اح و بهره برداری 
نیز باید همچنان چش��م انتظار چک های برگشتی و مطالبات 

پیمانکاران مختلف10 سال گذشته بود!
به گزارش ایس��نا، قان��ون با این مقدم��ه گ��زارش داد: اتفاق 
عجیب و جالبی که ظرف چند روز گذش��ته رخ داده و ورزش 
ایران را دچار چالش بزرگی کرده، مس��دود ش��دن حس��اب 
بانکی وزارت ورزش و جوانان توس��ط پیمانکار ورزشگاه نقش 
جهان اس��ت؛ اتفاقی کامال غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی 

که صالح��ی را دچار »آمپ��اس« کرد و در ش��وکی عظیم فرو 
برد تا سرپرس��ت جدید در ابتدای راه، تالطم و حاش��یه های 
بی پایان ورزش ایران را تجرب��ه کند!پیمانکار نقش جهان که 
بعد از ش��نیدن جواب های س��رباالی پی در پی از مس��ئوالن 
اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان و ش��رکت توسعه 
و نگهداری اماکن ورزش��ی، کاس��ه صبرش لبریز ش��ده بود، 
با توجه به بی تأثیر بودن جلس��ات و نشس��ت های بی حاصل 
با نماین��دگان کارفرما، ترجی��ح داد برای وص��ول مطالباتش 
دس��ت به دامن قانون و دادگاه ش��ود و در یک چش��م به  هم 
زدن، پرونده ش��کایت از کارفرما و طرف قرارداد را در ش��عبه 
86 دادگاه عمومی حقوقی تهران کلی��د زد و پیگیر مطالبات 
معوقه خودش ش��د.نکته جالب توجه این ک��ه پیمانکار نقش 
جهان در نشست های بی س��رانجامی که با نمایندگان کارفرما 
داشت، تهدید به طرح ش��کایت و پیگیری قانونی مطالباتش 
کرده بود و حتی خبر مربوط به آن در اختیار روابط عمومی  و 
اداره کل امور استان های وزارت ورزش و جوانان نیز قرار گرفت، 
 اما با بی توجه��ی مدیران کل آنها بایگانی ش��د تا دمل چرکی 
نقش جهان با روی کار آمدن دولت یازدهم و سرپرست جدید 
وزارتخانه، س��ر باز کند.نکته تأمل برانگیز این که حتی با روی 
کارآمدن صالحی امیری نیز این موضوع به اطالع وی نرس��ید 
تا چنین صخره ای بزرگ پیش روی تیم مدیریتی سرپرس��ت 

جدید وزارتخانه ق��رار بگیرد!پیمانکار ورزش��گاه نقش جهان 
که مطالبات تلنبار شده اش، رقم چش��مگیر و قابل توجهی را 
نشان می دهد، با اختیار کردن یکی از بهترین وکالی حقوقی 
و طرح دعوی و ش��کایت باالخره موفق به محکومیت کارفرما 
ش��د و بعد از ارایه توضیحات و اس��ناد مربوط ب��ه بدهی های 

ورزش��گاه  ش��ده   تلنب��ار 
نقش جهان، ریاس��ت دادگاه 
را ملزم به ص��دور حکم کرد؛ 
حکمی  موقتی ک��ه منجر به 
مسدود شدن حساب بانکی 
ن��ان  وزارت ورزش و جوا
ش��د، اما این پایان کار نبود 
و ریاس��ت دادگاه دستور به 
برداشت رقم بدهی پیمانکار 
از حس��اب وزارتخان��ه داد! 
اتفاقی که نه تنها برنامه های 
مال��ی وزارتخان��ه از جمل��ه 
پرداخت حق��وق کارکنان و 
پرداخت هزینه ه��ای روزانه 
را با مشکل مواجه کرد، بلکه 
سایر طلبکاران وزارت ورزش 

و جوانان که تعدادشان کم نیس��ت را هم به فکر انداخت تا از 
راه حلی مشابه، زنده کردن مطالباتش��ان را در پیش بگیرند! 
از آن جمله می توان به پیمانکار ورزش��گاه گهر دورود اش��اره 
کرد که برای رس��یدن به مطالبات معوقه اش، دست به دامان 
تیرآهن های ورزشگاه شده اس��ت!صالحی امیری که از وقوع 
چنین اتفاقی کامال شوکه شده است، بالفاصله دستور پیگیری 
مسببان این اتفاق را داد و خواستار حل مشکل به وجود آمده از 
سوی اداره کل حقوقی وزارتخانه شد، اما صحبت های مدیرکل 
حقوقی وزارت ورزش و جوانان که مهر تاییدی به این اتفاقات 
اس��ت نیز در نوع خودش جالب توجه است. فالح در خصوص 
چگونگی رخداد این اتفاق می گوید: شکایت پیمانکار ورزشگاه 
نقش جهان در دادگاه86 تهران مطرح و ریاست دادگاه حکم 
به برداشت از این حساب را صادر کرده است، البته با این توضیح 
که رقم برداشت شده به حساب دادگستری واریز شده است، نه 
پیمانکار.وی ادامه می دهد: با پیگیری هایی که صورت گرفته 
در تالش هستیم تا پول برداشت شده تا پایان هفته جاری به 
حس��اب وزارتخانه بازگشت داده ش��ود و قطعا مشکل خاصی 

وجود نخواهد داشت!

پای پیمانکار نقش جهان در میان است

حساب بانکی وزارت ورزش مسدود شد!
یک عضو  هیأت  علمي دانشگاه اصفهان: 

 انتظار ناصحیح از باشگاه ها
دلیل کم کاری هیأت ها

یک عضور هیأت علمی دانشگاه اصفهان معتقد است که اگر 
در ورزش همگانی پیشرفتی داشته باشیم مطمئن باشید 

در ورزش قهرمانی نیز پیشرفت می کنیم.
 محمد س��لطان حس��ینی در حالی که با ایس��نا س��خت

می گفت در خصوص ورود بخش خصوصی به ورزش بانوان 
و در پاسخ به این سؤال که ورود باشگاه های خصوصی آیا به 
ضرر ورزش بانوان شده است یا نه،گفت: نه من این صحبت 
را قبول ندارم. همانطور که می بینید ذوب آهن و س��پاهان 
که باشگاه هایی دولتی هستند هم به دلیل مسائل اقتصادی 

کمتر رو به ورزش بانوان آورده اند.
وی با بیان این که باش��گاه خصوصی فوالدماهان به نسبت 
باش��گاه های دولتی بیش��تر به بحث بانوان پرداخته  است، 
ادامه داد: ماهیت ورود باشگاه های خصوصی به ورزش در 
تمام دنیا کاری عام المنفعه که تداعی بین برند و وفاداری 
هواداران است و دلیلشان برای ورود به ورزش توسعه برند 

است.
سلطان حس��ینی با بیان این که باید به جغرافیای ورزش 
نیز توجه کرد خاطرنشان کرد: برخی از انتظارات ناصحیح 
 از باش��گاه های خصوصی و دولتی بر می گردد به کم کاری

هیأت ها و فدراسیون ها؛ به طور مثال باید هیأت ورزش های 
همگان��ی راهکاره��ای الزم را بررس��ی کند و بس��تر الزم 
را فراه��م کنند ت��ا باش��گاه های خصوصی به این س��مت 
نیز کش��یده ش��وند باتوجه به این که50 درصد از جامعه 
ما را بانوان تش��کیل می دهن��د باید سیاس��تگذاری هایی 
 داشته باش��ند تا بانوان بتوانند با ورزش های همگانی رو به 

ورزش آورند.
وی با بیان این که اگ��ر ورزش همگانی توس��عه پیدا کند 
می توان انتظار داشت بانوان در ورزش قهرمانی نیز پیشرفت 
خواهند کرد، ادامه داد: باید با توجه به فرهنگ و تجهیزات 
هر ش��هر، ورزش هایی را اختصاص دهیم که امکان توسعه 
رشته های ورزرشی در هر شهر باشد؛ مثال در شهر اصفهان 
به دلیل محدودیت فرهنگی برخی از رشته های ورزشی را 

نمی توان در این شهر داشت.
س��لطان حس��ینی در خصوص راهکارهای پیش��رفت در 
ورزش بانوان افزود: برای توس��عه پایدار ورزش می توان از 
بانوان استفاده کرد و باید مسئوالن ذیربط ورزش هایی مثل 
کوهپیمایی یا ورزش همگانی را توسعه دهند تا باشگاه های 

خصوصی نیز رغبت کنند که به این سمت بیایند.

دیدگاه

 آینده درخشان
منتظر تیرانداز   اصفهانی

پیروزی گیتی پسند 
در گام اول

تیم گیتی پسند ایران در نخستین دیدارش در رقابت های جام باشگاه های 
آسیا تیم السد قطر را 3 بر 2 مغلوب کرد.

 گل های گیتی پسند را در این دیدار احمد اسماعیل پور، محمد طاهری 
و مهدی جاوید به ثمر رساندند.

در این بازی ابتدا گیتی پس��ند با 2 گل از حریف قطری خود پیش افتاد، 
 اما تیم چند ملیتی الس��د در ای��ن نیمه به یک گل دس��ت یافت تا نیمه
  دوم را ب��ا امی��د بیش��تری ادامه دهد. با ش��روع نیم��ه دوم و ب��ا اخراج
  افشین کاظمی گیتی پس��ندگل تس��اوی را دریافت کرد، اما در ادامه و

 در اواخ��ر نیمه دوم مه��دی جاوید گل پی��روز بخش تیم��ش را به ثمر 
رس��اند. تیم گیتی پس��ند ایران در دومین مصاف خود، چهارش��نبه 6 
 شهریور از ساعت10 صبح به وقت تهران به مصاف تیم چونبوری تایلند

 می رود. 

دبیر هی��أت تیراندازی اس��تان اصفهان گف��ت: مرضیه پرورش نی��ا با مدالی 
که در بازی های آس��یایی نوجوانان کس��ب کرد، ثابت ک��رد می تواند یکی از 

افتخارآفرین های ورزش اصفهان و کشور باشد.
عباس محمدی اظهار داشت: پرورش نیا در یک خانواده ورزشکار پرورش یافته 
و در رشته تراپ که رشته ای سنگین بوده و بیشتر مردان در آن موفق می شوند، 

فعالیت می کند.
وی با اش��اره به مدال نقره تیراندازی اصفهانی در بازی های آسیایی نوجوانان 
عنوان کرد: پرورش نیا می توانست در بازی های آسیایی به مدال طال دست پیدا 

کند، اما با بدشانسی به مدال نقره رسید.
دبیر هیأت تیراندازی اس��تان اصفه��ان ادامه داد: پرورش نیا در 14س��الگی 
 توانسته به مدال نقره آسیا دست پیدا کند و با ادامه روند فعلی می تواند یکی از 

افتخار آفرینان ورزش کشورمان در میادین بین المللی باشد. 

دیگو لوپس دروازه بان شماره یک رئال 
سرمربی رئال مادرید با اعالم این که در ابتدای فصل مهم ترین موضوع 
کس��ب تمام امتیازات اس��ت، می گوید: دیگو لوپ��س در حال حاضر 
دروازه بان ش��ماره یک رئال مادرید اس��ت. رئال مادرید موفق شد در 

آخرین دیدار از هفته  دوم لیگا حریفش گرانادا را با یک گل شکست دهد. 

دکو کفش هایش را آویخت
دکو که متولد برزیل است و برای باش��گاه فلومیننزه بازی می کند و این 
تیم ریو دو ژانیرو را در فصل های 2010 و 2012 به قهرمانی برزیل رسانده 
است، روز دوشنبه )4 ش��هریور( اعالم کرد که به دالیل پزشکی دیگر به 

فوتبال حرفه ای ادامه نخواهد داد: "عضالتم دیگر همراهی ام نمی کنند."

دکو، کفش هایش را آویخت

بازیک��ن س��ابق بارس��لونا و چلس��ی ب��ه خاط��ر 
آسیب دیدگی های پیاپی، از فوتبال خداحافظی کرد. 
بازیکن سابق بارسلونا کفش های خود را آویزان و اعالم 

کرد که دیگر نمی خواهد به فوتبال ادامه دهد.

سرمربی والیبال نشسته ماهان با اشاره به شروط گذاشته شده 
توسط فدراسیون در خصوص اعزام این تیم به مسابقات آسیایی 
گفت: این شرایط به هیچ عنوان درست نیست و فدراسیون باید 
کمی هم به فکر باشگاه هایی باشد که بدون هیچ بازخوردی از 

ورزش حمایت می کنند.
مریم کریم��ی اظه��ار داش��ت: مس��ابقات آس��یایی والیبال 

نشس��ته بانوان آذر م��اه در پکن برگزار می ش��ود و طبق قولی 
که فدراس��یون پیش از این داده بود، قهرم��ان لیگ برتر ایران 
جواز حضور در ای��ن رقابت ها را به دس��ت خواه��د آورد که با 
توجه به قهرمانی ماهان در فصل گذش��ته رقابت ها این فرصت 
 در اختیار ما س��ت ت��ا با نام ماهان در این مس��ابقات ش��رکت

 داشته باشیم.

وی افزود: البته حضورمان به اما واگرهای زیادی بستگی دارد، 
چرا که پیش از این هیچ گونه ش��رطی نبود، اما در حال حاضر 
فدراسیون اعالم کرده تیم ماهان برای حضور در این مسابقات 
باید شرایط فدراسیون را بپذیرد که به نظر شروط غیر منطقی 
و اصولی است؛  به عنوان مثال سرپرست، مترجم و نماینده فنی 
تیم باید از فدراسیون معرفی شوند، این شرط برای باشگاه ها که 
تنها به خاطر حمایت از ورزش و به ویژه بانوان وارد این مسأله 
می شوند متفاوت است و نباید چنین شرایطی غیر منطقی برای 
آنان در نظر گرفت. هر باشگاهی برای خود اصول ومقرراتی دارد 

که باید به آن احترام گذاشت.
وی ادامه داد: با این تفاس��یر فکر می کنم کمی با مشکل روبه 
رو شویم، باشگاه کادر فنی کامل و با تجربه ای دارد و نیازی به 
چنین نفراتی در زمان اعزام ندارد، دقیقا نفراتی که مش��خص 
کردند، اگر ب��ا س��رمربی و بازیکنان هماهنگ نباش��ند ضربه 
خواهیم خورد. اینها تفکرات و اعتق��ادات منفی و مغرضانه ای 
است که فدراسیون دارد، همان طور که در انتخاب مربیان تیم 

ملی انصاف را رعایت نمی کنند.
 کریمی در خصوص وضعیت تیم ماهان وش��روع فصل آینده 
مس��ابقات گفت: تاکنون هیچ برنامه ای از س��وی فدراسیون 
اعالم نش��ده، اما آنچه گفته این است که دور رفت رقابت پیش 
از مسابقات چین در آذرماه اس��ت برگزار می شود این به ما نیز 

کمک می کند تا نفرات خود را بهتر محک بزنیم.
س��رمربي والیبال نشس��ته تی��م ماه��ان تصریح ک��رد: برای 

قوی تر ش��دن تیم امس��ال چند بازیک��ن را در نظر داش��تیم 
که متأس��فانه کمی با مش��کل روبه رو ش��دیم ه��ر بازیکنی 
که ما نظر داش��تیم ثام��ن الحجج به واس��طه پش��توانه مالی 
خوبی ک��ه در این س��ال ها پی��دا کرده ب��ا آن��ان وارد مذاکره 
ش��ده و فک��ر می کنم ب��ا آنه��ا تم��ام کنن��د. س��عی کردیم 
 اس��کلت اصلی تیم که از بازیکنان فصل گذش��ته هس��تند را 

حفظ کنیم.
 در این فصل تیم های ثامن،کرمان و لرستان حریفان جدی برای 
ما خواهند بود، اما تالش می کنیم با برنام��ه ریزی و تمرینات 
منظمی که اجرا می کنیم بتوانیم با استفاده از نقاط ضعف و قوت 
 تیم های حریف و همچنین تیم خودم��ان بتوانیم نتایج خوبی 

به دست آوریم.
وی ب��ا اعتراض به نحوه انتخ��اب مربیان تیم مل��ی افزود: طی 
3 تا 4 سالی که وارد این رشته ش��ده ام همواره تیم های تحت 
هدایتم قهرم��ان و نایب قهرمان بودند، اما فدراس��یون معتقد 
اس��ت از مربیان باتجربه اس��تفاده کند، س��ال گذشته مربی 
تیم ملی از لرس��تان بود که در جایگاه چهارم ق��رار گرفت ویا 
س��رمربی تیم ملی از تهران است که در طی س��ال های اخیر 
تیمی نداشته اس��ت. باید اجازه رش��د مربیانی مثل من را هم 
 ایجاد کنند ، طی این سال ها صبوری کردم تا شاید منطق آنان

 تغییر کند ولی اتفاقی نیفتاد اما امیددارم که در آینده بتوان با 
تغییر دیدگاهها و نگرش ها به نقاط ضعف و قوت دست یافت و 

راههای تازه را پیمود. 

سرمربی والیبال نشسته ماهان:

چرا باید شرط اعزام سرپرست، مترجم و نماینده فنی از فدراسیون باشد؟

به نظر می رسد که 
هزینه های   سرسام آور 

 و هنگفت
نقش جهان تمامی 

 ندارد و حتی بعد 
از افتتاح نیز باید 
همچنان منتظر   

چک های برگشتی 
و مطالبات گذشته 

بود



مجتمع پرورش ماهی24 تنی 
کوهرنگ افتتاح شد

با حضور اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری و فرمان��دار کوهرنگ، 
مجتمع پ��رورش ماهی24 تنی 
علی اس��دی کوهرن��گ افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
علی اصغر عنابستانی در مراسم 
افتتاح مجتمع پرورش ماهی 24 
تنی در کوهرنگ اظهار داش��ت: 
کلنگ این پروژه س��ال گذشته 
در روستای تبرک زمین خورد و با برنامه ریزی های انجام گرفته از سوی 
مسئوالن ما امروز ش��اهد به ثمر نشستن این تالش ها هس��تیم. وی از 
صرف بیش از  دو  هزار میلی��ون ریال اعتبار برای س��اخت این مجتمع 
پرورش ماهی خبر داد و گفت: این میزان اعتبار توسط بخش خصوصی و 
از محل اعتبارات شخصی و تسهیالت بانکی تأمین شده است. استاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: این مجتمع پرورش ماهی در روستای تبرک 
از توایع شهرستان کوهرنگ زمینه اشتغال س��ه نفر به صورت مستقیم 
در این شهرستان را فراهم کرده است.این مس��ئول ادامه داد: وجود آب 
در شهرستان کوهرنگ ش��رایط را برای گرایش بیش��تر مردم به سمت 
صنعت پرورش ماهی فراهم کرده، به نحوی که افتت��اح این پروژه ها در 
این شهرستان به نحو چشمگیری نسبت به گذشته افزایش داشته است.

خبر ویژه

مدیرکل آموزش و پرورش 
علیرضا کریمیان

همایش تحول بنیادین و نقش اولیا در این استان با توجه به اجرای سند 
تحول بنیادین، برنامه درس ملی و اس��تقرار نظام جدید آموزشی و لزوم 
اطالع رسانی به اولیا و دانش آموزان برگزار می شود . بسیاری از والدین و 
دانش آموزان هنوز با تغییرات به وجود آمده در نظام آموزش��ی منطبق 
نشده  اند و ضرورت برگزاری این گونه همایش هایی که جنبه آگاهی بخشی 
دارند کامال به صورت محسوس احساس می شود. ادارات آموزش و پرورش 
مناطق خانمیرزا، فارسان، ناحیه یک شهرکرد, گندمان، بلداجی، کیار، 
بروجن، کوهرن��گ، لردگان، 
فالرد، س��امان و اردل مجری 
برگزاری این همایش هستند.

انجم��ن اولی��ا و مربی��ان در 
همسویی و مشارکت با برنامه ها 
و تحوالت آموزش و پرورش با 
خانواده ها نقش اساس��ی ایفا 

می کنند.

 همایش تحول بنیادین
 و نقش اولیا آغاز شد

چهره روزیادداشت
طرح والیت بسیج دانشجویی به کار خود  پایان داد

مراسم اختتامیه طرح والیت استانی بسیج دانش��جویی با حضور بیش از150 نفر از دانشجویان 
دانشگاه های آزاد اسالمی، پیام نور و دولتی و به همت بسیج دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد شهرکرد به کار خود پایان داد. 
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پایگاه و اورژانس هوایی در اس��تان چهارمحال و بختیاری در 
حالی وجود ندارد که با توجه به شرایط توپوگرافی، کوهستانی 
و خاص این استان بیشتر از اس��تان های دیگر نیاز به اورژانس 
و ام��داد هوای��ی دارد. به گ��زارش مهر، اس��تان چهارمحال و 
بختیاری یکی از اس��تان های کوهستانی کش��ور که در رشته 
کوه زاگرس واقع ش��ده اس��ت و به علت ش��رایط خاص، این 
اس��تان یکی از پر حادثه ترین اس��تان های کش��ور است و با 
 توجه به شرایط کوهس��تانی و آب و هوایی، این استان پایگاه

 امداد هوایی ندارد.
جاده های ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری بیشتر در بین 
رشته کوه ها و دره ها ایجاد شده است و به علت پستی و بلندی ها 
بسیار فاصله بین شهرها و روستاها بس��یار است و در بسیاری 
از مناطق زمانی بسیاری طول می کش��د تا از یک شهر به یک 
شهر دیگر جابه جا شد و امداد زمینی در زمان بروز حادثه زمان 
بسیار زیادی را می طلبد و این در حالی است خطر برای امداد 
زمینی توسط آمبوالنس در جاده های چهارمحال و بختیاری 
نیز وجود دارد و آم��ار تصادف آمبوالنس ها و مجروح ش��دن 

امدادگران بیانگر این واقعیت است. 
همچنین بس��یاری از جاده های این اس��تان از استانداردهای 
الزم برخوردار نیس��تند و حتی جاده های اصلی این اس��تان 
همچنان دو بانده)رفت و برگش��ت( اس��ت و هنوز چهار خطه 
نش��ده اس��ت. از طرف دیگر آب و هوای اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری به گونه ای اس��ت ک��ه در فصل زمس��تان بارش 

 ش��دید ب��رف و ب��وران در بس��یاری از مناط��ق ام��کان 
امداد رسانی زمینی را نمی دهد و بسته شدن جاده ها ارتباطی 
به خصوص روستاهای شهرستان کوهرنگ تردد را برای حرکت 

آمبوالنس وتردد امدادگران نمی دهد.
 وجود پایگاه امداد هوایی و بالگرد امداد در اس��تان به راحتی

می تواند در زمان بسیار کم خدمت امداد رسانی را در زمان بروز 
حادثه به روستاهایی که جاده ارتباطی آنها توسط برف بسته 

شده است را انجام دهد.
مدیر مرک��ز ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��کی چهارمحال و 
بختیاری در گفتگو با مهر گفت: وجود اورژانس هوایی در چهار 

محال و بختیاری ضروری است.
فرامرز شاهین بااشاره به نیاز اورژانس هوایی در استان با توجه 
به ش��رایط جغرافیای استان که جزء اس��تان های کوهستانی 
است، اظهار داش��ت: ایجاد پایگاه های  اوراژانس هوایی در این 

استان ضروری است.
وی با بی��ان این ک��ه مأموریت هوای��ی این اس��تان از طریق 
اورژانس 115 اصفهان صورت می گیرد، بیان داشت: اورژانس 
هوایی مس��تقیم در این اس��تان ب��رای انجام ای��ن مأموریت 
ها وجود ندارد. ش��اهین با اش��اره به این ک��ه از طریق هالل 
احمر اس��تان ق��رار بر این ب��ود که ی��ک فروند بالگ��رد برای 
استان تهیه ش��ود که در حال پیگیری اس��ت، اذعان داشت: 
 امداد هوایی اس��تان بیش��تر در فص��ل زمس��تان در منطقه

 سر آقا سید است.

شهردار شهرکرد گفت: تکمیل باند دوم کمربندی 15 خرداد 
شهرکرد بیش از20 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

نوراهلل غالمیان در بازدید از پ��روژه تکمیل باند دوم کمربندی 
15 خ��رداد ش��هرکرد اظهار داش��ت: برای س��اخت باند دوم 
کمربندی15 خرداد از میدان کوهرنگ تا اتصال به بلوار فارابی 
جنوبی ش��هرکرد تاکنون 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
داخلی شهرداری هزینه شده است که برای تکمیل این محور 

20 میلیارد اعتبار دیگر مورد نیاز است.
وی با بیان این که ش��هرداری شهرکرد نس��بت به آزادسازی 
اراضی این مسیر اقدامات زیادی را انجام داده، افزود: علیرغم 
توافقات صورت گرفته، اداره راه و شهرس��ازی این اس��تان به 
تعهدات خود نس��بت به احداث ابنیه فنی مس��یر، زیرسازی، 

روسازی و آسفالت این پروژه هیچ اقدامی انجام نداده است.
شهردار شهرکرد با اشاره به پیشرفت70 درصدی عملیات باند 
دوم کمربندی 15 خرداد تصریح کرد: با توجه به حساس��یت 
محور و جلوگیری از ب��روز حوادث رانندگی، این ش��هرداری 
نسبت به زیرسازی، ساخت ابنیه و عملیات عمرانی آن اقدامات 
الزم را انجام داده، به نحوی که تنها آسفالت این مجموعه باقی 

مانده است. 
وی تصریح کرد: بر اس��اس رایزنی های انج��ام گرفته با معاون 
هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری مقرر 
ش��د اداره راه و شهرسازی نسبت به آس��فالت این محور اقدام 
نماید یا هزینه آسفالت، خط کش��ی و نصب عالئم راهنمایی و 

رانندگی که افزون بر20 میلیارد ریال برآورد ش��ده است را در 
اختیار شهرداری شهرکرد قرار دهد.

غالمیان بیان داش��ت: روان س��ازی ترافیک، بهبود در عبور و 
مرور خودروها، کاهش طول زمان س��فرهای درون ش��هری و 
برون ش��هری و همچنین کاهش خطرات ناشی از تصادفات از 
جمله اهداف تکمیل باند دوم کمربندی 15 خرداد ش��هرکرد 
اس��ت. وی افزود: باند دوم این محور از میدان کوهرنگ برای 
اتصال به بل��وار فارابی جنوبی ب��ه طول 2 ه��زار و 400 متر و 
عرض 12 متر است که در این مسیر شش دهانه پل عرضی با 

دهانه های دو تا پنج متر احداث شده است.
شهردار شهرکرد با بیان این که در ساخت باند دوم کمربندی 
15 تاکنون 37 ه��زار متر مکعب عملی��ات خاکبرداری انجام 
شده یادآور شد: تاکنون 42 هزار متر مکعب عملیات خاکریزی 
و 29 هزار متر مربع عملیات زیرس��ازی در ای��ن محور انجام 

گرفته است.
  وی خاطرنش��ان کرد: در ص��ورت تأمی��ن اعتبار ب��ه موقع،

پیش بینی می ش��ود باند دوم کمربندی 15 خرداد ش��هرکرد 
تا اوایل پاییز س��ال جاری به بهره برداری برسد. این مسئول بر 
ضرورت تکمیل پروژه های عمرانی این شهرداری تأکید کرد و 
متذکر شد: با توجه به رش��د روزافزون جمعیت و توسعه شهر 
و از سوی دیگر انتظارات و توفیقات شهروندان در بهره مندی 
از خدمات متنوع و عدم درآمد پایدار شهرداری شایسته توجه 

بیشتر است.

در صورت تأمین 
 اعتبار به موقع،
پیش بینی می شود 
باند دوم کمربندی 
15 خرداد شهرکرد 
تا اوایل پاییز سال 
 جاری 
به بهره برداری 
برسد

وجود پایگاه امداد 
هوایی و بالگرد 
 امداد در استان 
 به راحتی
می تواند در زمان 
 بسیار کم 
 خدمت 
امداد رسانی را 
انجام دهد

شهردار شهرکردفقدان پایگاه امدادرسانی هوایی در چهارمحال و بختیاری

کمربندی  15 خرداد20 میلیارد اعتبار نیاز دارد ارسال بالگرد امداد از اصفهان 
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حصر وراثت 
به شرح   11 دارای شناسنامه شماره  دستگردی   عزیزی  مهدی  آقای   321
دادخواست به کالسه 485/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم عزیزی دستگردی بشناسنامه 
29 در تاریخ 1391/10/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهناز باقری دستگردی فرزند جعفر 
ش ش 812 همسر 2- امیر عزیزی دستگردی فرزند رحیم ش ش 3627 رنان 
فرزند 3- مهدی عزیزی دستگردی فرزند رحیم ش ش 11 فرزند 4- طاهره  
عزیزی دستگردی فرزند رحیم ش ش 351 فرزند 5- کبری عزیزی دستگردی 
فرزند رحیم ش ش 6 فرزند 6- زهره  عزیزی دستگردی فرزند رحیم ش ش 
فرزند   1809 رحیم ش ش  فرزند  دستگردی  عزیزی  زهرا    -7 فرزند   609
با  اینک  الغیر.  و  فرزند   1 رحیم ش ش  فرزند  دستگردی  عزیزی  فریبا   -8
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

7 شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ 

320 ابالغیه : 9210103633201897 شماره پرونده : 9209983633200409 
شماره بایگانی : 920418 خواهان رجبعلی شکرانی  دادخواستی به طرفیت 
خوانده حسین آرمان   به خواسته ابطال مبایعه نامه ) مالی (   تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان خمینی شهر  نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم    
دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری خمینی شهر اصفهان واقع خمینی شهر 
– بلوار دانشجو- بلوار پاسداران روبروی بسیج خواهران – مجتمع قضایی 
به کالسه 9209983633200409 ثبت گردیده که وقت  ارجاع و  شماره یک 
رسیدگی آن 1392/10/7 و ساعت :11:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
شهر  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  دفتر  مدیر  گردد.  حاضر  رسیدگی 

ستان خمینی شهر 

تحدید حدود اختصاصی
: 103/92/243/337چون تحدید حدود ششدانگ قطعه  زمین  2000 شماره 
از شماره  فرعی  به شماره پالک 1020  کیله شهره  کیله چهار  معروف سه 
9 - اصلی واقع در اولیا جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز  بنام فخر السادات 
میرزائی و غیره  در جریان ثبت می باشد، بعلت عدم حضورمالک در آگهی 
قانون   15 ماده  اخیر  دستور  بموجب  اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی 
ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
1392/7/29 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک  اخطار می گردد که در ساعت و روز 
مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین 
تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  و صاحبان 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهدشد.م الف: 79 مجتبی شادمان رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز

فقدان سند مالکیت 
فرزند  طامه  رحمان  خانم  رمضان  آقای   103/92/1277/337 شماره   299
محمد علی  باستناد دو برگ اشتهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما 
گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
196/5 متر مربع بشماره پالک 100/2275 واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز که در صفحه 246 دفتر 126 امالک ذیل ثبت 15520 بنام رحمان 

طامه فرزند محمد علی 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 

انجام  مدعی  کس  هر  که  می شود  آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   120
سند  وجود  یا  آن  به  نسبت  شده(  ذکر  آگهی  این  در  آنچه  از  )غیر  معامله 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد 
گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تاسیس 

پاک  موشا  مهندسی  شرکت  تاسیس  آگهی  103/1375ث/92   : شماره   315
با مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/5/9 تحت شماره  سپاهان 

50457 و شناسه ملی 10260689590 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1392/5/9 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکتنامه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- 
موضوع شرکت : بسته بندی – توزیع و پخش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
کلیه اشخاص  با  داد و مشارکت  قرار  عقد  تامین نیروی انسانی موقت –   –
حقیقی و حقوقی – شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی 
– اخذ و اعطای شعب و نمایندگی در سراسر کشور – اخذ وام و تسهیالت 
به طور  و  اهداف شرکت  دولتی و خصوصی صرفا جهت  بانکهای  کلیه  از 
کلی هر گونه اموریکه با موضوع شرکت در ارتباط باشد انجام مفاد شرکت 
مدت   -2 ذیصالح   مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  نیاز  صورت  در 
شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان 
پیتزا  مقابل   – نظر  بطرف چهارراه   – میر  شهر اصفهان خیابان   – اصفهان 
: مبلغ 10000000  صادقیان  کد پستی 8164783611 ، 4- سرمایه شرکت 
ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای اکبر نقد علی پور نیازی 
واقف  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای جمشید جعفری نجف آبادی  
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای سید رسول اسماعیلیان نجف 
آبادی  به سمت عضو هئیت مدیره 4-5- آقای سید رسول اسماعیلیان نجف 
آبادی بسمت مدیر عامل  به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و 
رئیس هئیت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر میباشد 7- اختیارات مدیر 

عامل : طبق اساسنامه آذری – م الف 5299/3رئیس اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
313 شماره : 1929/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسی سها سنجش 
سپاهان  سهامی خاص به شماره ثبت 44876 وشناسه ملی 10260627990 
مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
آذر  قاسمی  حسین   محمد  آقای   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/4/6
خوارانی به عنوان بازرس اصلی ، خانم سحر طهماسبی به عنوان بازرس 

کثیر  روزنامه   -2. گردیدند  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی 
انتخاب شدند  3- اعضا  االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت 
ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای روح االمین ساغر جان و آقای 
محمد ایزدی و آقای بهاء الدین صباغ هرندی  تا تاریخ 1394/4/6- 4- سمت 
اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای روح االمین ساغر جان 
به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای محمد ایزدی  به سمت نائب رئیس هئیت 
مدیره و آقای بهاء الدین صباغ هرندی به سمت عضو هئیت مدیره و آقای 
روح االمین ساغر جان  به سمت مدیر عامل . 5- کلیه اوراق و اسناد مالی 
آقای روح   ( با امضای  رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل  تعهد ات شرکت  
االمین ساغر جان (و با مهر شرکت معتبر است مدیر عامل مجری مصوبات 

هیات مدیره میباشد. در تاریخ 1392/5/16 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5299/1منصور 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

دادنامه 

325 کالسه  پرونده : 292/92 شماره دادنامه : 499 تاریخ 92/5/15 مرجع 
رسیدگی : شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان : آقای مصطفی 
البرز  دفتر  گلها  پاساژ  فضای سبز  مقابل  کمال  خ  اصفهان   : نشانی  ملکیان 
خوانده : آقای احسان حیدری نشانی : مجهول المکان خواسته تامین خواسته 
پنج  و  چهل  مبلغ  به  محکومیت  به  حکم  صدور  و  خوانده  احوال  مطلق  از 
میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده 
با  اعالم ختم رسیدگی  اعضای محترم شورا ضمن  نظریه مشورتی  اخذ  و 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : رای 
قاضی شورا : در خصوص دادخواست مصطفی ملکیان به طرفیت احسان 
فقره چک  یک  ریال وجه  میلیون  پنج  و  مبلغ چهل  مطالبه  بخواسته  حیدری 
به شماره 785756 بتاریخ 91/8/15 عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
تقدیمی و  به دادخواست  با توجه  تادیه  تاخیر  انضمام خسارات دادرسی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
ابرازی  مستندات  و  دعوی  فبال  در  و  نشده  حاضر  شورا  جلسه  در  کافی 
از  نیز حکایت  ابرازی  و مستندات  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان 
اشتغال ذمه ی خوانده / به خواهان را حکایت می کند . علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون  پنج  و  چهل  مبلغ  پرداخت 
به به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی   سی و چهار هزار ریال 
وصول  زمان  لغایت   91/8/15 تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات  پرداخت   
وایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  گردد  می 
اختالف حل  شورای   24 شعبه  .قاضی  بود  خواهد  شعبه  این  در   واخواهی 

 اصفهان 

ابالغ رای  

326 کالسه  پرونده : 274/92 شماره دادنامه : 382 تاریخ 92/4/30 مرجع 
رسیدگی : شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان : آقای مصطفی 
البرز  دفتر  گلها  پاساژ  فضای سبز  مقابل  کمال  خ  اصفهان   : نشانی  ملکیان 
به  : مطالبه  المکان خواسته  : مجهول  آقای احسان حیدری نشانی   : خوانده 
کنندگان  امضاء  تصدی  به  اختالف  حل  شورای   16 شعبه   92/5/6 تاریخ 
زیر تشکیل پرونده کالسه 274/92 مفتوح است  با مالحظه اوراق پرونده و 
اظهارات طرفین شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
: در خصوص دعوی مصطفی ملکیان به  صدور رای می نماید: رای شورا 
طرفیت احسان حیدری بخواسته مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 785752 بتاریخ 91/6/25 عهده بانک قرض الحسنه 
مستندات  اصول  ابقاء  به  نظر  دادرسی   خسارات  انضمام  به  ایرانیان  مهر 
اینکه  و  دارد  اشتغال ذمه خوانده  و  دین  استقرار  بر  نزد خواهان که داللت 
خوانده هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای مطروحه و مبنی 
لذا شورا دعوی  اند   نیاورده  بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل 
خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد198و 519و515و522 ق. آ. 
د .م و مواد 313و 310  قانون تجارت رای بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و به انضمام سی و شش 
بانک  بر اساس شاخص  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  ریال هزینه  هزار 
مرکزی از تاریخ سر رسید مورخه 92/6/25 تا زمان وصول و هزینه نشر 
آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی دادگستری اصفهان می باشد . قاضی شعبه 16 

شورای حل اختالف اصفهان 

تغییرات 
آریا  مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 2141/ت   : شماره   324
ملی  ثبت 46973 وشناسه  به شماره  استیل سازان  سهامی خاص  صنعت 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   10260650487
1392/5/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای مجید پژمان نسب  به عنوان 
برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  عالیی  میر  الهام  خانم   ، اصلی  بازرس 
االنتشار زاینده رود جهت  انتخاب گردیدند.2- روزنامه کثیر  یک سال مالی 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند .در تاریخ 1392/5/29 ذیل دفتر ثبت 
شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . 
م الف 5634/2 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان 

تغییرات 
آریا  مهندسی   فنی  شرکت  تغییرات  آگهی  2150/ت92/103  323شماره 
ملی  ثبت 46973 وشناسه  به شماره  استیل سازان  سهامی خاص  صنعت 
 1392/5/22 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10260650487
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی 
سرمایه  افزایش  خصوص  در  مدیره  هیئت  به   92/5/22 مورخ  العاده  فوق 
ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و 
تبدیل مطالبات حال شد ه و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 40000000 
ریال به مبلغ 4000000000 ریال منقسم به چهل هزار سهم با نام به ارزش 
گواهی شماره  بموجب  ریال  مبلغ 200000000  که  ریال   100000 هر سهم 
92080/106 مورخ 1392/5/22 بانک ملت شعبه ساماندهی اصفهان پرداخت 
.در  یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  افزایش  گردیده است 
تاریخ 1392/5/29 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5634/1 منصور آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

آریا  مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 2099/ت   : شماره   322
ملی  ثبت 46973 وشناسه  به شماره  استیل سازان  سهامی خاص  صنعت 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260650487
1392/5/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- کلیه سرمایه تعهدی شرکت به 
مبلغ 26000000 ریال طی گواهی شماره 92080/105 مورخ 1392/5/21 
بانک ملت شعبه ساماندهی اصفهان توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده 
است .در تاریخ 1392/5/27 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5634 منصور آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

حصر وراثت 
330 آقای قاسم پیمانی   دارای شناسنامه شماره 2321 به شرح دادخواست 
به کالسه 495/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسنعلی پیمانی بشناسنامه 31 در تاریخ 1392/5/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- شهین کریمیان فرزند غفار ش ش 11456 همسر 2- قاسم پیمانی فرزند 
حسنعلی ش ش 2321 فرزند3- زهرا پیمانی فرزند حسنعلی ش ش 894 فرزند4-
فاطمه پیمانی فرزند حسنعلی ش ش 1440 فرزند5- لیال  پیمانی فرزند حسنعلی ش 
ش 2-034722-113 فرزند6-زهره پیمانی فرزند حسنعلی ش ش 3331 فرزند 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر



خواندنی

اخبار ویژه

محققان موفق به ساخت اسپری کافئین شدند که با انتشار به صورت مستقیم روی پوست 
بدن، نیاز روزانه بدن به کافئین را تأمین می کند.این مایع بدون رنگ و عطر خاص پس از 
اسپری شدن روی گردن، بتدریج از طریق پوس��ت وارد سیستم بدن شده و کافئین مورد 
نیاز فرد را تأمین می کند. برای یک دوز کافئین، دو بار اسپری روی پوست کفایت می کند 
و حداکثر میزان مصرف روزانه از این اسپری 24 بار اعالم شده است. اسپری کافئین برای 

افراد زیر 18 سال توصیه نشده است، اما برای خرید آن نیازی به ارایه نسخه وجود ندارد.
کافئین موجود در این اسپری نیاز افراد شبکار، کارگران در شیفت های طوالنی و رانندگی 
در مسافت های طوالنی را تأمین می کند و فرد نیازی به نوشیدن فنجان های متعدد قهوه 

یا چای برای بیدار ماندن ندارد.
»بن یو« دانشجوی سابق زیست شناسی مولکولی دانشگاه هاروارد با همکاری »دون سونی« 
و مشاوره دکتر »چونگ شی یو« از محققان دانشگاه راتگرز، اسپری کافئین را تولید کرده 
و با جذب س��رمایه مورد نیاز، این محصول را به تولید تجاری رسانده اند. اسپری کافئین 
Sprayable Energy از ماه نوامبر با قیمت 15 دالر به بازار عرضه می ش��ود، اما هنوز 

مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA(  را دریافت نکرده است.

تحقیقات متخصصین نش��ان می ده��د که اگر رش��د آلودگی در آینده به همین ش��دت 
 ادامه داشته باشد، می تواند انس��ان های بسیاری را کشته و مش��کالت زیستی زیادی را 
 به وجود آورد به همین دلیل طراحان، دس��تگاه های مختلفی را برای مقابله با این مشکل

 ساخته اند. 
 »آتم« یکی از طرح های جالبی است که برای مقابله با آلودگی هوا معرفی شده است. این 
طرح مربوط به پرده هایی می شود که می توانند هوای آلوده بیرون را تصفیه کرده و وارد 

خانه کنند. این پرده ها می توانند از بیمار شدن افراد خانه جلوگیری کنند.  
 »مالگورزاتا بالچنیکا« طراحی است که ایده اصلی این پرده ها را داده و آن را به مرحله اجرا 
رسانده است. این طرح به صورت پرده های الکترونیکی هس��تند که بر روی پنجره نصب 
شده و مانند فیلترهایی از گذشت آلودگی هوا جلوگیری می کند.  این پرده می تواند تمامی 

آلودگی ها را گرفته و در شرایطی می تواند نقش کولر را نیز به خود بگیرد.
 آتم طرحی است که هوای خانه را کنترل کرده و حتی با استفاده از نرم افزارهای کاربردی 
توانایی تش��خیص میزان آلودگی هوای داخل را نیز دارد. این ایده توانست است به مرحله 

نیمه نهایی مسابقات ایده های پاک برسد.

پرده هایی که هوا را تصفیه می کنند اسپری کافئین، جایگزین نوشیدن قهوه!

دکتر حس��ن کبیری متخصص پوس��ت و مو گفت: خوردن 
بعضی خوراکی هایی که دارای مقدار پروتئین کافی برای مو 
هستند الزم است؛ مثل کنجد س��فید که حاوی مقدار کافی 

منیزیم و کلسیم برای رشد مناسب موهاست.
وی گفت: خوردن هر روز ماس��ت می تواند بسیار به رشد مو 
کمک کند، همچنین تاجایی که م��ی توانید در رژیم غذایی 
خود سبزیجات با برگ سبز، ساالد، سیر، انواع غالت، میوه ها 
و جوانه ها را بگنجانید، به ط��ور کلی مصرف پروتئین کافی، 
منجمد، جوانه گندم، دوغ، غالت س��بوس دار، آجیل، لوبیا، 

سویا نیز می تواند بسیار کمک کننده باشد.
وی افزود: مطمئن شوید که بدنتان به طور متوسط ویتامین 
دریافت می کن��د. مصرف غذاه��ای حاوی گوگ��رد، روی، 

ویتامین B کمپلکس، ویتامینC و اسیدهای چرب ضروری 
را فراموش نکنید. وی در ادامه افزود: گیاهانی هستند که مانع 

از ریزش موها می شوند؛ مثل عصاره  شیرین بیان که از ریزش 
مو جلوگیری م��ی کند. وی برای جلوگی��ری از ریزش موها 
پیشنهاد کرد: وقتی موها به طور مرتب شانه شوند، احتمال 
شکننده شدن آنها کاهش می یابد، اما شانه کردن هم از نظر 
وی اصول خاصی دارد، موهای خیس را نباید شانه کرد زیرا 
وقتی مو خیس اس��ت بیش از هر زمانی ضعیف و ش��کننده 
می شود و به همین دلیل نباید به هیچ وجه موهای خیس را 
شانه زد، البته حواستان باشد بهتر است موها به طور طبیعی 

خشک شود و تا حد ممکن از سشوار  استفاده نکنند.
وی اف��زود: روغن نارگیل ب��ه دلیل مغزی ب��ودن و خاصیت 
مرطوب کنندگی فراوان دارد از آن اغلب به عنوان یک درمان 

برای کمک به رشد مو استفاده می کنند.

برای پرپشت شدن موهایتان آنهارا سیرکنید
 ۶ روش برای افزایش

 امنیت جی میل

بهترین روش برای امنیت بیشتر حس��اب کاربری استفاده از عبارت 
ترکیبی و غیر قابل حدس به عنوان رمز عبور است.

جی میل یکی از رایج ترین و کاربردپسندترین سرویس های ارسال 
ایمیل در دنیای مجازی است و میلیون ها کاربر در سراسر دنیا دارد.

البته رایج بودن آن اگرچ��ه اهمیت فراوانی دارد، اما باعث ش��ده تا 
بیشتر در معرض خطر بیشتری هم باشد.

 هکرهای زیادی به فکر سوء اس��تفاده از حساب های کاربران ایمیل 
گوگل هستند. به همین منظور، در ادامه تعدادی از روش های امنیت 

را برایتان توضیح داده ایم.

https 1     استفاده از پروتوکل
یکی از روش های امن برای اس��تفاده از جی میل https است. این 

پروتکل، اتصال اینترنتی امنی را برای کاربر ایجاد می کند.
 اس��تفاده از آن به خصوص وقتی از کافی نت، کافی ش��اپ یا مراکز 
عمومی ب��رای اتصال به اینترنت اس��تفاده می کنید، بس��یار الزم و 

ضروری است.
برای این منظور فقط کافیست به قسمت »تنظیمات عمومی« بروید 
گزینه always use httpsبه معنای »همیشه با پروتکل https به 

جی میل وصل شو« را فعال کنید.

2    استفاده از سؤال امنیتی
پیش از ساختن حساب کاربری در جی میل، از شما خواسته می شود 
سؤالی برای امنیت حس��ابتان انتخاب کنید و پاسخ آن را فقط پیش 

خود محفوظ نگه دارید.
 بهتر است در این قس��مت خالقیت به خرج دهید و سؤالی انتخاب 

کنید که یافتن پاسخ آن برای هکرها آسان نباشد.
 به این فکر کنید شاید یکی از اطرافیان شما که، شما را به خوبی می 

شناسد یکی از هکرهای حساب کاربریتان باشد.

3    کلمه رمز با عبارت ترکیبی و غیرقابل حدس
بهترین روش برای امنیت بیشتر حس��اب کاربری استفاده از عبارت 

ترکیبی و غیر قابل حدس به عنوان رمز عبور است.
 از عباراتی اس��تفاده کنید که هکرها نتوانند آن را به س��ادگی پیدا 
 و از حس��ابتان سوءاس��تفاده کنند؛ به طور مثال از حروف و اعداد و 

نشانه ها در عبارت رمز استفاده کنید.
 اگ��ر کلم��ات و اع��دادی ک��ه ب��رای رم��ز اس��تفاده م��ی 
ن��دازه کاف��ی ق��وی نباش��ند، حت��ی نزدی��کان   کنی��د ب��ه ا
ش��ما نیز م��ی توانند، ب��ه راحت��ی ب��ا اس��تفاده از ن��رم افزارهایی 
همچون»مدیریت پس��وورد مایکروس��افت« برای پی��دا کردن رمز 

عبورتان اقدام کنند.
این ابزار مایکروسافت در این مورد – یعنی یافتن کلمات رمز– بسیار 
کارآمد است، شاید بتوان گفت بسیار بهتر از ابزار گوگل در این زمینه 

عمل می کند.
 حتما ب��ه امنیت اکانت خ��ود اهمیت بدهی��د و از رمزهای پیچیده 

استفاده کنید.

IP 4    کنترل اطالعات
چک کردن IP اتصال به اینترنت، به کاربر کمک می کند تا از آخرین 

فعالیت های حساب کاربریش آگاه شود.
  در ای��ن ص��ورت اگ��ر ف��ردی غی��ر از کارب��ر، از آدرس آی پ��ی 
جداگانه ای به حس��اب کاربری او وارد ش��ده باش��د، کاربر متوجه 

خواهد شد.

5     نسخه پشتیبان ایمیل
تهیه کردن نسخه پش��تیبان از جی میل عالوه بر امنیت حساب، به 
کاربر این اطمین��ان را می دهد که اگر در هر ص��ورت و به هر دلیلی 

حسابش از بین برود، یک نسخه از فعالیت هایش را دارد.
  این که ه��ر کاربری م��ورد حمله هکره��ا قرار گیرد، بس��یار عادی 

است.
  حمل��ه هکرها همیش��ه ب��ا علت خاص��ی نیس��ت، اما به ه��ر حال 
می توانید با رعایت کردن مسائلی جزئی، امنیت خودتان را تضمین 

کنید.
برای تهیه نس��خه پش��تیبان می توانی��د یک کپ��ی از فعالیت های 
 حس��ابتان را در حس��اب کاربری دیگری به ص��ورت آنالین ذخیره 
 کنید. خوش��بختانه گوگل این ام��کان را به کاربران��ش می دهد تا 
هر تعداد حساب که می خواهند برای خود بس��ازند و از آن استفاده 

کنند.

keyscrambler 6    استفاده از
Keyloggerها برنامه های بس��یار کوچک و هوش��مندی هستند 
که می توانند به راحتی از فیلتر نرم افزاره��ای امنیتی عبور کنند و 

همچون تروجان اطالعات حساب کاربر را بدزدند. 
برای حفاظت از امنیت حساب کاربری خود در جی میل می توانید از 

keyscramblerها استفاده کنید.
 این نرم افزار هویت هکرها و الگرها را تشخیص می دهد و از نفوذ آنها 

به حساب کاربر جلوگیری می کند.

دانستنی
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پیامبر اکرم   )ص( :
بهترین دانش آن است که سود بخشد . 

عکس نوشت

فیلی که در تصویر 
 مشاهده می کنید، 
در حال دریافت کمک های 
اورژانسی جهت دفع گرما 
از بدن خود است

ستاره شناسان می گویند ستاره های چرخان کوچک موسوم 
به تپ اخترها می توانند در آین��ده GPS های دقیقی برای 

تعیین موقعیت مسافران فضایی باشند.
تپ اخترها ستاره های نوترونی چرخانی هستند که با سرعت 
بس��یار زیاد دوران می کنند و پالس های مداوم��ی از انرژی 
تابش��ی به همراه خطوط میدان مغناطیس��ی قوی را از خود 

منتشر می کنند.
برخ��ی از تپ اخترها نی��ز پرتوهای ایکس تاب��ش می کنند. 
س��تاره های نوترونی در حقیقت بقایای هسته  ستاره منفجر 
شده ای هستند که حجم کوچک و چگالی بسیار باالیی دارند.

دکتر جرج هابز و همکارانش در س��ازمان تحقیقات علمی و 
صنعتی کشورهای مش��ترک المنافع در استرالیا می گویند 
دریافته اند چگونه می توان با استفاده از مهندسی معکوس، 
 نقاط نوران��ی تپ اخترها را ک��ه به روی صفح��ه رادار ظاهر 

می شوند، به هدایت فضاپیما کمک کرد.
در فرآیندی شبیه به ارتباط مثلث شکل GPS با گیرنده های 

زمینی و ماهواره ای، فضاپیماها می توانند هر هفت روز یک 
بار، برای محاسبه دقیق موقعیت، از تلسکوپ های خود برای 

مشاهده چهار تپ اختر مختلف استفاده کند.
در حال حاضر فضاپیماها از زمین نظارت می شوند، اما هرچه 
این فضاپیما از زمین دور شود دقت این نظارت و هدایت کمتر 
و کمتری می شود، اما هابز بر این باور است که یک GPS تپ 

اختری می تواند این مشکل را حل کند.
وی افزود می توانیم از اطالعات این تپ اخترها برای تعیین 
بسیار دقیق موقعیت تلسکوپ هایمان استفاده کنیم. اگر این 
تلسکوپ ها بر روی یک فضاپیما باشند، می توانیم موقعیت 

فضاپیما را نیز داشته باشیم.
این فضاپیماها می توان��د موقعیت خ��ود را در محدوده 20 
کیلومتری و  سرعتشان را نیز در هر10 س��انتیمتر در ثانیه 
تعیین کنند. بر اس��اس دانش ما این بهترین دقتی است که 

کسی می تواند نشان دهد.
 هاب��ز و همکارانش م��ی گویند این سیس��تم م��ی تواند از 
اندازه گیری تپ اخترهایی استفاده کند که سال هاست رصد 
می ش��وند از این رو زمان ضربان آنها به خوبی شناخته شده 
است. ساخت تلسکوپ های کوچک تر و سبک تر اشعه ایکس 
امکان قرار دادن این سیستم را بر روی یک فضاپیما فراهم می 
 Advances in Space کند. نتایج این تحقیقات در نشریه

Research منتشر شده است. 

تپ اخترها، GPS های آینده برای مسافران فضایی

برای بس��یاری از بچه هایی که در مدرس��ه های زیر 
درس می خوانند، این محوطه ها عادی هس��تند، چه 
 به خاطر انتخاب آنها باش��د، چه مکان مدرس��ه، چه 
محدودیت های ش��هریه و غی��ره. به هر ح��ال همه 
 این مدرس��ه ها به طور خالقانه ای طراحی شده اند. 
 مدرس��ه های بیش��تری در سراس��ر دنیا هستند که 

می توانند شگفتی بیافرینند.
1    مدرسه شناور، خلیج هالونگ، ویتنام

اکثر توریس��ت های��ی که از 
ویتن��ام دی��دن م��ی کنند 
)حدود90 درصد( به خلیج 
هالونگ هم می روند؛ خلیجی 
که امتداد وس��یعی در خط 
س��احلی و ح��دود 2000 
جزیره با اندازه های مختلف دارد که در اطراف بسیاری 
از ای��ن جزیره ه��ا دهکده های ش��ناور وج��ود دارد، 
اجتماعات کوچکی از بومیان که شاید هیچ وقت روی 
زمین س��فت زندگی نکرده باشند. مهم تر از همه اینها 
مدرسه ای شناور به شکل نقطه ای در نزدیکی ساحل 
است که در اطراف آن قایق های مدرسه کناره گرفته اند 

و به جای اتوبوس مدرسه از آنها استفاده می شود.
2    مدرس�ه گنبد یکپارچه، آریزونا، ایاالت 

متحده آمریکا
هیچ ش��کی وجود ندارد که 
ظاهر این ساختمان، شبیه 
به ساختمانی از دنیایی دیگر 
اس��ت. از این گذش��ته، این 
مدرسه »مدرس��ه ابتدایی 
مرزی« نام دارد. خود سازه 
یک گنبد یکپارچه اس��ت؛ یک روش س��اخت و ساز 
 جدید و محب��وب که بس��یار مقاوم و بس��یار مقرون 
به صرفه است. فونداسیون بتنی، گرد انتخاب شده و 
گنبد آن برآمده است و اندازه مناسب و صحیحی دارد 
 که با اس��تفاده از مصال��ح مختلف از جمل��ه مخلوط

 افشانه ای بتن تقویت شده است.
3    مدرس�ه کانتینر حمل و نقل، آمستردام، 

هلند
این سازه زیبا مدرسه دالتون 
در آمستردام است که خانه 
موقتی بچه های مهد کودک 
ب��ود ت��ا وقتی ک��ه محوطه 
جدید در سال 2009 تکمیل 
شد. حیف که این سازه فقط 
یک وسیله موقت است، زیرا  به علت مزایای بسیاری 
که کانتینرهای حمل و نقل دارند؛ مانند هزینه کم و 
 فراوانی آنها و اس��تفاده از آنها به عن��وان مکان های 
قابل سکونت به س��رعت در میان طراحان و معماران 

محبوبیت یافته است.
4     مدرس�ه زیرزمینی، ویرجینیای شمالی، 

ایاالت متحده آمریکا
مدرس��ه ابتدایی تراِست در 
ِرس��تون، یک��ی از مع��دود 
مدرسه های روی زمین بوده 
که در زیر زمین ساخته شده 
است. تصمیم به ساخت این 
مدرس��ه به ش��کل کنونی 
ظاهرا به علت بحران انرژی و نیرو در اوایل دهه هفتاد 
بوده است و هدف از آن، ساخت سازه ای بود که تا حد 
ممکن نس��بت به نیرو و انرژی، هوشمند باشد و همه 
تسهیالت الزم را برای بچه های بومی فراهم کند. یک 
تپه کوچک جنگلی به مساحت14جریب، تسطیح شد 
و مدرسه بر روی آن ساخته شد، سپس سازه با خاک 

پوشانده شد.
5     مدرسه غار، ژیون، چین

مدرسه ابتدایی دونگ ژونگ 
در استان گوئیژوی چین قرار 
 داردو هم��ان ط��ور ک��ه 
می بینید، کل مدرسه در یک 
غار طبیعی بزرگ  در کنار یک 

کوه واقع شده است.

 5مدرسه جالب غیر عادی
 در دنیا

Moth eye  یک فناوری 
جدید در دنیای تلویزیون

پیش بینی می ش��ود فن��اوری های جالب ت��ری نیز در 
آین��ده نزدی��ک وارد ب��ازار تلویزی��ون ش��ود. در رقابت 
ام��روزی ب��ازار تکنول��وژی، ش��رکت ه��ای تلویزیون 
سازی نیز از س��ایر ش��رکت ها عقب نماندند و از فناوری 
جدیدی ب��ه ن��ام »Moth eye« اس��تفاده کردند. این 
فن��اوری همانند ی��ک فیلت��ر عمل م��ی کن��د و مانع 
بازتاب نور ب��ر روی صفح��ه نمایش می ش��ود، کیفیت 
 تصویر را تا حد بس��یاری افزایش می دهد و باعث ایجاد 
رنگ های ش��فاف بر روی صفحه نمایش می گردد. این 
فناوری نخس��تین بار بر روی تلویزیون جدید ش��رکت 
ش��ارپ اعمال ش��ده اس��ت و تا پایان س��ال2012 وارد 
 ب��ازار خواهد ش��د.پیش بینی می ش��ود فن��اوری های 

جالب تری نیز در آینده نزدیک وارد بازار تلویزیون شود.

فناوری
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