
شهرکرد میزبان جشنواره 
کودک و نوجوان رضوی 

همزمان با دهه کرامت 

دبير اجرايي جش��نواره هش��تم ادبيات كودك 
و نوج��وان رض��وي گفت:آيي��ن اختتاميه اين 
جشنواره سراسري بيستم شهريورماه همزمان 

با دهه كرامت در شهركرد برگزار مي شود...

شهادت ششمین تولد سد نصر آباد؛ بی  نیازی شرق به زاینده رود
شمع روشنگر 
و وصي پیغمبر، 
تسلیت و تعزيت باد

نماينده مردم اصفهان در مجلس
»احمدی نژاد بدون روتوش«

منتشر شد 2
آسمان دفاع 

اصفهانی ها ابری است 67

4

بروجن از کمبود امکانات 
بهداشتی رنج می برد 

 هر چه در توان داشتم انجام دادم

رييس كل س��ابق بانک مركزی با بيان اين كه هيچ برداشت 
غيرقانونی از بانک مركزی برای هدفمندی انجام نشد، گفت: 

هر چه به ذهنم می رسيد در بانک مركزی انجام دادم.
به گزارش فارس، محمود بهمنی در حاش��يه مراس��م توديع 

خود و معارفه رييس كل بانک مركزی در جمع خبرنگاران...

 پايان سرگردانی 6 ساله 
بزرگ ترين تنديس نجف آباد
اين تنديس از چهره آخرين معماران قديمی نجف آباد الهام 
گرفته شده اس��ت.تنديس پيرمرد اذان گوی نجف آباد كه با 
بيش از چهار متر طول و وزن هفت تن ِمس، يکی از منحصر به 
فردترين مونه های موجود به شمار می آيد، پس از نزديک به6 
سال بال تکليفی، قرار است شنبه هفته جاری در تقاطع خيابان 
17شهريور و ميرداماد نجف آباد به صورت رسمی توسط دكتر 
ذاكر اصفهانی رونمايی شود. اين تنديس كه سال ها از ساخته 
شدن آن توسط استاد راعی يکی از هنرمندان شاخص عرصه 
مجسمه س��ازی شهرس��تان می گذرد، برای نخستين بار در 
ميدان اصلی ورودی نجف آباد برای كمتر از24س��اعت نصب 
 شد، ولی با مخالفت تعدادی از ارگان ها به سرعت از اين نقطه 
جابه جا ش��ده و محل جايگزينی ديگری نيز ب��رای آن پيدا 

نشده بود. 

س: حمیدرضا نیکو مرام/ زاينده رود[
]عک

 ظرفیت های
  از ياد رفته
 نصف جهان

3    ش��هردار و مع��اون عمران��ی اس��بق 
استانداری اصفهان كه در حال حاضر به عنوان 
يکی از گزينه های تصدی استانداری اصفهان 
مطرح ش��ده، بر اين باور اس��ت ك��ه مديريت 
ش��هرداری، مديريت درآمد-هزينه است، ولی 
مديريت اس��تانداری با مديريت هزينه تفاوت 

زيادی دارد. 

7
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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بهروشساندويچي
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

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

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

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

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

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

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

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

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

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

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

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

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

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

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

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

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

می شود. 

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

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

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

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

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

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

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

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

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

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

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

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

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

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

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

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

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

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

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

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

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

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

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

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

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

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

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

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

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

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

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

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

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

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

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

گروه شير و لبنيات در برنامه...

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

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

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

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

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

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

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

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

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

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

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

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

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

 رسیدگی به  پرونده  کهریزک
  در دیوان عالی  کشور

به گزارش فارس، یک منبع آگاه در دستگاه قضایی کشور اعالم کرد: 
چندی قبل، پرونده موسوم به کهریزک به دیوان عالی کشور آمد. 

 وی افزود: پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی از سوی معاونت ارجاع، 
پرونده تعیین شعبه و به شعبه مربوطه ارسال شد. 

 این منبع آگاه تصریح کرد: کار رس��یدگی و مطالعه پرونده از سوی 
شعبه رسیدگی کننده آغاز شده است و جریان رسیدگی ادامه دارد.  
وی درباره این موضوع که پیش بینی شما برای پایان زمان رسیدگی 
به این پرونده چه تاریخی است گفت: به نظر می رسد رسیدگی به این 

پرونده زمانبر خواهد بود.

 حضور احمدی نژاد 
در جلسه مجمع تشخیص

محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق س��اعت10 صبح دیروز و 
حدود20 روز پ��س از صدور حکمش در عضویت مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، در این جلس��ه ش��رکت کرد. این اولین بار است که 
احمدی نژاد پس از اتمام ریاس��ت جمهوری خود و صدور حکمش 
برای عضویت در مجمع، در جلس��ه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
شرکت می کند.  حکم احمدی نژاد در تاریخ13مرداد از سوی رهبر 

معظم انقالب صادر شد.

»احمدی نژاد بدون روتوش«
منتشر شد

حامیان احمدی نژاد جزوه ای با ن��ام» احمدی نژاد بدون روتوش« را 
در فضای مجازی منتشر کرده اند. این جزوه در13 بخش به شبهات 
مطرح شده درباره رویکرد و عملکرد احمدی نژاد و حلقه اطراف وی 
پاس��خ داده اس��ت. پیش از این نیز کتابی با عنوان»هاش��می بدون 
روتوش« منتشر شد که در این کتاب هاشمی رفسنجانی در قالب یک 
سری گفتگو و بیان خاطرات، به دفاع از عملکرد خود پرداخته است.

 انشقاقی در فراکسیون رهروان
 رخ نداده است

جلیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت با بیان این که 
نگاه اکثریت مجلس به کابینه پیشنهادی، بدبینانه نبود، انشعاب در 
فراکسیون رهروان والیت به بهانه رأی منفی برخی اعضا به کابینه را 
رد کرد و گفت: این فراکسیون دموکراتیک ترین روش را برای رأی به 
کابینه از خود نشان داد و در فراکسیون، هیچ اراده ای برای تحمیل 

خود به دیگران در دستور کار قرار نداشت.
اس��ماعیل جلیلی با اش��اره به انتش��ار اخباری مبنی بر انش��عاب و 
انشقاق در فراکسیون رهروان والیت در زمان رأی اعتماد به کابینه، 
اظهارداشت: فراکسیون رهروان والیت یک هویت دارد که این هویت 

برای فعاالن و اعضای آن مهم است.

 روحانی برای انتخاب وزیران
به مالک نمایندگان توجه کند

بادامچیان عضو ارشد حزب مؤتلفه اس��المی با بیان این که مجلس 
شاخص»صالح بودن« را با توجه به رهنمودهای رهبری مالک رأی 
اعتماد به وزیران کابینه یازدهم قرار داد، گف��ت: برای جلوگیری از 
بحث و مجادل��ه و برای تفاهم و هماهنگی بیش��تر با مجلس، انتظار 
می رود روحانی برای انتخ��اب وزرای باقیمانده به مالک نمایندگان 

توجه کند.
اسداهلل بادمچیان با اشاره به کابینه یازدهم و رأی اعتماد خانه ملت 
به آن، گفت: روحانی مطابق با سیاست های کالن دولت خود، وزیران 
را انتخاب کرده اس��ت که بعضا مصلحت هم در آن دیده می شد. در 
مقابل، مجلس نیز معیارها و ش��اخص هایی را برای انتخاب وزیران 

داشت که به خوبی آن را در روند بررسی رأی اعتماد لحاظ کرد.

 جهانگیری نامه لغو
 مصوبه »مهرآفرین«را پس گرفت

معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای با اشاره به لغو چند مصوبه هیأت 
دولت دهم، توق��ف موقت اجرای مصوبات دولت پیش��ین را رفع و اجازه 

اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان ها صادر کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای 
آن مصوباتی که مغایر قانون تلقی نشدند را بالمانع دانست و در این راستا 
بخشنامه های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله 
مصوبات و تصمیم نامه هایی که از1392/3/1 توسط دولت، کمیسیون های 
وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح 

»مهر آفرین« را کان لم یکن تلقی کرد.

اخبار کوتاه 

 موشک ها هیچ گاه
 پیام آور صلح نبودند

محمد خزاعی    
سفیر ایران در سازمان ملل 

ما با هرگونه مداخله نظامی خارجی در سوریه مخالفیم، چرا که معتقدیم 
این اقدام، تالش های جاری برای دس��تیابی به یک راه حل سیاس��ی در 
 بحران سیاسی را تخریب خواهد کرد. ما اعتقاد داریم که موشک ها هیچ گاه

پیام آوران صلح در خاورمیانه و جهان نبوده اند. مقامات ایرانی اغلب تمایل 
دارند به جهانیان یادآوری کنند که هدف سالح های شیمیایی صدام در 
جریان جنگ ایران و عراق در دهه هش��تاد میالدی ب��وده اند و برخالف 
سایر کش��ورهای حامی جنگ 
با س��وریه می گویند که دولت 
اسد آنها را مطمئن کرده است 
که هرگز از چنی��ن جنگ افزار 
شیمیایی اس��تفاده نکرده اند. 
ایران اصلی ترین قربانی کاربرد 
سالح های ش��یمیایی به طور 
مطلق با هرگونه به کارگیری این 

سالح ها مخالف است.
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احتمال نشست مجلس و دولت در مهرماه

محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران گفت: دولت باید در ابتدا انتصابات را انجام دهد و افراد 
را در سمت های مختلف بچیند، بعد نشست مشترک مجلس و دولت برگزار شود. وی افزود: 

اما به نظرم احتماال نشست مشترک مجلس و دولت یازدهم اوایل مهرماه برگزار می شود.

مجرمانه بودن انتقال پول 
به دانشگاه ایرانیان

پیشنهاد روسیه به ایران 
درباره اس300

اکبر ترکان در خصوص انتقال 16 میلیارد تومان از حس��اب نهاد ریاست 
جمهوری به دانشگاه ایرانیان در روز مراسم تحلیف حسن روحانی، گفت:

این انتقال غیر قانونی بوده و در هیچ م��اده و تبصره قانونی به دولت دهم 
اجازه چنین انتقالی داده نشده است. 

 مشاور ارشد رییس جمهور، این انتقال  را مصداق عمل مجرمانه و خالف 
قانون توصیف و تصریح کرد: جهانگیری معاون اول رییس جمهورمجرمانه 
بودن این عمل را تأیید و آن را به من اعالم کرد. او رسیدگی به این موضوع 
مجرمانه را در دولت پیگیری می کند. وی در خصوص رسیدگی به وضعیت 
شورای عالی ایرانیان نیز گفت: بخش��ی از وظایف  شورای عالی ایرانیان 
خارج از کشور مربوط به وزارت امور خارجه است و باید بررسی های الزم 

برای نحوه فعالیت این شورا انجام شود. 

معاون نخست وزیر روس��یه اعالم کرده برای فروش مشروط نوعی سیستم 
پدافند هوایی به ایران آمادگی دارد. 

 به گزارش خبرگ��زاری اینترفکس روس��یه، »دمیت��ری راگوزین« معاون 
 نخس��ت وزیر این کش��ور گفته این س��امانه پدافند هوایی ش��بیه سامانه 
 اس300  اس��ت. طبق گفته معاون نخست وزیر روس��یه، شرط فروش این 
سامانه این اس��ت که ایران شکایتش در پرونده فروش س��امانه اس300 را 
پس بگیرد.  قرارداد فروش سامانه اس 300 به ایران، در سال 2007 میالدی 
امضا شد، اما در س��ال2010 در پی تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت 
سازمان ملل علیه ایران، این قرارداد از سوی روسیه لغو شد.  ایران در واکنش 
به لغو این قرارداد، شکایتی علیه شرکت روسی سازنده این سامانه به دادگاه 
بین المللی داوری ژنو ارایه کرد و خواستار دریافت4 میلیارد دالر غرامت شد. 

سرپرست دادگاه های کیفری اس��تان تهران گفت: پرونده 
اختالس از بیمه ایران و استانداری تهران برای رسیدگی به 
شعبه79 دادگاه کیفری اس��تان تهران فرستاده شده است.  
قاضی محس��ن افتخاری در این رابطه اظهار داشت: بخشی 
از احکام متهمان پرونده اختالس از بیمه ایران و استانداری 
تهران که از س��وی دیوان عالی کش��ور نقض شده بود برای 

رسیدگی به شعبه ای هم عرض باید ارسال می شد. 
 وی اف��زود : پس از بازگش��ت پرون��ده ب��ه دادگاه کیفری ، 
این بخ��ش از پرونده به ش��عبه79 دادگاه کیفری اس��تان 
 تهران ارجاع ش��د که قضات دادگاه، مطالع��ه پرونده را آغاز
 و پس از مطالعه پرونده، برای محاکمه تعیین وقت کردند. 

 سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران درباره تحقیق 
از برخی از متهم��ان جدید در این پرونده گفت: بخش��ی از 
پرونده در دادسراس��ت و تحقیقات از متهمان در آنجا انجام 
می ش��ود. در این خصوص باید از دادس��را س��ؤال کنید.  با 
برگزاری13جلسه دادگاه طی42روز، قاضی مدیر خراسانی 
و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعالم 
کردند و از12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شده و حکم 
مجازات متهمان را صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه، دو نفر 
از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند. حکم22 
نفر از متهمان نیز نقض شد که به زودی محاکمه خواهند شد.

امیر اس��ماعیلی فرمانده ق��رارگاه پدافند هوای��ی ارتش از 
برگزاری رزمایش پدافند هوایی در اواخ��ر مهرماه خبر داد 
و گفت: این رزمایش مش��ترک در منطقه ای کوهس��تانی و 

متناسب با برودت هوا برگزار خواهد شد. 
 وی خاطرنش��ان کرد: در رزمایش امسال، پهپاد حازم3 نیز 
رونمایی و به پرواز در خواهد آمد. فرمان��ده قرارگاه پدافند 
هوایی ارتش با بیان این که  10 ش��هریور  نیز 15 دستاورد 
پدافند رونمایی خواهد شد، اظهار داش��ت: رادارهای میان 
برد »شهاب و ثامن« با قابلیت کشف باال در صحنه های رزم، 
از جمله این دستاوردهاس��ت. وی همچنی��ن از رونمایی از 
سامانه موشکی یازهرا)س(3 با قابلیت هایی جدید خبر داد. 
اسماعیلی با بیان این که ما در دو بخش تفکیک و تحکیم از 
سال گذشته تاکنون برنامه های مدونی برای اجرا داشته ایم، 
افزود: در بخش تفکیک در قرارگاه پدافند هوایی فقط صحبت 
از تش��کیل و تحکیم می ش��ود و حرفی از تفکیک به میان 
نمی آید. فرمان��ده قرارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیا)ص( 
تصریح کرد: قول داده بودیم که امس��ال و در آس��تانه دهم 
شهریور دانشگاه خاتم را تأسیس کنیم و الحمداهلل دانشگاه 
خاتم با مصوبه فرمانده کل قوا در ملک02 نزاجا توسط قرارگاه 
هوایی خاتم االنبیا)ص( تأسیس ش��د و برای نخستین بار 

مهر ماه نیروهای خود را آموزش و تربیت می دهد.

دیروز  هیأتي سه نفره متش��کل از عالءالدین بروجردي 
نماینده مردم بروجرد و رییس کمیس��یون امنیت ملي 
و سیاس��ت خارجي مجلس، فتح اهلل حس��یني نماینده 
قصرشیرین و گیالنغرب و همچنین جواد کریمي قدوسي 
نماینده مش��هد و کالت و عضو کمیسیون امنیت ملي و 

سیاست خارجي مجلس عازم سوریه و لبنان شدند.    
  در همین راستا عالءالدین بروجردي رییس کمیسیون 
امنیت ملي در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران در تش��ریح 
اهداف این سفر گفت: این هیأت از سوي مجلس شوراي 
اسالمي و کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي عازم 
سوریه و لبنان است و هدف از آن، این است که مخالفت 
جمهوري اس��المي ایران را با هر گونه حمله به سوریه و 
کشتار مردم این کشور اعالم کند. وي ادامه داد: از دیگر 
اهداف این س��فر، محکومیت حمالت ش��یمیایي است 
که نه تنها براي مردم س��وریه بلکه براي تمامي دنیا یک 
خطر جدي به شمار مي رود. بروجردي همچنین تصریح 
کرد: با توجه به اطالعات به دس��ت آم��ده مبني بر این 
که تروریست ها مسلح به سالح ش��یمیایي شده اند، این 
احتمال وجود داش��ت و این خطر جدي ب��ود که آنها به 
دلیل شکست هایي که در عرصه نظامي متحمل شده اند، 

به استفاده از سالح شیمیایي دست بزنند. 

طالیی منتخب مردم در چهارمین دوره شورای اسالمی 
ش��هر تهران گفت: بنده به بیت آیت اهلل هاشمی و خود 
محسن هاشمی احترام قائلم، ولی به نظر می رسد حضور 
هاشمی در س��نگر ش��هرداری به دالیل گوناگون نه به 

مصلحت خودش است نه به مصلحت شهر. 
 وی با بیان این که بنده این موضوع را به خود ایشان هم 
یادآوری کرده ام گفت: حضور وی شمش��یر دو لبه است 
که احتمال دارد به شهرداری و حتی بیت آیت اهلل هاشمی 
آسیب بزنند. وی با تأکید بر این موضوع که شهردار باید 
با شورا در تعامل باشد گفت: ش��هردار باید بتواند با تمام 
ارکان های کشور تعامل داشته باشد و یک بعدی نباشد. 
 وی با بیان این که براساس شنیده ها قالیباف و روحانی 
در تعامل هس��تند، گفت: بر اس��اس ش��نیده ها شخص 
آقای روحانی رییس جمهوری کش��ور نظ��ر  مثبت دارد 
که قالیباف در شهرداری باقی بماند. به طور کل دولت با 

حضور قالیباف در شهرداری موافق است. 
 وی به یک��ی از مالقات هایی که با محمدباق��ر قالیباف 
ش��هردار فعلی تهران داشته اش��اره کرد و گفت: در آن 
جلسه قالیباف به ما گفت که تمام موضوعات را بررسی 
کنیم که اگردر رأی دادن به من به حجت شرعی رسیدید 

رأی دهید و آخرتتان را برای دنیای من نفروشید.

دفاعی مجلسقوه قضاییه سیاست داخلی 

 رسیدگی دوباره 
پرونده اختالس بیمه ایران

برگزاری رزمایش پدافند 
در مهرماه

 هیأت پارلماني ایران
 عازم سوریه شد

 حضور هاشمی در شهرداری
 به مصلحت نیست 
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 کری: مشکل ما 
محدود به سوریه نیست

جان کری وزی��ر خارجه آمری��کا روز جمع��ه از موضع 
واشنگتن درباره سوریه سخن گفت و ادعای مسئولیت 
دولت س��وریه در حمالت ش��یمیایی را تکرار کرد. وزیر 
خارج��ه آمریکا اظهار داش��ت که ب��اراک اوباما چندین 
روز اس��ت که در حال مش��ورت ب��ا کنگ��ره و رهبران 
 کشورهای جهان درباره سوریه است. جان کری گفت که 
پنج شنبه ش��ب اوباما از همه اعضای دولت و تیم امنیت 

ملی اش خواست که با رهبران کنگره مشورت کنیم. 
 جان کری دولت سوریه را متهم کرد که دست به حمالت 
شیمیایی زده است و گفت پاسخ ندادن به این اقدام حتی 

به فراتر از مرزهای سوریه می کشد.

9کشته در تظاهرات جمعه 
اخوان المسلمین

تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین در برخی شهرهای مصر 
به خشونت و درگیری با اهالی شهرها و نیروهای امنیتی منجر 
ش��د. در این تظاهرات بر ضرورت بازگشت محمد مرسی به 

قدرت تأکید شد. 
 خالد الخطیب یکی از مسئوالن وزارت بهداشت مصر اعالم 
کرد در جریان درگیری ها 9 نفر کشته و190 نفر در قاهره و 
پورت سعید، اسماعیلیه و الغربیه و دیگر شهرها و استان های 

مصر زخمی شدند. 

استقرار ۶ناو جنگی آمریکایی 
در مدیترانه

استقرار ناو جنگی یو اس اس س��ن آنتونیوی آمریکا در 
دری��ای مدیترانه، بخش��ی از حمله نظامی مس��تقیم و 

محدود کشورهای غربی بر ضد سوریه خواهد بود. 
 مقام های نظامی آمریکا اعالم کردند، این ناو جنگی که 
صدها تفنگدار دریایی را با خود به همراه آورده است برای 
هدف دیگری وارد منطقه ش��ده و واشنگتن هیچ طرح و 

برنامه ای برای اعزام نیروی زمینی به سوریه ندارد.
 یکی از مقامات رس��می آمریکا در این ب��اره تأکید کرد: 
حضور ناو س��ن آنتونیو در دریای مدیتران��ه یک برنامه 
بلند مدت بوده، ولی مقام های رس��می آمریکایی بر این 
باورند که حضور این ناو در منطقه اقدامی احتیاط آمیز 

بوده است.

اخبار بین الملل

همزمان با این که مقدمات انتقال پرونده مذاکرات هس��ته ای 
از دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی کشور به وزارت خارجه 
فراهم می آید، خبر تش��کیل اتاق فکر هسته ای هم نشان داد 
که دولت روحانی تمرکزی جدی روی پیشبرد مذاکرات انجام 
داده است. تشکیل اتاق فکر هسته ای البته از سوی محمد جواد 
ظریف تکذیب شد، اما س��خنان محمد نهاوندیان در این باره، 
انتشار یادداش��تی از یکی ازنزدیکان روحانی در روزنامه بهار و 
پیشنهاد او برای اتخاذ سیاس��ت »ابتکار یک جانبه« در کنار 
خبر بازگشت حسین موس��ویان از اعضای تیم مذاکره کننده 
سابق هسته ای به ایران، تش��کیل چنین اتاق فکری را دور از 

دسترس نمی کند.

اتاق خاصی درست نکردیم، اما فکر می کنیم
س��ایت های خبری، اعضای این ات��اق فکر هس��ته ای را هم 
مشخص کردند. براساس خبری که مش��رق منتشر کرده بود 
اتاق فکر هس��ته ای به دس��تور حس��ن روحانی و  به ریاست 
محمدجواد ظریف و با حضور غالمعلی خوش��رو، امیرحسین 
زمانی نی��ا، س��یروس ناص��ری، حس��ین موس��ویان، محمود 
س��ریع القلم، علی اکبر صالحی و ناصر هادیان تش��کیل شده 
اس��ت. این خبر در حالی منتشر ش��د که چندی بعد، محمد 
جواد ظری��ف وزیر امور خارجه کش��ورمان در حاش��یه بدرقه 
سلطان قابوس پادش��اه عمان در این باره گفت که ما همیشه 

فکر مي کنیم، ولي اتاق خاصي در این زمینه درست نکرده ایم. 
محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور اما در حاشیه یکی 
از جلس��ات هیأت دولت، درباره تش��کیل این اتاق فکر گفته 
بود که مش��ورت های فراوانی در خصوص مس��ائل حساسی 
مانند مسأله هس��ته ای صورت می گیرد، به خصوص که بنای 
کار دولت بر اس��تفاده از نخبگان و مس��ئوالن دس��تگاه های 
 مختلف و ایجاد هماهنگی الزم برای یک حرکت ملی است تا 

تصمیم گیری متمرکز صورت بگیرد.

دو نشانه
 در هفته های گذش��ته اما دو نشانه، از تش��کیل یک اتاق فکر 
هس��ته ای یا فراهم ش��دن مقدمات آن حکایت کرد که یکی 
بازگشت سید حسین موسویان عضو سابق تیم مذاکره کننده 
هس��ته ای به ایران بود. او اگرچه خود، این موضوع را تکذیب 
کرد، اما پی��ش تر در گفتگو با رس��انه های آمری��کا گفته بود 
دوران محکومیتش که تمام بشود به ایران برمی گردد. حسین 
موسویان یک سال و نیم قبل در آس��تانه مذاکرات استانبول، 
مقاله ای را در بوس��تون گلوب منتش��ر و چهار راهکار را برای 
خروج از بن بست هسته ای مطرح کرد. او نوشته بود که در فاز 
اول، ایران می تواند غنی س��ازی20 درصد را متوقف کند و در 
نقطه مقابل و به طور همزمان1+5 میله های سوخت را به ایران 
داده و تحریم های نفتی و بانک مرک��زی تهران را تعلیق کند. 

موسویان پیشنهاد داده بود در فاز س��وم، ایران اجازه بازرسی 
کامل به بازرس��ان آژانس از س��انتریفیوژها داده و غنی سازی 
خود را محدود به تأسیس��ات موج��ود کند. ای��ران به عنوان 
گام اعتمادساز، س��وختی را که برای مصارف داخلی استفاده 
نمی کند، در اختیار نداشته باش��د. در عوض1+5 تحریم های 
یکجانبه در زمینه امور هس��ته ای را تعلیق ک��رده و کاالهای 
غیرنظامی )نظیر کاالهای صنع��ت هواپیمایی( را رفع تحریم 

کند و با ایران در زمینه صنعت هسته ای همکاری کند.
 یک س��ال و نیم پس از انتش��ار ای��ن مقاله، ناص��ر هادیان از 
چهره ه��ای نزدیک به روحان��ی و از چهره هایی ک��ه در کنار 
حس��ین موس��ویان از او به عنوان یک��ی از اعض��ای اتاق فکر 
هسته ای یاد می شود، در یادداش��تی در روزنامه بهار موضوع 

سیاست »ابتکار یکجانبه« 
را پی��ش کش��ید و تلویحا 
هم��ان پیش��نهادهایی را 
که موس��ویان در بوس��تون 
گل��وب مط��رح ک��رده بود 
مطرح کرد. او نوش��ت  این 
»ابتکار یکجانبه« اعتمادساز 
می توان��د در ه��ر ی��ک از 
حوزه ه��ای شفاف س��ازی 
هس��ته ای  برنام��ه  در 
 ، )t r a n s p a r e n c y (
اقدامی در راس��تای ارتقای 
راس��تی آزمایی،  نظ��ام 
یا ع��دم  اعم��ال حق��ی از 
حقوقم��ان باش��د. او ادامه 
داده بود : »ابتکار یکجانبه« 
در واقع نمایش نقش ایران 

در »اعتمادس��ازی« در پرونده هس��ته ای اس��ت. این گام به 
غیرحکومتیان در ایران در مباحثات ب��رای اقناع طرف مقابل 
دس��ت باال را می دهد تا بتوانند از حقوق هس��ته ای ایران در 
س��طح غیردولتی و غیررس��می دفاع کنند. در واقع سیاست 
»ابتکار یکجانبه«، هم دولت ایران را در مقابل دولت های دیگر 
)دیپلماسی س��نتی( تجهیز می کند و هم بستر را برای ایفای 
نقشی مشابه در س��طوح دیگر )دیپلماسی عمومی و خط دو( 

فراهم می کند.
مطرح شدن پیش��نهادهای مشابه از س��وی چهره های نزدیک 
به روحانی که نامش��ان در فهرس��ت اعضای اتاق فکر هسته ای 
هم هس��ت نش��ان می دهد حتی اگر این اتاق تشکیل هم نشده 
باشد اشتراک فکری خاصی در بین اعضای مطرح شده این اتاق 

وجود دارد.
باید منتظر شد و دید روند انتقال پرونده مذاکرات از شورای امنیت 
به وزارت خارجه به چه شکلی انجام می شود و رویکرد تیم هسته 

ای جدید در اولین دور مذاکرات به چه نحوی خواهد بود.

اتاق فکر مذاکره درباره انرژی هسته ای در دولت یازدهم 

هسته های اتاق فکر هسته ای 

بنای کار دولت بر 
استفاده از نخبگان 
و مسئوالن دستگاه 

های مختلف و 
ایجاد هماهنگی 

الزم برای یک 
 حرکت ملی است تا 

تصمیم گیری 
متمرکز صورت 

بگیرد



یادداشت

 آزادسازی۵۰ درصد خیابان بازارچه
ش��هردار منطقه ۴ اصفهان عنوان کرد:۵۰ درصد آزادسازی خیابان 

بازارچه انجام شده است.
به گ��زارش ایمنا، حمیدرضا ش��هیدی ب��ا بیان ای��ن مطلب گفت: 
آزادس��ازی خیابان بازارچه حدفاص��ل عالمه امینی و س��ه پله در 
دست انجام است. وی با اش��اره به این که نیمی از آزادسازی خیابان 
بازارچه انجام شده اس��ت، افزود:۵۰ پالک در مسیر آزادسازی این 
 خیابان قرار دارد که تاکنون۵۰ پالک آن آزادس��ازی ش��ده اس��ت. 
ش��هردار منطق��ه ۴ اصفهان تصری��ح ک��رد: تاکن��ون۳۰ میلیارد 
 ری��ال ب��رای آزادس��ازی خیاب��ان بازارچ��ه هزینه ش��ده اس��ت. 
شهیدی با بیان این که در تالش هس��تیم تا با مشارکت شهروندان 
این محدوده، آزادسازی این خیابان را با سرعت بیشتری انجام دهیم، 
خاطرنش��ان کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام ش��ده، عرض خیابان 

بازارچه به طور متوسط به۱۸متر افزایش می یابد. 

 برگزاری جشن های خانوادگی
 در باغ فدک 

مدیر امور فرهنگ��ی- تفریحی ب��اغ فدک از برگزاری جش��ن های 
خانوادگ��ی در روزهای پنج ش��نبه و جمعه در مجموع��ه باغ فدک 
خبر داد و اظهار داشت: مس��ابقات مار و پله با موضوع اصفهان، ویژه 

مسافران و شهروندان در باغ فدک برگزار می شود.
 مجید صادقی با بیان این مطلب گفت: در ایام تابستان پنج شنبه ها

و جمعه ها جش��ن ه��ای خانوادگی برای مس��افران و ش��هروندان 
اصفهانی برگزار می شود. وی افزود: مسابقات مار و پله در باغ فدک 
ویژه مسافران و ش��هروندان برگزار می ش��ود. مدیر امور فرهنگی-

تفریحی باغ فدک با اش��اره به برنامه های تفریحی کودکان تصریح 
کرد: پارک تفریحی و س��ینمای ۵ بعدی از امکان��ات تفریحی ویژه 
ک��ودکان و نوجوانان در ب��اغ فدک اس��ت. صادقی ب��ه برنامه های 
آموزشی- فرهنگی این مجموعه اش��اره کرد و ادامه داد: برنامه های 
آموزشی کاردستی با چرم، چیدمان سفره های تزئینی، کالس های 
 ورزشی و کوتاهی موی مردانه برای شهروندان اصفهانی برپا می شود. 
وی خاطرنشان کرد: چهارشنبه ها نیز دستاوردهای بانوان در بازارچه 

باغ فدک عرضه می شود. 

 مشکالت ترافیکی منطقه ۵
 مرتفع می شود

  شهردار منطقه ۵ اصفهان اظهار داش��ت: با احداث پارکینگ های 
 محتش��م کاش��انی و فروزان، مش��کالت ترافیکی منطقه ۵ مرتفع 
می ش��ود. حمید عصارزادگان با بیان این مطلب که  خیابان حکیم 
نظامی گل��وگاه ترافیکی منطقه اس��ت از این رو اح��داث پارکینگ 
محتش��م کاش��انی با اعتبار اولیه ۵ میلیارد ریال در دستور کار این 
منطقه قرار دارد،گفت: با توجه به این که در چند س��ال اخیر مراکز 
تجاری، دفاتر اداری و مطب پزشکان در منطقه ۵ رشد قارچ گونه ای 
داشته است، شهروندان با مشکالت ترافیکی زیادی روبه رو شده اند.

وی افزود: منطقه ۵ آلبوم تاریخی و تفریحی شهر اصفهان محسوب 
 می ش��ود و  کوه صفه، پارک طبیعی ناژوان، کلیس��اها، آتش��کده،

پل ه��ای تاریخی و پ��ارک های محور حاش��یه رودخانه، س��یمای 
توریستی این منطقه بوده و از این رو اجرای اقدامات مناسب در این 

منطقه حائز اهمیت است. 
شهردار منطقه ۵ با اشاره به احداث محتش��م کاشانی تصریح کرد: 
خیابان حکیم نظامی گلوگاه ترافیکی منطقه است، از این رو احداث 
پارکینگ محتشم کاش��انی با اعتبار اولیه ۵ میلیارد ریال در دستور 

کار این منطقه قرار دارد.
پارکینگ محتشم کاشانی تا پایان س��ال جاری تکمیل و در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد. 

گشتی در اخبار 

  شاكله شوراي سوم
 به شوراي چهارم انتقال یافت

  عباس حاج رسوليها/ رييس شوراي اسالمي شهر 
اصفهان 

 امروز عملکرد ش��وراي س��وم در جمع مسئوالن ش��هري و استاني ارایه 
خواهد شد، به طوري که اعضاي ش��وراي سوم طي این۶ سال بدون هیچ 
اختالفي همکاري خوبي با یکدیگر داشته اند، این در حالي است که برخي 
ازشوراهاي شهرهاي کشور در این دوره به دلیل اختالفات منحل شده اند. 
در ابتداي شوراي سوم به خدمت آیت اهلل مظاهري رسیدیم. ایشان عنوان 
کردند اعضاي شوراي شهر۱۱ نفر نیست، بلکه ش��هردار عضو۱۲ و خود 

بنده عضو۱۳ ب��وده و آمادگي 
الزم براي هرگون��ه همکاري را 
اعالم مي کنم. عملکرد شوراي 
شهر اصفهان بي سابقه است، به 
طوري که در انتخابات شوراي 
چهارم ۸ نفر از اعضاي شوراي 
سوم به شوراي بعدي راه یافته 
و شاکله شوراي سوم به شوراي 

چهارم انتقال یافت.
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چهره روز
جمع آوری2 میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان زکات در اصفهان

حجت االسالم و المسلمین محسن رنجبر رییس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  
با تأکید بر این که یک پنجم کل مبلغ جمع آوری شده زکات متعلق به فقراست، گفت : در چهار ماه 

اول امسال مبلغ دو میلیارد و۱۰۰ میلیون تومان زکات جمع آوری شده است.

3

 كاهش عمر ناوگان 
اتوبوسرانی به ۵ سال

رییس شبکه بهداش��ت و درمان گلپایگان گفت: خوشبختانه در سه سال 
اخیر، هیچ مرگ مادر بارداری در شهرستان نداشته ایم.

محمدصادق فیاضی در نشست خبری با خبرنگارن شهرستان اظهار داشت: 
در سال های اخیر قسمت عمده شاخص های مهم ایمنی و واکسیناسیون 
در شهرستان گلپایگان صد در صد اجرا ش��ده و خدمات بهداشتی به طور 
کامل صورت گرفته اس��ت. وی اف��زود: همچنین از س��ال۸۴ تا۹۱ تعداد 
مرگ و میرهای ناش��ی از حوادث ترافیکی از ۴۰ نفر در هزار به ۲۳ نفر در 
هزار کاهش یافته است. وی بیان داشت: همیشه هم و غم شبکه بهداشت 
پیشگیری از مرگ و میر مادران باردار و نوزادان بوده است که خوشبختانه 
در سه سال گذشته هیچ مرگ مادر بارداری در شهرستان نداشته ایم و مرگ 

و میر نوزادان زیر یک ماه نیز به ۹/۶ در هزار کاهش یافته است.

 مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��راني اصفهان و حوم��ه از کاهش عمر 
ناوگان اتوبوسراني به ۵ س��ال با ورود اتوبوس هاي جدید تا مهرماه سال 

جاري خبر داد.
 ب��ه گ��زارش ایمن��ا۱۱۰ دس��تگاه از ای��ن اتوب��وس ه��ا وارد چرخ��ه 
ناوگان اتوبوسراني ش��ده و بقیه نیز تا مهرماه وارد چرخه مي شوند. سید 
عباس روحاني در آخرین جلسه علني شوراي س��وم که با حضور رییس 
و اعضاي مجمع ناوگان اتوبوس��راني اصفهان برگزار ش��د ب��ا اعالم این 
مطلب اظهار داش��ت: طي دو سال گذش��ته و در پي عدم تعهد دولت به 
 وعده هایش عمر ناوگان اتوبوسراني به۶ سال افزایش یافت، ولي با ورود 
اتوبوس هاي تازه نفس تا مهرماه سال جاري عمر ناوگان به ۵ سال تقلیل 

مي یابد. 

س:ایمنا[
]عک
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زیر پوست شهر /نارنجی پوش ...

این تندیس از چهره آخرین معم��اران قدیمی نجف آباد الهام 
گرفته شده است.

تندیس پیرم��رد اذان گ��وی نجف آباد ک��ه با بی��ش از چهار 

 متر طول و وزن هفت ت��ن ِمس، یکی از منحص��ر به فردترین 
مونه های موجود به ش��مار می آید، پس از نزدیک به۶ س��ال 
بال تکلیفی، قرار اس��ت ش��نبه هفته جاری در تقاطع خیابان 

۱7شهریور و میرداماد نجف آباد به صورت رسمی توسط دکتر 
ذاکر اصفهانی رونمایی شود. این تندیس که سال ها از ساخته 
شدن آن توسط اس��تاد راعی یکی از هنرمندان شاخص عرصه 
مجسمه سازی شهرس��تان می گذرد، برای نخس��تین بار در 
میدان اصلی ورودی نجف آباد برای کمتر از۲۴س��اعت نصب 
 شد، ولی با مخالفت تعدادی از ارگان ها به سرعت از این نقطه 
جابه جا ش��ده و محل جایگزین��ی دیگری نیز ب��رای آن پیدا 

نشده بود. 
این مجس��مه که چهره آن با الهام از ص��ورت قربانعلی مهدیه 
)پیشکار( پیرمرد۹۴ ساله نجف آبادی به عنوان آخرین بازمانده 
نسل طالیی معماران س��ازنده مس��اجد و حمام های قدیمی 
در مدت یک سال س��اخته ش��ده، برای پخش اذان در ساعات 

مشخصی از روز، سیستمی در داخل آن تعبیه شده است. 
حمام های غالم، حیدر، صفا، اخوت، طاهر و یوسفی و مساجد 
صاحب الزمان)عج(، شیخ احمد و شبستان مدرسه حاج شیخ 
احمد )حوزه علمیه قدی��م( از جمله مهم تری��ن آثار تاریخی 

هستند که مهدیه پیرمرد خوش صحبت نجف آبادی در ساخت 
آنها نقش اصلی را بر عهده داشت است. 

الزم به ذکر اس��ت که با رونمایی از این تندی��س در محدوده 
مرکزی خیابان تازه تأسیس میرداماد و بازار سنتی نجف آباد، 
عالوه بر جلوه ای که به این نقطه داده خواهد شد، پخش اذان 
نیز فضایی متفاوت را برای مردم و بازاریان فراهم خواهد کرد. 

مس��جد مجتهد نیز به عن��وان یک��ی از نمونه ه��ای تاریخی 
شهرس��تان در نزدیکی این تندی��س قرار گرفته ک��ه تعمیر و 
بازس��ازی آن در جریان س��اخت خیابان و پارکینگ طبقاتی 
میرداماد بی��ش از۳۰۰ میلیون تومان برای ش��هرداری هزینه 

داشته است. 
دکتر ذاکر اصفهانی در نخس��تین روز از هفته جاری با حضور 
در نجف آباد ب��ه ترتیب المان میدان اصلی گلدش��ت، فاز دوم 
پایانه مسافربری، طرح توسعه خیابان منتظری شمالی، مسجد 
مجتهد، میدان اذان و پارک بزرگ بوستان در غرب نجف آباد را 

به مناسبت هفته دولت افتتاح کرد.

با حضور استاندار اصفهان؛

سرگردانی6 ساله بزرگ ترین تندیس نجف آباد پایان خواهد یافت

مرگ و میرمادران باردار 
در گلپایگان كاهش یافت

به گزارش مهر، در میان ن��ام ها و گزینه هایی که 
این روزها برای تصدی مسئولیت های اقتصادی 
و عمرانی در سطح کشور و به ویژه استان اصفهان، 
مطرح می شود، عبدالحسین سیف اللهی یکی از 
شهرداران سابق ش��هر اصفهان و معاون عمرانی 
اس��تانداری این اس��تان از نیمه دوم سال۱۳۶۰ 
تا ۱۳۶۵و همچنین از۱۳7۰ ت��ا۱۳۸۱ از جمله 

کسانی است که در این میان نام او مطرح است.
 وی ب��ه جز س��مت ه��ای دولت��ی در اصفهان، 
س��ابقه حض��ور در چن��د اس��تانداری دیگ��ر 
کش��ور، معاون عمرانی س��ازمان اوقاف کش��ور، 
مس��ئولیت زیباس��ازی ش��هر ته��ران در دوران 
ش��هرداری غالمحسین کرباس��چی، مشاور وزیر 
 کش��ور در دولت اصالحات، قائم مقام س��ازمان 
ش��هرداری های کش��ور، مس��ئولیت در توسعه 

عمرانی بسیاری از بقاع متبرکه و بسیاری دیگر از 
عناوین را در کارنامه دارد.

وی هم اکنون رییس هیأت مدیره آزادراه تهران-
 ش��مال را به عهده دارد؛ مس��ئولیتی که ش��اید 
عده ای مع��دود از آن ب��ا خبر بودن��د و به گفته 
خودش»افتخارم این اس��ت که بی س��روصدا در 

گوشه گوشه مملکت فعالیت می کنم.«
س��یف الله��ی در س��ال ه��ای دوری از فض��ای 
مدیریتی اصفهان، با انتقاداتی در خصوص نحوه 
عملکرد گذش��ته از س��وی مدیران وقت و برخی 
فعاالن می��راث فرهنگی اس��تان اصفهان مواجه 
 بود. وی معتقد است بس��یاری از حساسیت ها و 
دغدغه ه��ای فعاالن می��راث فرهنگی اس��تان 
اصفهان راه حل فنی دارد و از طریق فنی قابل حل 
اس��ت. گفتگوی خبرنگار مهر با وی در خصوص 

این انتق��ادات و اظهارنظر در خص��وص آن را در 
ادامه می خوانید:

از توسعه شروع می كنیم و نگاه شما به 
توسعه. با توجه به ظرفیت های طبیعی 
و تاریخی اصفهان، فک�ر می كنید این 
ش�هر زیبا باید به چه ش�کلی توسعه 
پیدا كند كه این ظرفیت ها هم حفظ و 

هم استفاده شود؟
متأس��فانه در طی ده سال گذش��ته اصال توسعه 
ای شکل نگرفته و آنچه در شهر و استان اصفهان 
کار ش��ده، همه ش��امل بارگذاری هایی است که 
از قبل صورت گرفته اس��ت. ش��ما ببینید طرح 
جامع اصفهان در چه س��الی به تصویب رس��یده 
است. طرح جامع اصفهان در زمان بنده به عنوان 
معاون عمرانی استانداری اصفهان تصویب شد و 

حداقل چهار الی پنج سال دیگر باید طرح جامع 
اصفهان را پیاده کنیم. تمام رینگ های ترافیکی 
ش��هری اصفهان و پل های زیرگ��ذر و روگذر در 
زمان مدیریت م��ن در اصفهان آغاز ش��د. زمانی 
که عظیمیان شهردار وقت اصفهان می خواست 
اتوبان خیام-خرم را اجرا کند، قصد داش��ت این 
اتوبان را از روی سطح زمین بکشد و تنها کسی که 
آن زمان جلوی این تصمیم ایستاد و اصرار کرد که 
باید خیام-خرم پایین برود و رینگ سوم تعریف 
ش��ود، من بودم. اگر امروز می بینیم سهولتی در 
عبور و مرور در شهر وجود دارد، مربوط به همان 
برنامه ریزی اس��ت. ش��ما ببینید بر روی رینگ 
چهارم که در آن زمان طراحی شده بود، چه کاری 
در این س��ال ها صورت گرفته. حاال این مس��ائل 
درمورد شهر اصفهان بود، در استان اصفهان هم 
همین طور اس��ت. جاده هایی که دو بانده شد از 
اصفهان به تهران، شیراز، یزد، ش��هرکرد و غیره 
تماما در زمان مدیریت س��ابق یا انجام و یا شروع 
شد. ما با عوارضی سنگبری ها یکی از این جاده ها 
را دوبانده کردیم و اتوبان کاشان-نطنز-اصفهان 
را س��اختیم، نه با پول دولت و یا ب��ا پول عوارض 

شهرداری ها.
در طرح تونل های آبی هم همین طور. چش��مه 
لنگان با پول عوارض ش��هرداری ها آغاز شد، نه 
پول دولت. آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی در آن 
 زمان س��ؤال کردند که پول این ط��رح را از کجا 
م��ی خواهید تأمی��ن کنی��د؟ ک��ه در آن زمان، 
اس��تانداری وقت )جهانگیری( و م��ن به عنوان 
مع��اون عمرانی گفتم از طریق ع��وارض به پیش 
می بریم. حتی زیر آن طرح را دو تن از نمایندگان 
اس��تان چهارمحال امضا کردند که ما توانس��تیم 
عوارض بر تولیدات پلی اکریل، سیمان سپاهان، 
ذوب آهن، فوالد مبارکه و ... را ببندیم و کارها را 

آغاز کنیم.
پس چرا به اعتقاد برخی از جمله خود 
ش�ما، این توس�عه اكنون كندتر شده 

است؟
هیچ کس نمی توان��د بگوید توس��عه اصفهان از 
طریق دولت انجام شد. توسعه اصفهان در کشور 
محور شد تا بقیه اس��تان ها هم بیایند و طلبکار 
دولت ش��وند. یکی از دالیلی که ام��روز اصفهان 
از مسیر توس��عه عقب افتاده همین مسأله است 
زیرا اصفهان با عوارض و پول خود مردم اس��تان 
آغاز کرد، ولی بقیه استان ها رفتند از دولت پول 
گرفتند و زمینه های توس��عه را فراه��م کردند. 

متأسفانه ده سال اس��ت توسعه اصفهان خوابیده 
و کاری انجام نمی ش��ود.به جرأت می گویم۹۰ 
درصد شهرداری های ش��هرهای استان اصفهان 
امروز محتاج پول  حقوق کارمندان خود هستند. 
علت این مسأله چیست و چرا این توسعه خوابیده 
است؟ ش��روع بس��یاری از عملیات های عمرانی 
نوین ش��هری در اصفه��ان بود و بع��د از آن بقیه 
شهرها شروع به برخی عملیات های عمرانی نوین 
کردند؛ به عنوان مثال پل روگذرها، چهارراه های 
غیرهمسطح و غیر متفاطع، همه از اصفهان شروع 
شد. متروی اصفهان بدون پول دولت شروع شد. 
شرکت متروی منطقه اصفهان با حضور۱۶شرکت 
صنعتی،۱۲شهرداری و۴ ش��هر جدید آغاز شد و 
اصال دولت پول نداد. مطالع��ات متروی اصفهان 
 UNDP)United Nations ب��ا بودج��ه
"Development Programme( انج��ام 
ش��د، بعد ش��یراز، تبریز و مش��هد پول از دولت 
گرفتن��د و مطالعات مت��رو خود را آغ��از کردند. 
مطالع��ات مت��روی اصفهان با پ��ولUNDP و 
 س��ازمان ملل آغاز ش��د و اصال ربط��ی به دولت 
ندارد.این مس��ائل باید پاسخ داده ش��ود که چرا 
زمانی روند توسعه در اصفهان بدون تکیه بر بودجه 
دولتی انجام می شد، ولی امروز همه چیز وصل به 
دولت شده است. حتی اگر در زمینه بودجه گرفتن 
هم حساب کنیم، زمانی استان اصفهان در ردیف 
سه استان اول برای گرفتن بودجه های مختلف از 
جمله بودجه های عمرانی بوده است، ولی اکنون 
این تنزل مقام از سه استان اول کشور، دقیقا به سه 
استان آخر کشور در گرفتن بودجه های مختلف 

رسیده است.
علت را در چه می دانید؟

علت ناهماهنگی جدی مسئوالن استان در همه 
رده هاست.

 همی��ن االن آی��ا بین مجموع��ه اس��تانداری و 
ش��هرداری اصفهان همدلی وج��ود دارد؟ علت 
عدم همدلی چیست و ضربه آن متوجه چه کسی 
می شود؟ توسعه این نیست که بنشینیم و دست 
روی دس��ت بگذاریم که پول برس��د تا با پول آن 
وضعیت را به پیش ببریم. ما مدیر هزینه نیستیم، 
مدیریت شهرداری، مدیریت درآمد-هزینه است، 
ولی مدیریت استانداری با مدیریت هزینه تفاوت 
زیادی دارد.زمانی مکتب توسعه محور در اصفهان 
به ق��دری قدرتمند بود که کرباس��چی به عنوان 
مدیر ارشد اصفهان و تیم او را برای مدیریت شهر 
تهران در رأس شهرداری این شهر منصوب کردند.

سیف اللهی: مدیریت استانداری با مدیریت هزینه تفاوت دارد

شهردار و معاون عمرانی اسبق استانداری اصفهان كه در حال حاضر به عنوان یکی از گزینه های تصدی استانداری اصفهان مطرح شده، 
بر این باور است كه مدیریت شهرداری، مدیریت درآمد-هزینه است، ولی مدیریت استانداری با مدیریت هزینه تفاوت زیادی دارد. 

ظرفیت های از یاد رفته نصف جهان

 با رونمایی از 
این تندیس در 

محدوده مركزی 
خیابان تازه تأسیس 

میرداماد و بازار 
سنتی نجف آباد، 

جلوه ای به این نقطه 
داده خواهد شد



چهره روزیادداشت

 تشکیل کمیته های تخصصی
 رفع مشکالت صنعتگران

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: براي رفع مشكالت 
توليدكنندگان و صنعتگران، در حال تشكيل كميته هاي تخصصي 

هستيم و در اين كميته ها از نمايندگان مجلس دعوت خواهد شد.
به گزارش عبدالمهدی اجاللي در پنجمين جشنواره توليدكنندگان 
جوان استان اصفهان در هتل عباسي، با تأكيد بر اين كه صنعت محور 
توسعه است، افزود: صنعت گره كشاي مشكالت كشور است، چراكه 
كش��اورزي، خدمات، بانكداري و ديگر بخش ه��ای جامعه نيازمند 
 صنعت اس��ت و اين بخش آمادگی دارد به وظاي��ف خود عمل كند. 
وی با بيان اين كه مس��ئوالن نقش جوانان را در آينده كشور جدي 
بگيرند، افزود: در حال آم��اده كردن اس��تراتژي و برنامه هاي خانه 
 صنعت، مع��دن و تجارت اي��ران به ص��ورت كوتاه مدت هس��تيم. 
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اش��اره به س��اماندهي 
و بازنگري برنامه ه��اي خانه صنعت، معدن و تج��ارت ايران، افزود: 
در حال حاضر اين خان��ه داراي۸۱ هزار عضو با زي��ر مجموعه هاي 
آن ب��وده كه اين رقم يك ش��اهكار اس��ت. وی به تمدي��د و گرفتن 
پروانه خانه صنعت، معدن و تجارت ايران اش��اره كرد و گفت: پروانه 
 خانه صنعت، معدن و تجارت ۳۱ اس��تان كش��ور تمديد شده است. 
اجالل��ی تأكيد ك��رد: براس��اس تفاهمنام��ه اي كه خان��ه صنعت، 
مع��دن و تج��ارت اي��ران ب��ا وزارت صناي��ع دارد، فعالي��ت ه��اي 
بس��ياري بر عهده خانه قرار داده ش��د و اميدواريم اي��ن فعاليت ها 
 با هم��كاري صنعتگ��ران و توليدكنندگان به خوبي ص��ورت گيرد. 

 توسعه جامعه 
در گرو بهره وری مدیران کشور است

 مدير عامل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي اس��تان اصفهان گفت: 
بهره وری مديران، جامعه را به س��مت رشد و توس��عه و بالندگی به 

پيش خواهد برد.
س��عادت بهرامي در پنجمين جش��نواره توليد كنندگان جوان برتر 
استان اصفهان در هتل عباسي، با تأكيد بر اين كه مديريت فقط در 
اين مبحث مالك نيست و بايد مديريت با بهره وری باال را مدنظر قرار 
داد، اظهار داشت: در بررسی كارنامه و سوابق مديريت يك مدير بايد 

بهره وري باال و مثبت وی، مشهود شود.
وی بح��ث مديريتی در دولت تدبي��ر و اميد را موضوع��ی اعتدالگرا 
عنوان كرد و افزود: به طور قطع دولت از تن��دروي ها و كندروي ها 
دوري خواهد كرد. مدير عامل ش��ركت شهرك هاي صنعتي استان 
اصفهان ابراز اميدواری كرد در دولت يازدهم شاهد استفاده از جوانان 
بااستعداد و تحصيلكرده با س��ابقه مديريتي مناسب برای پيشرفت 

كشور باشيم.
 وی همچنين به خصلت هاي شهيد رجايي اشاره كرد و بيان داشت: 
صداقت و راستگويي با مردم اولين و همچنين شجاعت خصلت اين 
دولتمرد بود كه اكنون مديران ما بايد اي��ن خصايص را در كار خود 

لحاظ كنند.

اخبار کوتاه

4
کاهش۶۷ درصدی ارزش ریال، نشانگر رکود در اقتصاد است

رييس خانه صنع��ت، معدن و تجارت جوانان اصفهان گف��ت: كاهش۶۷ درصدي ارزش 
ريالي در حوزه صنعت، معدن و تج��ارت و همچنين كاهش۳۲ درص��دي در جوازهاي 

تأسيس نشانگر ركود اقتصادی در كشور است.
 دست های مافیایی

 وارد مسکن مهر شد
سیدسعید زمانیان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه
 قيمت های كاذب، نقدينگی را به جای س��اخت و ساز به سمت خريد و 
فروش در طرح مسكن مهر سوق داد كه اين موضوع در افزايش روند تورم 
تأثيرگذار بود. چي��زی حدود50 الی5۳ درصد اعتبارات كل كش��ور در 
چند سال گذشته به سمت مسكن مهر سوق داده شد و اين موضوع باعث 
افزايش نقدينگی در بخش مسكن شد. در طرح مسكن مهر، انبوه سازی و 
كارهای خوبی انجام شد، ولی نقدينگی بيش از اندازه در اين بخش رابطه 
بين عرض��ه و تقاضا را به خطر 
انداخت. افزايش نقدينگی در 
بخش مس��كن حاصل  خريد 
و ف��روش و قيمت های كاذب 
بود كه توسط مافيای مسكن و 
بخش های بی ارتباط به مسكن 
صورت می گرفت و اين افزايش 
نقدينگی باعث باال رفتن تورم 

در اين بخش شد.
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 هر چه در توان داشتم انجام دادمقیمت حامل های انرژی اضافه نمی شود

کارآفرینی، کلید طالیی پیشرفت کشور است

معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور با بيان اين 
كه هدف ما بهبود معيشت مردم است، گفت: در قانون بودجه 
امسال افزايش ۳۸ درصد قيمت حامل های انرژی اضافه شد، 
اما توافق كرديم ريالی به قيمت ها اضافه نش��ود ت��ا مبادا بار 

گرانی بر دوش مردم سنگينی كند.
 محمدباقر نوبخت در س��فر به اس��تان گيالن، روز جمعه در 
جمع نمازگزاران رشت اظهار داشت: ممكن است امسال منابع 
۲۱0 هزار ميليارد تومانی درآمد كشور تحقق نيابد، بنابراين 
منابع ديگری را تعريف كرديم تا در اليحه اصالحيه بودجه ۹۲ 

تغيير دهي��م و همچنين در دولت متعهد ش��ده ايم كه اليحه 
بودجه ۹۳ را تا آذرماه تقديم مجلس كنيم. 

وی خطاب به مردم استان گيالن گفت: آنچه فرزندان شما در 
دولت تدبير و اميد متعهد شده اند، حذف دخالت های دشمنان 
انقالب اس��ت كه هيچ گاه در طول اين چند سال با تحريم ها 
و ترورهای مختلف دست از كش��ور ما نكشيدند. اگر نيروهای 
بسيج، سپاه، ارتش طی ۳5 سال گذشته در مقابل با حمالت 
دشمنان بسيج شدند امروز نيز همچنان بايد در مقابل حمالتی 

كه اقتصاد كشور را هدف گرفته اند، بايستند.
مع��اون برنامه ري��زی و راهب��ردی رييس جمه��ور همچنين 
خاطرنشان كرد: نظام جمهوری اس��المی كه محصول خون 
شهدا، فرمايشات امام)ره( و رهبر معظم انقالب است امروز در 
تهاجم اقتصادی قرار گرفته است ولی ما با مقاومت اقتصادی به 
مقابله برمی خيزيم. نوبخت با اشاره به دوران دفاع مقدس نيز 
تأكيد كرد: اگر ديروز با شهيدان همرزم بودم امروز نيز به عنوان 
يك س��رباز كوچك در اين مقاومت اقتصادی با لباس خدمت 
به مردم در برابر تهاجم اقتصادی مقاومت می كنم. سخنگوی 
دولت در پايان تصريح كرد: بايد اختالفات را كنار بگذاريم؛ ما 
همه فرزندان اين اس��تانيم و برای رضای خ��دا و آرامش روح 

امام)ره( و فقط به توسعه كشور و استانمان فكر كنيم.

رييس كل سابق بانك مركزی با بيان اينكه هيچ برداشت غيرقانونی 
از بانك مركزی برای هدفمندی انجام نشد، گفت: هر چه به ذهنم 

می رسيد در بانك مركزی انجام دادم.
به گزارش فارس، محمود بهمنی در حاش��يه مراسم توديع خود 
و معارفه رييس كل بان��ك مركزی در جم��ع خبرنگاران درباره 
عملكردش اظهار داشت: در اين مدت، 4۶ س��ال سابقه بانكی را 
به كار گرفتم چون۳۲ سال تدريس دانش��گاهی به دردم نخورد 
و تنها چيزی كه طی اين مدت به من كمك كرد تجربه سيس��تم 
بانكی و هماهنگی همكاران بانك ها و بانك مركزی بود،در غير اين 

صورت اين موفقيت ها را نمی توانستيم كسب كنيم. وی در پاسخ 
به اين كه وزير سابق اقتصاد نمره۲0 را به بانك مركزی داد، شما 
چه نمره ای می دهيد، تصريح كرد:  نمی توان��م به خودم نمره ای 
بدهم، اما تمام آنچه به ذهنم رس��يد را انجام دادم. بهمنی با بيان 
اين كه در شرايط تحريم كار را پيش برديم، افزود: اگر می خواستم 
درمورد كارهايی كه انجام شده صحبت كنم بايد فقط سه ساعت 
به كارهايی كه برای عبور از تحري��م انجام داديم، می پرداختم كه 
كامال محرمانه بود. رييس كل س��ابق بانك مركزی تصريح كرد:  
اگر می خواستم در پاسخ به نمايندگان مجلس و افرادی كه سؤال 
می كنند اين مس��ائل را بازگو كنم، به ضرر كشور و نظام بود، چرا 
كه اين مسائل بايد محرمانه باشد و ادامه يابد تا بتوانيم تحريم را 
پشت سر بگذاريم. وی در پاسخ به اين كه آيا در صورت درخواست 
در بانك مركزی فعاليت خواهيد كرد، گف��ت:  هر كاری كه از من 
بخواهند و در جهت پيشبرد اهداف كشور باشد كوتاهی نمی كنم 
زيرا ما متعلق به نظام، كشور و دولت هستيم. بهمنی گفت: با توجه 
به اين كه در ابت��دای اجرای قانون هدفمن��دی يارانه ها، قيمت 
حامل های انرژی افزايش پيدا نكرد، منابعی برای پرداخت يارانه 
وجود نداشت، بنابراين بانك مركزی به دولت مبلغی را قرض داد 
كه به عنوان بدهی دولت به حساب می آيد، اما هيچ گاه برای هيچ 

امری برداشت غير قانونی از بانك مركزی صورت نگرفته است.

به گزارش ايمنا عليرضا خجسته پور در پنجمين جش��نواره توليد كنندگان جوان برتر 
استان اصفهان، با بيان اين كه حماسه اقتصادی در سايه همدلی به منصه ظهور می رسد، 
تأكيد كرد: امروز با وجود سختی های اقتصادی و همچنين دشمنی های ديگر كشورها، 
كارآفرينان و صنعتگران ايرانی مسير پيش��رفت را طی می كنند. وی با تأكيد بر اين كه 
نمی توان منكر مشكالت پيش روی صنعتگران و بخش توليد شد، تصريح كرد: زيباترين 
لحظات، زمانی رقم می خورد كه مديران جوان اقتصادی در كنار مو سپيدان اقتصاددان 

برای پيشرفت كشور تالش می كنند. 
رييس حوزه مش��اوران جوان وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ی تأكيد كرد: حمايت 
مادی و معنوی و همچنين تجليل از مقام كارآفرينان در راس��تای ترقی كشور ضرورت 
دارد. وی به چش��م انداز رفاه اجتماعی در وزارت تعاون و كار دولت تدبير و اميد اشاره 
كرد و بيان داشت: دولت روحانی در راستای حمايت از توليد و كار، افزايش قابليت های 
 منابع اقتصادی، حفظ و توسعه اش��تغال به عنوان يكی از دردهای كشور تالش خواهد 

كرد.
خجس��ته پور تصريح كرد: اين چش��م اندازها به عنوان يك فكر جديد در حوزه اقتصاد 
كشور تلقی می ش��ود. رييس هيأت داوران پنجمين جش��نواره توليد كنندگان جوان 
برتر اس��تان اصفهان در اين گردهمايی با تأكيد بر اين كه ب��رای انتخاب بهترين های 
اين جشنواره، اسناد باالدس��تی كشور را در دس��تور كار خود قرار داديم، اظهار داشت: 
 برای انتخاب بهترين های جش��نواره افرادی كه برای كشور توليد ثروت می كنند را در 

داوری ها مورد لحاظ قرار داديم.
شاهين به ضرورت توجه و حمايت بيشتر به جوانان اشاره كرد و بيان داشت: جامعه ايران 
امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند ش��ور و نشاط است و همان گونه كه تحقق حماسه 

سياسی نيازمند مشاركت جوانان بود حمايت از اقتصاد نيز نيازمند مشاركت قشر جوان 
كشور است، چرا كه مطالبه اصلی آنها اشتغال است. وی به بيان دو دستور العمل رهبر 
معظم انقالب اشاره كرد و گفت: بنا بر گفته ايش��ان توسعه علم و از جريان نيفتادن اين 
حركت علمی و بحث اقتصاد در كشور ضرورت دارد كه خوشبختانه در دانشگاه ها به هر 

دو مبحث پرداخته می شود. 
رييس دفتر روابط بين الملل علمی دانش��گاه اصفهان يادآور ش��د: برای تحقق سخنان 
رهبر معظم انقالب، كشور نيازمند سرعت بخشی تحول تدريجی و همچنين يك تحول 

آنی است. 
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نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��وراي اس��المي گفت: با 
افتتاح س��د بند خاكي نصر آباد ۶۲/5 ميليون متر مكعب آب 
پشت اين س��د قرار می گيرد و منطقه شرق اس��تان كمتر به 

زاينده رود نياز خواهد داشت.
ب��ه گ��زارش ايمن��ا احم��د س��الك در پنجمين جش��نواره 
توليد كنندگان جوان برتر اس��تان اصفهان در هتل عباس��ي، 
با اش��اره به اين كه به دليل كمبود آب و خشكس��الي سنگين 
۶ سال اخير، شرق اصفهان دچار افس��ردگی عجيب و غريبي 
شده است، اظهار داشت: ش��رق، غرب، شمال و جنوب استان 
 اصفهان به دليل بي آبي در يك افس��ردگي س��نگين به س��ر 
 مي برد و با انجام نش��دن كش��اورزی در اي��ن مناطق ميزان 

ازدواج ها كاهش يافته است. 
وي با بيان اين كه اگر جوانان كار و شغلي نداشته باشند سبب 
افزايش فساد در جامعه می شود، تأكيد كرد: براي از بين بردن 
اين مش��كالت بايد بر روي كارگروه زاينده رود و انتقال آب به 

فالت مركزي سرمايه گذاري بيشتري شود. 
نماين��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس ب��ا پيش��نهاد اين كه 
توليدكنندگان جوان استان گردشی در منطقه شرق اصفهان 
داشته باش��ند، تصريح كرد: مناطقی در ش��رق اصفهان قابل 
استفاده است و توليد كنندگان جوان استان مي توانند مراكز 
توليد و صنعتي را به تناسب شرايط منطقه در آن ايجاد كنند. 

وی همچنين تأكيد كرد: سد يالن در فريدونشهر 5۸0 ميليون 
متر مكعب آب و س��د بند خاكي نصر آباد ني��ز ۶۲/5 ميليون 
متر مكعب آب را منتقل مي كند ك��ه مي تواند حيات طبيعي 

جديدي را در شرق اصفهان ايجاد كند. 
سالك به رتبه دوم توليد ش��ير در اصفهان اشاره كرد و افزود: 
 در اين خصوص بايد به دامداري هاي اصفهان توجه بيشتري 
ش��ود، چرا كه اقداماتي نادرس��ت دامداران را به ورشكستی 

می برد. 
 وی با تأكيد بر اين ك��ه در اصفهان۱0 صنعت م��ادر فعاليت

مي كند، خاطرنش��ان كرد: يكي از صنايع اصفهان مادر۲00 
كارخانه است كه با راه اندازی آن ايران از واردات نخ در بخش 
نساجي از كشور تركيه بي نياز می شود كه اين اقدام اكنون در 

گير و دار مشكالت بانكی است. 

70 درصد گرفتار خود تحریمي هستیم
نماينده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اين كه ۷0 درصد 
 گرفتار خود تحريمي هس��تيم، يادآور ش��د: براي اداره كردن 
ارزان تر كش��ور چندين ش��رط وجود دارد كه پااليش قوانين 
متضاد، پااليش تمام دستور العمل ها، توجه به اقتصاد مقاومتي 

با مؤلفه هاي مختلف از جمله اين شروط است. 
وی همچنين افزود: مش��اركت مردم از نظر س��رمايه گذاري، 

اس��تفاده از ني��روي انس��اني با اس��تعداد، هدف گ��ذاري در 
 توليد، س��اماندهي در توليد بر اساس سياس��ت همپوشاني و 
هم افزايي از ديگر شرط هاي الزم براي از بين بردن مشكالت و 

موانع توليد و صنعت در اقتصاد مقاومتي است.
با ساماندهي پتروش�یمي ها مي توان بیشتر این   

م�واد اولی�ه را در داخل 
کشور تولید کرد

س��الك تصريح ك��رد: اگر 
سياست هم پوش��اني و هم 
افزايي اجرا نشود، رقابتي در 
كش��ور ايجاد نخواهد شد و 
دوباره مجبور به وارد كردن 
كاال از كش��ورهاي ديگ��ر 
هس��تيم و در اي��ن صورت 
ميدان را ب��ه ديگران واگذار 
می كنيم. وي با بيان اين كه 
۱۸ تا ۲5 مواد اوليه بعضي از 
كارخانجات از خارج تأمين 
مي ش��ود، اظهار  داشت: با 
س��اماندهي پتروشيمي ها 
مي توان بيش��تر اي��ن مواد 
اولي��ه را در داخل كش��ور 

توليد كرد.
 س��الك با اش��اره به لزوم برداش��تن موانع از س��ر راه اقتصاد 
مقاومتي تصريح كرد: بايد در بخش صنعت، معدن، كشاورزي 
و توليد، آسيب شناسي كرد، چرا كه بسياري از مشكالت اين 

حوزه قابل حل است.
 نماينده مردم اصفهان در مجلس با تأكيد بر ضرورت پااليش 
در بخش های مختل��ف، گفت: كارشناس��ان هر ح��وزه بايد 
متناس��ب با توان و تخصص خود در آن بخش قرار گيرند نه بر 
اساس رفيق بازي، چرا كه رفيق بازي به كشور ضربه مي زند و 

كم توجهي كارشناسان براي كشور خسارت مي زند. 
وي با بيان اين كه بايد راه را براي فعاليت جوان در عرصه هاي 
مختلف باز كرد، يادآور ش��د: ظرفيت اس��تان اصفهان بسيار 
 باالس��ت و همچنين اين اس��تان داراي جوانان با اس��تعداد و 

با انگيزه بسياري است. 
س��الك ابراز اميدواری كرد اقتص��اد مقاومتي ب��ا مؤلفه هاي 
مشاركتي بتواند در صحنه بين المللي رقابت سنگيني را براي 

كشور ساماندهي كند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

  اصالح ساختار قراردادهاتولد سد نصر آباد، بی نیازی شرق زاینده رود
 کلید خورد

وزير نفت با تشريح برنامه جديد وزارت نفت برای بازگشت 
مجدد ش��ركت های بزرگ خارجی به صنعت نفت ايران از۳ 
ويژگی نسل جديد قراردادهای بيع متقابل»توسعه يافته« 
رونمايی كرد و گفت: ب��ا اصالح س��اختار قراردادها، امكان 
جذابيت بيشتر برای مشاركت خارجی ها در توسعه ميادين 

نفت و گاز فراهم می شود.
 برای نخس��تين بار در دولت دهم ش��ركت ملی نفت ايران 
پيش��نهادهايی به برخی از ش��ركت های هندی و روسی به 
منظور توسعه برخی از ميادين نفت و گاز فراساحلی ايران در 

قالب قراردادهای مشاركت در توليد ارايه كرد.
با اين وجود اين پيش��نهادهای جديد قراردادی با استقبال 
ش��ركت های خارجی روبه رو نش��ده اس��ت، ب��ه طوری كه 
كنسرسيومی متشكل از شركت های هندی هنوز به پيشنهاد 
شركت نفت برای توس��عه بلوك نفت و گاز بينالود در خليج 
فارس در قالب قراردادهای مش��اركت در توليد ارايه نكرده 

است.
با اين وجود وزارت نفت دولت جديد برنامه های جديدی را 
به منظور افزايش جذابيت قراردادهای نفتی ايران به منظور 
توسعه ميادين نفت و گاز در دس��تور كار قرار داده تا بلكه با 
اين تغييرات پای ش��ركت های بزرگ خارجی را برای ورود 
به صنعت نفت ايران باز كند. بيژن زنگنه وزير نفت با تأكيد 
بر اين كه باي��د تغييرات جدي��د در قراردادهای بيع متقابل 
به منظور افزايش جذابيت ه��ای قرارداده��ای نفتی ايران 
برای س��رمايه گذاران بخش خصوصی و شركت های بزرگ 
خارجی در دستور كار قرار بگيرد، گفت: با يك الگوی واحد 
قراردادهای نمی توان اقدام به امضای قرارداد ميادين نفت و 
گاز در ساختارهای مختلف زمين شناسی ايران كرد. اين عضو 
كابينه دولت يازدهم با تأكيد بر اين كه هم اكنون اولويت های 
توسعه ميادين قديمی با ميادين جديد نفت و گاز ايران تفاوت 
های چشمگيری با يكديگر دارند، تصريح كرد: از اين رو در 
ميادين قديمی نفت و گاز بايد موضوع افزايش ضريب بازيافت 
مخزن بايد به عنوان يك اولويت مالك امضای قرارداد باشد. 
اين مقام مسئول با يادآوری اين كه هم اكنون وضعيت توسعه 
ميادين نفت و گاز در زاگ��رس جنوبی، غرب كارون، مناطق 
نفتخيز جنوب، خليج فارس، مناطق مركزی و دريای خزر از 
تفاوت های چشمگيری نسبت به يكديگر برخوردار هستند، 
بيان كرد: از اين رو بايد الگو و تيپ قراردادهای نفتی به عنوان 
نمونه برای توس��عه يك ميدان نفتی در دريای خزر با خليج 

فارس و يا غرب كارون تفاوت داشته باشد.

خبر ویژه

شرق، غرب، شمال 
و جنوب اصفهان 

به دلیل بي آبي 
در یك افسردگي 

 سنگین به سر 
مي برد و با انجام 

نشدن کشاورزی 
در این مناطق 

میزان ازدواج ها 
کاهش یافته است



کافه کتاب

هفت

 شیر طالیی در ونیز
هفتادمین دوره جشنواره فیلم ونیز آغاز ش��د.20 فیلم در بخش مسابقه این دوره جشنواره که از 
آن به عنوان قدیمی ترین جشنواره فیلم دنیا یاد می شود، برای ربودن شیر طالیی رقابت می کنند. 

برناردو برتولوچی، برای دومین بار ریاست هیأت داوران را بر عهده دارد.

5

 برگزیدگان نهایی 
جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی 
جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی 
23 و24 ش��هریور ماه همزمان با دهه 
کرامت ب��ه میزبان��ی اداره کل کانون 
پ��رورش فکری اس��تان اصفه��ان در 
مجتم��ع فرهنگ��ی - هنری اس��تاد 

فرشچیان برگزار خواهد شد.
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل 
کانون پ��رورش فک��ری ک��ودکان و 
نوجوانان اس��تان اصفهان،پس از داوری نهایی، هیأت داوران اسامی 
 نفرات برگزی��ده جهت حض��ور در چهارمین جش��نواره بین المللی

قصه گویی رض��وی را اعالم ک��رد. هی��أت داوران در4 گروه )بخش 
نوجوانان(،2 گروه )مربیان( و یک گروه )شرکت کنندگان آزاد( آثار 
را مورد ارزیابی قرار داد. در   بخش نوجوانان 8 قصه گو برگزیده نهایی 
شدند که از 5 نفر آنها جهت ش��رکت در جشنواره و اجرای حضوری 
دعوت به عمل می آید و 3 نفر نیز مورد تقدی��ر قرار خواهند گرفت. 
همچنین در بخش بین الملل جشنواره از میان17کشوری که در این 
بخش شناسایی ش��دند، 5 کشور )کانادا، بوس��نی و هرزگوین، باکو، 

عراق و هند( اجازه حضور در این جشنواره را پیدا کردند.

اسطوره شناسی از هند تا جی 
نشست دو روزه اسطوره شناسی با حضور 
عب��اس مخبر۹ و 10ش��هریور م��اه در 

مؤسسه رویش اصفهان برگزار می شود.
دوره آموزش��ی دو روزه اس��طوره 
شناس��ی با حضور عباس مخبر  مترجم 
 ن��ام آش��نای کتب اس��طوره شناس��ی

 شنبه و یک شنبه ۹ و10 شهریور ماه در 
مؤسس��ه رویش اصفهان برگزار خواهد 
شد. گفتنی است عباس مخبر تاکنون به ترجمه بیش از 17 عنوان کتاب 
در اسطوره شناس��ی ملل مختلف از جمله هند، ایران، مصر، یونان، بین 
النهرین، روس و روم پرداخته است. گفتنی است عالقه مندان به ثبت نام 
در این دوره، می توانند با شماره تلفن های ۶2700۶8 و ۶242127 تماس 
حاصل نمایند و یا به مؤسسه رویش واقع در خیابان نظر غربی، روبه روی 

اداره تغزیرات، شماره135 مراجعه کنند.

 توزیع ۱5هزار جلد کتاب
 در 4 روز از نمایشگاه کتاب 

مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه های 
استان اصفهان از توزیع 15هزار جلد 
کتاب توس��ط ای��ن نه��اد در روز اول 
نهمین نمایشگاه کتاب اصفهان خبر 

داد.
محسن منتظر القائم گفت: یک باجه 
ایس��تگاه مطالعه در نهمین نمایشگاه 
توس��ط نه��اد کتابخانه های اس��تان 
اصفهان مستقر ش��ده که طی 4 روز گذش��ته، 15هزار جلد کتاب از 

طریق همین باجه توزیع شده است.
وی تصریح کرد: ایس��تگاه مطالعه، کتابخانه کوچکی است در فضای 
عمومی که م��ردم  می توانند با مراجع��ه به آن، کت��اب مورد عالقه 
خود را انتخاب کرده و پس از مطالعه، حداکث��ر پس از پانزده روز به 
همان ایستگاه یا ایستگاه های مطالعه در سراسر کشور و یا هر یک از 
کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

بازگردانند.

انجمن سینمای جوان ایران، کتاب »مدیریت تولید« را منتشر کرد.
اهمیت حرفه مدیریت تولید در س��ینما و تلویزیون برکس��ی پوش��یده 
نیست و اهمیت این موضوع در انجمن س��ینمای جوانان ایران به عنوان 
یکی از متولیان آموزش فیلمس��ازی نیز مغفول واقع نگردیده است. این 
کتاب در ش��ش فصل ارایه ش��ده اس��ت. فصل اول در خصوص مباحث 
عموم��ی مدیریت و حوزه تولید اس��ت. در فصل دوم مباح��ث مربوط به 
تجزیه فیلمنامه و تنظیم تابلوی تولید، در فصل س��وم شیوه های برآورد 
مالی و روش های کاه��ش هزینه ها، فصل چهارم مربوط ب��ه مواد برنامه 

سازی شامل نیروی انسانی و امکانات مورد 
 نیاز در تولیدات و فصل پنجم شیوه های

عق��د ق��رارداد و نمون��ه فرم ه��ای مورد 
نیاز ذکر ش��ده اس��ت و در فص��ل پایانی 
 به مبح��ث اقتص��اد فیل��م می پ��ردازد.

این کتاب از مجموعه کتب آموزشی منتشر 
شده توسط انجمن سینمای جوانان ایران 
است که در دفاتر انجمن سینمای جوانان 
ایران در اختیار هنرجویان وعالقه مندان 

قرار می گیرد. 
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 »شاعری با دفتر
 گلوله های خیس« 

آشوب در نمایشگاه 
کتاب

انتشارات هزاره ققنوس به زودی هشت عنوان کتاب در زمینه شعر  منتشر و 
راهی بازار خواهد کرد.

رضا حاجی آبادی مدیر انتش��ارات هزاره ققنوس افزود: »شاعری با دفتری از 
گلوله های خیس« نوشته اعظم رمضانی و » اختالالت یک کروموزوم « سروده 
محمد مبلغ االسالم از تازه های این نشر اس��ت. این ناشر اصفهانی با اشاره به 
انتشار کتاب » نفخه فردوس« گفت: این کتاب نیز از مجموع شعرهای آیینی 
ویژه دفاع مقدس اس��ت که قرار است به زودی منتش��ر و راهی بازار شود.  از 
دیگر انتشارات هزاره ققنوس می توان به »غوغای عشق باران« سروده مهدی 
درویش پور، »شاید برای شما هم اتفاق بیفتد«  از سامی تحصیلدار و »دریا در 
استکان من« س��روده طاهر خان جانی نیز از کتاب هایی هستند که از سوی 

انتشارات هزاره ققنوس منتشر می شوند. 

توزیع کتاب رایگان توس��ط نهاد کتابخانه های عمومی استان در نهمین 
نمایشگاه کتاب اصفهان موجب ازدحام در س��الن شیخ بهایی نمایشگاه 

شد.
نهاد کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان از روز اول نمایشگاه در قالب 
ایستگاه مطالعه اقدام به توزیع کتاب رایگان می کرد که به دلیل درخواست 
باال  برای این کتاب ها، توزیع را از قالب ایس��تگاه خارج و اقدام به توزیع 
دستی کرد. همین اقدام موجب ازدحام شدید شرکت کنندگان نمایشگاه 
و متقاضیان کتاب رایگان شد و همین امر لحظاتی سالن شیخ بهایی را به 
آشوب کشید. نهمین نمایش��گاه بزرگ کتاب اصفهان و دویست و سی و 
ششمین نمایشگاه کتاب استانی از4 لغایت۹ شهریور ماه در محل دائمی 

نمایشگاه های استان واقع در پل شهرستان برگزار بود.

الماس ها ابدی اند 

کتاب »مدیریت تولید« منتشر شد

تبلیغات در تئاتر 
جم�ال نوروزباقری- تبلیغ��ات، یک��ی از راه های جذب 
مخاطب برای محصول تولیدی است. حال ممکن است این 
کاال محصولی فرهنگی همچون تئاتر یا محصولی دیگر باشد، 
در هر صورت تبلیغات محیطی در ج��ذب توجه مخاطبان 

بسیار تأثیرگذار است.
افراد عالقه مند به تئاتر در کشور ما زیاد هستند، اما در زمینه 

اطالع رسانی آثار نمایشی، تبلیغات کمی انجام می شود.
تئاتر بی تبلیغات مح��دوده کمی از مخاطب��ان این هنر را 
شامل می ش��ود. کیفیت اثر در تبلیغات، تأثیرچشمگیری 
دارد و در شرایط کنونی نخستین و مؤثرترین عامل در جذب 

تماشاگر است.
با اشاره به این که در اثر با کیفیت وقتی تماشاگر با نمایشی 
مناسب مواجه می شود تبلیغ زبانی را برای اثر انجام می دهد 
و تبلیغات زیاد برای آثاری که ضعیف هس��تند تأثیر عکس 
دارد، در واقع س��ریع ترین راه برای از بین بردن یک کاالی 

بی کیفیت، تبلیغات خوب برای آن است.
مطمئنا تبلیغات در فروش یک اثر نمایشی تأثیر زیادی دارد  
و امروز فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی نقش مؤثری 
در تبلیغات نمایش ها ایفا می کنند، البته نقش تلویزیون هم 
در تبلیغات قطعا مهم است، اما تلویزیون در حوزه تبلیغات 
رویکردش بازاری است و تئاتری ها نمی توانند برای تبلیغات 

کارهایشان از آن استفاده کند. 
حضور چهره ها ب��رای مخاطب ع��ام هیجان انگیز اس��ت، 
همچنین حض��ور چهره های س��ینمایی توانمند در عرصه 
تئاتر به فروش اثر کمک می کند، تئاتر همانقدر که رسالت 
فرهنگی دارد، برای ایمن بودن گروه نیاز به درآمدزایی دارد 
و این کار با تبلیغات انجام می ش��ود. وقتی نمایش��ی تولید 
می شود، این اثر، محصول تالش و زحمت یک گروه است که 
از مدت ها تمرین کردنده اند و  دو ماه هرشب اجرا می روند، 
بنابراین باید شرایط فراهم شود که هنرمندان تئاتر دغدغه 

مالی نداشته باشند.
 تبلیغات تئاتری در واقع سعی در کشاندن مخاطب به سالن 
تئاتر و آشتی او با تئاتر حرفه ای دارد. در تبلیغات تئاتر نیاز 
به همکاری مسئوالن سالن ها امری الزم است.چاپ، پخش 
پوستر، ارتباط با سازمان های دولتی و سایت های مجازی از 

جمله اموری است که در تبلیغات انجام می دهیم. 
ضرورت حمایت از تئات��ر به عنوان هنری ک��ه می تواند به 
فرهنگ جامعه کمک کند از سوی نهادهای مختلف شکل 
نگرفته است و متأس��فانه تئاتر از امکانات تبلیغاتی، کامال 
بی بهره است، برخالف سینما که شرکت های مختلف برای 

تبلیغات آن وارد می شوند.

 روبان قرمز

س��ینمای ک��ودک و نوج��وان یکی از 
گروه 
محبوب ترین گونه های سینمایی است فرهنگ

که در طول س��ال ه��ا حیات خ��ود در 
س��ینمای ایران تالش کرده تا با حفظ عنصر جذابیت، مخاطبان 
زیادی را به سینما بکشاند و امروزه بسیاری از مخاطبان خاطرات 
خوبی از این شخصیت ها دارند. به گزارش ستاد خبری بیست و 
هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم های ک��ودکان 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. در ادامه این یادداشت و در قسمت دوم آن، نگاهی 

به بعضی از این فیلم ها و شخصیت های ماندگار آنها می اندازیم.

گربه الته در »گربه آوازه خوان« )۱369(
کامبوزی��ا پرتوی بعد از »گلن��ار«، دوباره با فیلم��ی موزیکال به 
سینمای کودک بازگشت. قطعا حضور حمید جبلی و رضا بابک 
در این فیلم به عنوان بازیگرانی ک��ه آن روزها محبوب کودکان 
بودند، تأثیر زیادی در موفقیت این فیلم داش��ت، اما حضور گربه 

 الته با صدای منوچهر نوذری، ج��ذاب ترین بخش این فیلم بود. 
الته تنها گربه ای اس��ت که در فیل��م، اکثر آوازه��ا را می خواند 
 و زنب��ورک ن��واز حرف��ه ای اس��ت. آوازه��ای او در کنار س��ایر

جذابیت های موزیکال فیلم، داستان تلخ آن را به خوبی تلطیف 
کرد و دعوای یک تنه الته با خیل گربه های گرسنه کوچه برای 
 دفاع از حس��نی و گلدونه )ش��خصیت های اصلی فیلم( یکی از 

ه یادماندنی ترین صحنه های اکشن در ژانر کودک است. 

ماشین رختشویی و دکتر کمالی خردسال در »سفر 
جادویی« )۱369(

یکی از به یادماندنی ترین فیلم های کودک در دهه شصت، »سفر 
جادویی« بود. داس��تان س��فر دکتر کمالی ب��ه کودکی خود که 
نمی تواند از آن باز گردد، مگر این ک��ه25 پس گردنی )به اندازه 
کتک هایی که به فرزندش زده( بخورد و معدلش هم 20 ش��ود. 
ابوالحسن داوودی با این فیلم، ترس از ماشین رختشویی را به جان 
خیلی از بچه ها انداخت، چون در فیلم، راه سفر جادویی از داخل 
ماشین رختش��ویی می گذرد و در اولین تماس از دنیای جادو با 
واقعیت، دیدن یک سر در ماشین رختشویی که از طریق تلفن با 
پسر دکتر کمالی حرف می زند، اندکی ترسناک بود، اما این ترس 
در کنار فانتزی موجود در فیلم و بازی همیشه جذاب اکبر عبدی، 
توانس��ت فیلم را به اثری موفق تبدیل کند که البته در پایان هم 

با تحول روحی دکتر کمالی، فیلم پایان خوشی پیدا می کند.

پیرمردهای نازنین در »مدرسه پیرمردها« )۱370(
»مدرسه پیرمردها« بی شک یکی از قله های سینمای کودک در 
ایران است که نام کارگردانش علی س��جادی حسینی به عنوان 
یکی از استعدادهای سینمای ایران که خیلی زود از میان ما رفت، 
همیشه در یادها می ماند. فیلم، داستان سرراستی درمورد دو پسر 
دارد که می خواهند ملک یک مدرسه ناشنوایان را به زور از پدر 
خود بگیرند و در آن س��اخت و س��از کنند و در این میان نوه این 
پیرمرد، فرزندان ناخلف را تا محل نگهداری از پدربزرگ یا همان 
سیبیلو دنبال می کند و با رسیدن او به یک آسایشگاه سالمندان، 
فیلم آغاز می ش��ود. تم��ام پیرمردهای حاضر در فیل��م در روند 

داستان به شخصیت های ماندگار و جالبی تبدیل می شوند.

جوجوه�ای »ال�و الو،م�ن جوج�و ام« )۱373(
مرضی��ه برومند که یکی از باس��ابقه ترین کارگردانان س��ینما و 
تلویزیون برای کودکان بود، با ساخت  فیلمی سینمایی، یک کار 
بدون ریسک انجام داد که در زمان خودش نسبتا موفق بود. فیلم، 
داستان عروسک س��ازی است که با عروس��ک هایش ناخواسته 
درگیر یک ماجرای نیمه کارآگاهی کودکانه می شود و سرانجام 
پایان خوشی هم به بار می آورد. این فیلم شاید بیشتر ادای دین 
برومند به کامبیز صمیمی مفخم همکار قدیمی اش بود که س��ه 
سال بعد از ساخت این فیلم، درگذشت و از سویی ادای دین او به 
»خونه مادربزرگه«که در کنار »مدرسه موش ها« و »قصه های تا 

به تا«، شناسنامه او در ذهن کودکان دیروز هستند.

کاله قرمزی،پسرخاله و رفقا)۱373(
»کاله قرم��زی و پس��رخاله« ب��ه کارگردانی ایرج طهماس��ب و 
ساخته س��ال1373 اس��ت. در این س��ال، فیلم »کاله قرمزی و 
پس��رخاله« در عرض حدود س��ه ماه با قیمت بلیت میانگین80 
توم��ان توانس��ت در اک��ران ته��ران ب��ه رق��م171 میلی��ون 
تومان دس��ت یاب��د؛ یعنی ب��ا احتس��اب میانگی��ن بلیت500 
تومان��ی در س��ال1381 رق��م ف��روش فیل��م »کاله قرمزی و 
 پس��رخاله« چی��زی ح��دود  ی��ک میلی��ارد تومان می ش��ود.

کاله قرم��زی که ب��زرگ ش��ده، مش��غول تحصیل اس��ت، اما 
بازیگوشی هایش سبب می ش��ود تا از مدرسه اخراج شود. تالش 
او برای این که شغلی به دست آورد نیز نتیجه ای عاید نمی کند، تا 
این که از طریق تماشای برنامه آقای مجری از تلویزیون تصمیم 

می گیرد تا روانه تلویزیون شود و... .

 بررسی شخصیت ها وفیلم های ماندگار سینمای کودک

یادگاری های دهه شصت برای کودکان ایران )قسمت دوم(

بازیگر نقش عفت در » دودکش «
گروه فرهنگ- »سیما تیرانداز« متولد روز نهم شهریورماه سال134۹ کارش را از 
تئاتر شروع کرده و در کارنامه خود انواع فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی 

را دارد و در جشنواره های مختلف فجر جوایز زیادی را برنده شده است.
آغاز فعالیت س��یما تیرانداز از س��ال13۶7 با نمایش های آموزشی مدرسه هنر و 
ادبیات صدا و س��یما زیر نظر جاری س��ابقش -گالب آدینه- بود.  با بازی در نقش 
کوتاهی در فیلم »هامون« ساخته داریوش مهرجویی به سینما آمد و سپس در فیلم 
»بانو «س��اخته دیگر داریوش مهرجویی بازی کرد، اما »سایه های هجوم« فرصت 
مناس��بی برای هنرنمایی او بود که برای بازی در همین فیلم نامزد جایزه بهترین 

بازیگر زن از یازدهمین جشنواره فیلم فجر شد.
برنده جایزه بهترین بازیگر زن از بیست و هشتمین جشنواره تئاتر فجر برای نمایش 

»پری خوانی عشق و سنگ« 1388 نیز از جمله سوابق وی است.

SMS

نمایش »مردگان مش��غول کارن��د«، کار جدید گ��روه »نان و 
عروسک شرق« به نویسندگی و کارگردانی امید نیاز، در تاالر 
اصل��ی مجتمع فرهنگی- هنری اس��تاد فرش��چیان به صحنه 

رفته است.

 

امید نیاز ، این نمایش را گروتس��ک کامل دانست و بیان کرد: 
نمایش های گروتس��ک به صورت بس��یار محدود در کش��ور 
اجرا می ش��وند. »مردگان مش��غول کارند« با توجه به ساختار 
و ویژگی های ب��ه کار رفت��ه در آن، یک اثر گروتس��ک کامل 

اس��ت. گروتس��ک، نوعی از تئاتر اس��ت که هم تراژدی و هم 
کمدی اس��ت. در ای��ن گونه نمایش��ی، تماش��اگر تکلیفش با 
خودش مشخص نیس��ت و  نمی داند چه واکنش��ی باید نشان 
بدهد.  وی ادام��ه داد: این اث��ر روایتگر داس��تان پس از مرگ 
شخصی به نام »یحیی«  اس��ت که در زمان حیات خود باعث 
آزار افراد بسیاری شده است. او پس از مرگ با افرادی همسایه 
 می ش��ود که باعث آزار و آسیب رسیدن به آنها ش��ده بود و... .

کارگردان نمایش» بررسی کوچه بیست و چهارم« با بیان این 
که  س��االر عقیلی آهنگ »پریدخت« خود را به این اثر تقدیم 
 کرده اس��ت، بیان کرد: موس��یقی این اثر، یکی از ویژگی های

خاص این اثر بوده و آن را هومن امامی ساخته است.
 در هنرهای نمایش��ی بیش��تر از موس��یقی س��مپل و سیتی 
س��ایز اس��تفاده می ش��ود. موس��یقی این اثر اورژینال است. 
قسمتی از آن هم موسیقی افغانی اس��ت که بعد از تحقیق20 
 روزه ساخته ش��ده اس��ت. البته قس��متی از اثر هم زنده اجرا 

می شود.
نیاز تصریح کرد: طراحی صحنه دو طبقه اس��ت. گویا برش��ی 
میان روی زمین و زیر زمین ایجاد شده است. طبقه پایین محل 
اتفاقات دنیای زیرزمین و مردگان است و درطبقه باال هم افراد 
زنده نقش آفرینی می کنند. مردگان در دنیا خود کار  می کنند 

و این طبقات نگاهی به اختالف طبقاتی جامعه دارد که طبقه 
 پایین جامعه کار می کنند و طبقه ب��اال از آنها بهره می گیرند. 
وی از دیگر ویژگی های این اثر را طراحی پوستر دانست و افزود: 
حروف پوستر با استفاده از کفن شکل گرفته است. این حروف، 
طراحی و عکاسی شده اند و تالش کردیم طراحی پوستر، خاص 
باش��د. وی در پایان گفت: این اثر با هزینه شخصی تولید شده 
است. تنها اداره ارش��اد، سالن نمایش��ی را به مدت دوازده روز 
 جهت اجرای عمومی در اختیار گروه نمایش��ی قرار داده است. 
بیژن گنجعلی، سعید یاردوستی، ابراهیم رحمانی، رضا کریمی، 
اسماعیل سلمانی، مهران مختاری، آذردخت عزیزی، امین نیاز، 
زهرا براتی، وحید افشاری، افشار بهامین، دانیال واالیی، ساالر 
جهانگیری، حسین عباسی، مسعود فرزادیان، سحر هدایتی  با 
معرفی طاهره ورپشتی و حضور علیرضا اکبری از جمله بازیگران 

این نمایش هستند.
ای��ن نمایش بزرگس��ال به جز روزه��ای10 و 11 تا دوش��نبه 
18 ش��هریورماه، ه��ر ش��ب س��اعت1۹:30 اجرا می ش��ود. 
گفتنی اس��ت، مجتم��ع فرهنگی- هنری اس��تاد فرش��چیان 
 در پ��ل آذر، ابت��دای خیاب��ان توحی��د واق��ع ش��ده اس��ت و 
عالقه مندان م��ی توانند برای تهیه بلیت ب��ه صورت اینترنتی 

به سایت www.ordibehesht-art.com مراجعه کنند.

هوای مرگ در تاالر فرشچیان 

حروف پوستر با 
استفاده از کفن 

 شکل گرفته
 است. این حروف، 
طراحی و عکاسی 

شده اند و تالش 
کردیم طراحی 

 پوستر، خاص
 باشد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 کامران ارباب زاده 
رییس هیأت بولینگ و بیلیارد شد

 مجمع انتخاباتی هیأت بولینگ و بیلیارد اس��تان اصفهان روز شنبه 
 در تاالر افتخارات اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان برگزار 

شد. 
آرش ظفریان و کامران ارباب زاده دو کاندیدای این مجمع انتخاباتی 
بودند که ظفریان در حمایت از دیگر کاندیدای احراز پست ریاست 
این هیأت کنار رفت تا ارب��اب زاده با کس��ب۱۳رأی از مجموع ۱۵ 
رأی مأخوذه برای چهار سال ریاست هیأت بولینگ و بیلیارد استان 

اصفهان را در دست بگیرد.

 جدیدترین رده بندی 
برترین تیم های جهان اعالم شد

در تازه ترین رده بندی سایت اطالعات باشگاه های جهان تا تاریخ ۹ 
شهریور۹۲،تیم فوتبال اس��تقالل با امتیاز ۱۵۸۷،۸۸ امتیاز و با ۱۶ 
رتبه صعود، نسبت به آخرین اعالم این سایت، به جمع۱۰۰ تیم اول 

جهان اضافه شد و در رده ۸۵ جهان قرار گرفت. 
همچنین پس از استقالل و در بین تیم های ایرانی، تیم های سپاهان، 

تراکتورسازی، فوالد و پرسپولیس قرار گرفتند.
 در این بین سپاهان با۲۰ پله نزول در جایگاه ۱۵۸جهان قرار گرفته 
و تراکتورسازی نیز با ۱۵پله به رده ۳۰۲ صعود کرد. همچنین فوالد 
خوزستان با ۴ پله سقوط تا رده۴۳۱ جهان پایین رفت و پرسپولیس 

هم با ۵ پله سقوط به رده ۴۴۶ جهان رسید.

 تساوی تیم ملی فوتبال
 دختران نوجوان مقابل ملوان

تیم ملی فوتبال دخت��ران نوجوان ایران که خ��ود را برای حضور در 
مس��ابقات قهرمانی آس��یا آماده می کند، در دومین دیدار دوستانه 
 مقابل ملوان بندرانزلی ق��رار گرفت و با نتیجه دو بر دو به تس��اوی 

رسید.
 س��ارا قمی و یاس��من فرمانی برای ملوان و مائده جعفری و س��ارا 

نصراللهی برای تیم ملی ایران گلزنی کردند.

 کارلوس کی روش
 تذکر کتبی گرفت

 مهدی محمد نب��ی در این باره گف��ت: با توجه ب��ه وکالی خارجی 
 ک��ه فدراس��یون فوتب��ال ب��ر اس��اس م��وارد موج��ود در پرونده 
 کمیته انضباطی اس��تفاده کرد و همچنین همکاری و تالش خوب 
 امور بین الملل فدراسیون فوتبال با این وکال، رأی کمیته انضباطی 
 به ش��رح زیر اعالم ش��ده اس��ت: بر اس��اس رأی کمیته انضباطی 
 فیفا درب��اره دیدار ک��ره جنوب��ی و ایران در ورزش��گاه مونس��وی 
اولسان، کارلوس کی روش س��رمربی تیم ملی با تذکر کتبی مواجه 

شد.

 رویانیان به دنبال پیگیری
 وضعیت خلعتبری برای دربی

یکی از دغدغه های محمد رویانی��ان در دربی هفته جاری، وضعیت 
محمدرضا خلعتبری و حض��ورش در این بازی اس��ت. از همین رو 
رویانیان دیروز س��ری به فدراس��یون زد ت��ا در باره ای��ن بازیکن و 

حضورش در دربی استعالم های الزم را بگیرد.
 در صورتی که باشگاه عجمان رضایت خود را بابت حضور خلعتبری 
در پرس��پولیس اعالم کند، این بازیکن با توجه به صحبت هایی که 
رویانیان با مسئوالن فدراسیون فوتبال داشته مشکلی برای بازیکنان 

در دربی ندارد.

 بازیکنان فکر کردند 
با 3 گل بازی تمام شده است

لوکا بو ناچیچ/ سرمربی  تیم  فوتبال  ذوب آهن
برای کس��ب این۳ امتیاز تبریک می گویم. فارغ از دقایق پایانی که 
شرایط سخت ش��ده بود، توانس��تیم نفت را از پیش رو برداریم. آنها 
س��فت و س��خت بازی کردند و در واقع باید بگویم فوتبال انگلیسی 
بازی کردیم، به جز نتیجه۳ بر ۲ که می توانست۳ بر صفر باشد. از این 
پیروزی خوش��حالیم. ما۳ گل هم جلو بودیم، اما متأسفانه به دلیل 
مش��کلی که وجود داش��ت 
در ۱۵ دقیق��ه پایانی دچار 
مشکل شدیم و آنها توانستند 
دو گل بزنن��د. بازیکن��ان به 
نوعی فکر می کردند با این۳ 
گل بازی تمام ش��ده که باید 
این مس��ابقه را آنالیز کرده و 

جزئیات را گوشزد کنیم.

محمد نصرتی مدافع تیم تراکتورسازی تبریز معتقداست  واژه »بی غیرت«را در فوتبال بی معناست: کاش 6
هواداران با واژه »بی غیرت« به ما تلنگر نزنند. واقعا به این شکل خطاب شدن بی انصافی است. این واژه فقط 
در ورزشگاه های ما مد شده و به هیچ وجه در هیچ کجای دنیا بازیکنان را با چنین کلماتی خطاب نمی کنند. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره  1118یک شنبه10شهریور 1392 | 24  شوال  1434
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نصرتی:»بیغیرت«،درفوتبالبیمعناست

 بی نظمی 
در لیگ زورخانه ای

در بحث ملی،»نه«گفتن 
مناسب نیست

محسن صادق زاده در گفتگو با ایسنا، درباره شرایط آماده سازی تیم ماهان برای 
حضور در رقابت های باشگاه های آسیا، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی پیش 
رفتیم و باشگاه به طور رسمی از بازیکنان مورد نظرش دعوت کرد تا در اردوهای 
تیم حاضر شوند. در آخرین جلسه ای که سه شنبه داشتیم، باشگاه تعیین کرد 
که با حضور تمام نفرات از شنبه هفته بعد کارمان را به طور جدی استارت بزنیم. 

نفرات مورد نظر تیم نیز شنبه معرفی خواهند شد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا جواد داوری از برخی بازیکنان انتقاد کرده بود، 
به ایسنا گفت: نظر شخصی است و من نمی توانم دلیلش را بگویم. به هر حال 
تفاوت نقطه نظرها باعث شد او این صحبت ها را داشته باشد. به هر حال نگاه ملی 
تفاوت هایی دارد و در باشگاه های آسیا نیز نگاه باید ملی باشد، نه صرفا اقتصادی. 
البته باشگاه  ماهان نیز حرفه ای عمل کرده و با قراردادهای مالی بازیکن جذب 

می کند، اما یک سری »نه«گفتن ها در بحث ملی تأثیر گذار است.

دو دیدار از رقابت های لیگ باس��تانی و زورخانه ای کش��ور به دلیل بی نظمی 
سازمان لیگ لغو شد. معاون فنی ورزشی باشگاه فوالد ماهان سپاهان اصفهان  
اظهارداشت: تیم زورخانه ای هیأت کردستان قرار بود روز پنج شنبه به اصفهان 
بیاید تا دیدار خود برابر ماهان را برگزار کند، اما مسئول این تیم صبح همین روز 
تماس گرفت که به اصفهان نمی آیند و به جای این روز، پنج شنبه۱۲ شهریور 
به مصاف ماهان می روند. جالل زهرایی گفت: در گروه دوم مسابقات، بی نظمی 
وجود دارد، چرا که دیدار ثامن الحجج)ع( سبزوار و تیم شیراز هم برگزار نشد. 
گفته شده است مدارک تیم ثامن الحجج)ع( سبزوار و هیأت کردستان هنوز  
به دست سازمان لیگ نرسیده بوده است! وی افزود: به تیم شیراز گفته بودند 
 به اصفهان بیاید و برابر ماهان قرار گیرد. این برنامه ریزی واقعا مش��کل دارد، 
چرا که ماهان طبق جدول مسابقات، آماده رویارویی با کردستان بود، اما یک 

دفعه گفتند شیراز رقیب ماهان است، البته این دیدار هم برگزار نشد.

ورزش به روایت تصویر/ دیدار دوستانه ملی فوتبال دختران نوجوان مقابل ملوان

رییس هیأت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان تغییر نگرش جامعه 
و فرهنگ سازی را از مهم ترین برنامه های خود در رأس این هیأت 
برشمرد.کامران ارباب زاده روز شنبه در مجمع انتخاباتی با کسب 

حداکثر آرا به عنوان رییس هیأت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان 
انتخاب ش��د و در ارتباط با برنامه هایش در این هیأت گفت: اولین 
اقدامی که در دس��تور کار داریم ک��ه می توانم بگوی��م مهم ترین 

برنامه ما نیز هست، فرهنگ سازی میان خانواده هاست. این رشته 
متأسفانه از س��بقه خوبی در میان خانواده ها برخوردار نیست و به 
همین دلیل اولی��ن برنامه ما نیز در راس��تای تغییر نگرش جامعه 

نسبت به این رشته انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: دومین برنامه ای که در دستور کار داریم ساخت خانه 
بیلیارد است که برای تحقق این برنامه نیز با اداره کل ورزش و جوانان 

استان اصفهان به نتایج خوبی رسیده ایم.
ارباب زاده با بیان این که هی��أت بولینگ و بیلیارد به دنبال اجرایی 
 کردن طرح اس��تعدادیابی در مدارس اس��ت گف��ت: معتقدیم هر 
رشته ای برای طی کردن مسیر پیشرفت باید از پایه، کار را آغاز کند 
و پایه سازی نیز جز با همکاری آموزش و پرورش امکان پذیر نیست، 
بنابراین ما نیز با تعامل با این دستگاه س��عی در ایجاد زمینه برای 

پشتوانه سازی این رشته خواهیم داشت.
رییس هیأت بولینگ و بیلیارد اس��تان اصفهان از راه اندازی لیگ 
باشگاه های استان اصفهان خبر داد و بیان داشت: جای این مسابقات 

در تقویم هیأت خالی است که ما به دنبال استارت آن هستیم.
وی افزود: در کنار ارتقای س��طح کمی و کیف��ی داوران و مربیان 
به دنبال افزایش تعداد مسابقات هس��تیم، چون معتقدیم هرچه 
مسابقات بیشتری برگزار کنیم جوانان بیش��تری را نیز جذب این 

رشته خواهیم کرد.
ارباب زاده در جذب دو اسپانس��ر برای حمایت از بولینگ و بیلیارد 
خبر داد و تصریح کرد: این دو اسپانسر خود از بدنه این رشته هستند 
که در کنار آنها با جذب اعتبارات خوب به دنبال اجرای برنامه های 

خود هستیم.
 ارباب زاده اف��زودد: در فیلمنامه ای که قرار ب��ود آقای جهانبخش 
سلطانی کارگردانی آن را برعهده داشته باشند، دیگر افراد خالفکار به 
این رشته نمی پرداختند و رشته بیلیارد را به خوبی نشان داده بودند. 
وی با بیان این که چهار سالن بولینگ در اصفهان وجود دارد که در 
کشور بی نظیر است تأکید کرد: نخس��تین برنامه ای که قرار است 

مدنظرمان قرار دهیم احداث یک خانه بیلیارد است.

رییس هیأت بولینگ استان:

مهم ترین اقدام در بولینگ و بیلیارد، فرهنگ سازی است

هر رشته ای برای 
طی کردن مسیر 
پیشرفت باید از 
پایه، کار را آغاز 

کند و پایه سازی 
نیز جز با همکاری 
آموزش و پرورش 
امکان پذیر نیست

 محرومیت باشگاه
 استقالل را تهدید نمی کند

 ارجاع پرونده بازی استقالل و بوریرام به کمیته انضباطی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، این شائبه را به وجود آورد که 
با توجه به سوابق قبلی هواداران این تیم در دیدار مقابل 
الهالل، خطر محرومی��ت نماینده کش��ورمان را تهدید 
می کند، اما به نظر می رسد این باشگاه باید منتظر جریمه 

نقدیAFC باشد و خبری از محرومیت نیست.
به گزارش مهر، پرتاب بطری توسط هواداران استقالل به 
سمت بازیکنان تیم بوریرام که در چندین مورد اعتراض 
مس��ئوالن این تیم تایلندی را به دنبال داشت و داور نیز 
از ناظر بازی خواستار ش��رایط برقراری نظم و امنیت در 
برگزاری این مسابقه شده بود، نگرانی های زیادی را در دل 

دست اندرکاران باشگاه استقالل به وجود آورد.
چند روز پیش بود ک��ه نامه ای از کنفدراس��یون فوتبال 
آسیا به سازمان لیگ ایران رسید که به طرف های ایرانی 
خبر داده شد پرونده بازی یاد ش��ده به کمیته انضباطی 
AFC ارسال شده است. در این نامه از سازمان لیگ ایران 
خواسته شد باشگاه استقالل مستندات خود را برای دفاع 

از رفتار تماشاگرانش آماده کند.
واکنش هایی که تاکنون در این باره به گوش رسیده بیانگر 
این بوده که در نظر اول اس��تقالل باید منتظر محرومیت 
از دیدار خانگی در مرحله بعدی باش��د، چرا که هواداران 
این تیم در دور مقدماتی مقابل الهالل عربستان هم رفتار 
نامناس��بی داش��تند که جریمه نقدی آبی ها را به دنبال 
داش��ت، اما یک مقام آگاه در گفتگو با مه��ر خبر داد که 
خطر محرومیت اس��تقالل را تهدید نمی کن��د، چرا که 
ش��دت تخلف زیاد نب��وده و برخورد فیزیک��ی نیز وجود 
نداشته اس��ت. با این حال جریمه نقدی را می توان برای 
استقاللی ها انتظار داش��ت و با توجه به سوابق قبلی، این 
باشگاه باید انتظار محکومیت به پرداخت جریمه نقدی را 
داشته باشد. دو فصل قبل بود که پرتاب نارنجک توسط 
هواداران تیم س��پاهان منجر به زخمی شدن کمک داور 
بازی شده بود و با وجود شدت فراوانی که آن حادثه داشت 
جریمه نقدی برای این تیم در نظر گرفته ش��د و با وجود 
س��ابقه قبلی در این فصل برای آبی ها ب��ه دلیل این که 
برخورد فیزیکی رخ نداده ب��وده، احتمال محرومیت این 
تیم تقریبا صفر است. دیدار رفت تیم های فوتبال استقالل 
و بوریرام در مرحله ی��ک چهارم نهایی لی��گ قهرمانان 
فوتبال آسیا در ورزش��گاه آزادی تهران برگزار شد که در 

پایان این بازی تیم استقالل با یک گل برنده شد.

خبر

هفته هفت��م لیگ برتر با وج��ود این که شکس��تی در کارنامه 
تیم های اصفهانی س��پاهان و ذوب آهن به ثبت نرس��اند، ولی 
با این وجود نگاهی به ش��رایط هر دو تیم نش��ان می دهد که 
مش��کالت قبلی به خصوص در بحث س��اختار خ��ط دفاعی 
همچنان پا برجاس��ت، چون س��پاهان همچنان ب��ه روند گل 
 خوردنش ادامه م��ی ده��د و ذوب آهن هم در ش��رایطی که 
می توانست با یک پیروزی پر گل، برد این هفته را جشن بگیرد 
در ع��رض ۲۰ دقیقه دو گل به یک ش��کل خورد ت��ا به همان 

اختالف یک گل قناعت کند.
ایمنا نوش��ت، س��پاهان با دریافت هفت گل ط��ی هفته های 
اخیر، هرچند  از لحاظ آماری عملکرد متوس��طی نس��بت به 
بقیه تیم های لیگ داش��ته اس��ت، ولی نگاهی به سبک بازی 
مدافعان سپاهان و نحوه گل های دریافتی آنها نشان می دهد 
که مشکالت ساختاری خط دفاع فقط مربوط به عدم هماهنگی 
بازیکنان با یکدیگر نیس��ت و مدافعانی مثل ه��ادی عقیلی و 
ش��جاع خلیل زاده هنوز از تمرکز کافی ب��رای دفع توپ های 

هوایی مستقیم و ارسال از جناحین برخوردار نیستند.
وقتی در بازی مقابل داماش یک توپ ارسالی به محوطه جریمه 
در عرض چند ثانیه دو بار با ضربه س��ر بازیکنان داماش همراه 
می ش��ود و هیچ بازیکنی از س��پاهان نمی تواند مسیر توپ به 
س��مت دروازه را تغیر دهد، به معنای این اس��ت که کرانچار 
باید در تمرین��ات به صورت اختصاصی ب��ه دنبال رفع معایب 

خط دفاعی و باال بردن تمرکز مدافعانش در یارگیری محوطه 
جریمه خودی باشد.

گلزنی س��یف الهی با ضربه س��ر که یکی ازبازیکنان متوسط 
داماش و شاید هم کوتاه قد تیم افشین ناظمی بوده، آن هم در 
مقابل مدافعانی مثل هادی عقیلی، ش��جاع خلیل زاده و علی 
احمدی که هر سه در لیست سرزن ترین مدافعان ایرانی قرار 
می گیرند، ربطی به هماهنگی بازیکنان در خط دفاعی ندارد و 
کرانچار باید به صورت فردی مشکل بازیکنانش را حل کند که 
چرا به هنگام ارسال توپ های بلند وظیفه خودشان در محوطه 

جریمه را فراموش می کنند. 
ای��ن اتف��اق در هفته ه��ای قب��ل هم ب��رای س��پاهان تکرار 
ش��ده و طبیع��ی اس��ت ک��ه تیم ه��ای حری��ف ب��ا آنالی��ز 
 ب��ازی ه��ای س��پاهان و آگاه��ی از ضع��ف مدافعی��ن و 
دروازه بان زردها بر روی ضربات ایستگاهی و ضربات سر تمام 
حواس خودشان را به این مسأله معطوف کنند و در نهایت هم 
 با تکرار چند باره این نقش��ه به دروازه بان اصلی تیم ملی گل 

بزنند.
یارگیری صحیح و درس��ت در محوطه جریم��ه یکی از اصول 
قطعی و همیشگی دفاع است که وظیفه هر یازده بازیکن را به 
هنگام ارسال ضربات ایس��تگاهی و حتی پرتاب های بلند اوت 
مشخص می کند و از بین رفتن تمرکز بازیکنان و کوتاهی در 
انجام این وظیفه به معنای این اس��ت که تیم حریف می تواند 

توپ را به خط دروازه برساند. 
وظیفه یک مدافع کامال مش��خص اس��ت و کم کردن فضای 
بازی مهاجم حریف فرصت را برای اس��تفاده از ضربات نهایی 

از آنها می گیرد. 
مدافع��ی ک��ه ب��ه راحتی و ب��دون ای��ن که فش��اری ب��ر یار 
مس��تقیمش وارد کن��د فض��ا را در اختی��ار تی��م حری��ف 
قرار م��ی ده��د، اص��ول اولی��ه فوتب��ال و دف��اع را فراموش 
 ک��رده و بای��د تغی��ری در س��بک ب��ازی خ��ودش ایج��اد 

کند.
ام��ا در ذوب آهن هم ش��رایط خ��ط دفاعی بهتر از س��پاهان 
نیس��ت و ش��اگردان لوکا بوناچیچ با وجود دو ب��رد متوالی و 
کس��ب س��ه تس��اوی بدون گل با ۹ گل خورده، سومین خط 

دف��اع ضعی��ف لی��گ را در 
اختیار دارند و همین مسأله 
نش��ان م��ی دهد ک��ه خط 
دفاعی ذوبی ه��ا همچنان 
 ش��کننده اس��ت. ب��ه قول 
لوکا بوناچیچ خوردن دو گل 
به س��بک فوتبال انگلستان 
از تیمی مث��ل نفت نزدیک 
بود س��ه امتیاز هفته هفتم 
را ب��ر باد ده��د، ول��ی باید 
از مدافعان��ی مث��ل هادی 
تأمینی و محم��د صلصالی 
این سؤال را پرسید که چرا 
اینطور راحت اجازه سرزدن 
 ب��ه بازیکن��ان حری��ف را 

می دهند.
 هم علی قربانی و هم احمد 

آل نعمه در شرایطی دروازه کاس��پاروف را باز کردند که هیچ 
مزاحمتی برای آنها ایجاد نشد و مدافعان ذوب آهن بیشتر نقش 

یک تماشاگر را ایفا کردند.
  در لیگی که حتی ی��ک گل زده و خورده کمتر یا بیش��تر هم 
می تواند سرنوش��ت تیم قهرمان و تیم های س��قوط کننده را 
عوض کند، باید امیدوار بود که هم کرانچار و هم لوکا بوناچیچ با 
آنالیز مشکالت خط دفاعی تیمشان در بازی های آینده مشکل 
این گل خوردن های س��اده و معمولی را ح��ل کنند تا اینطور 

راحت زحمات مهاجمانشان بر باد نرود.
هم بازیکنان خط حمله س��پاهان و ه��م بازیکنان خط حمله 
 ذوب آه��ن اصفهان برای تیم هایش��ان زحمت ه��ای زیادی 
 می کش��ند، ولی  ای��ن که چ��را ت��وپ هایش��ان وارد دروازه 
نمی شود جای س��ؤال و بحث دارد. امید اس��ت با تالش های 
فراوان و با بررس��ی مربیان این دو تیم در روی خط حمله، این 
مشکل را حل کرده و شاهد عملکرد بهتر و گل های بیشتری 

برای این دو تیم  خوب اصفهانی باشیم.

گل هایی که سخت می زنند و ساده می خورند

آسماندفاعاصفهانیهاابریاست

یارگیری صحیح و 
درست در محوطه 

جریمه یکی از 
اصول قطعی و 

همیشگی دفاع 
است که وظیفه 

هر یازده بازیکن 
را به هنگام ارسال 
ضربات ایستگاهی 

مشخص می کند
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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

 کتاب، مبنای ارتقای
 فرهنگ جامعه است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: 
جامعه ای که مبنای ارتقای آن کتاب باشد، جامعه ای متعالی خواهد بود.

حجت االس��ام و المس��لمین محمدعلی نکونام، در دیدار مس��ئوالن 
کتابخانه های عمومی شهرستان شهرکرد با وی، با اشاره به جایگاه کتاب 
 در دین اسام، اظهار داشت: جامعه ای که مبنای ارتقای آن کتاب باشد، 
جامعه ای متعالی خواهد ب��ود. وی اقدامات انجام گرفته در اس��تان در 
راستای ترویج کتابخوانی را مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: کتاب در زمینه 
فرهنگ و اعتای فرهنگ جامعه نقش اول را ایفا می کند، بر همین اساس 
 به هر میزان بتوان فرهنگ کتابخوانی را توسعه داد فرهنگ جامعه نیز ارتقا 
می یابد که یقینا این ارتقا متکی بر فکر و دانش افراد اس��ت. امام جمعه 
ش��هرکرد گفت: فرصتی که در اختی��ار کتابداران و تاش��گران عرصه 
کتابخوانی قرار داده ش��ده، فرصتی مغتنم و بسیار ارزشمند است و باید 
از فرصت در محضر کتاب بودن بهره گرفت. نماینده ولی فقیه در استان 
خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار ارزشمندی در راستای توسعه کتابخوانی 
و ترویج فرهنگ کتابخوانی در اس��تان انجام گرفته است و باید با تاشی 
بیش از گذشته و بهره گیری از فرصت ها نقش آفرین و فعال باشیم و در 
جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسامی و پیروی از منویات 

رهبر معظم انقاب حرکت کنیم.

خبر ویژه

امیرعباس سلطانی/ نماینده مردم 
بروجن در مجلس

بیمارستان بروجن به یک آژانس تلفنی برای انتقال بیماران به مراکز 
درمانی تبدیل شده و بسیاری از بیماران در مسیر جاده جان خود را 

از دست می دهند.
بیش از 10 درصد آب کشور در چهارمحال و بختیاری تأمین می شود، 
این در حالی است که باال بودن نیترات موجود در آب، سامتی مردم 
را به خطر انداخته است و الزم است در این راستا اقدام جدی صورت 
گیرد. مسائلی همچون کمبود پزش��کان متخصص در تمام زمین ها 
از مشکات بهداش��تی این 
منطقه اس��ت، به طوری که 
بیمارس��تان به ی��ک آژانس 
تلفنی برای انتق��ال بیماران 
به مراکز درمانی تبدیل شده 
و بسیاری از بیماران در مسیر 
جاده جان خود را از دس��ت 

می دهند.

بروجن از کمبود امکانات بهداشتی 
رنج می برد  

چهره روزیادداشت
بهره برداری 151 پروژه عمراني، آموزشي، فرهنگي و ورزشي 

اس��تاندار چهارمحال و بختیاري گفت: براي س��اخت، تکمی��ل و راه اندازي 1۵1 پ��روژه، ۵۸۴ 
 میلیارد و۲۹1 میلیون ریال اعتبار  هزینه ش��د. علي اصغر عنابستاني افزود: با اجراي این طرح ها

در شهرستان هاي شهرکرد، لردگان، اردل و... براي دوهزار و11۸نفر شغل ایجاد شد. 
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کفاشیان تکلیف هیأت فوتبال 
چهارمحال را روشن کرد

علي کفاش��یان رییس فدراس��یون فوتب��ال جمهوري 
اس��امي ایران با ص��دور حکمي تکلیف هی��أت فوتبال 

چهارمحال و بختیاري را روشن کرد.
در پي اس��تعفاي رییس هی��أت فوتب��ال چهارمحال و 
بختیاري، رییس فدراسیون در حکمي، سرپرست جدید 

این هیأت را تعیین کرد.
علي کفاش��یان در این حکم طهم��ورث حیدري رییس 
هیأت ورزش هاي روستایي عشایري استان را به عنوان 
سرپرس��ت هیأت فوتبال چهارمحال و بختیاري تعیین 

کرد.
 انتخابات هیأت فوتبال چهارمح��ال و بختیاري دي ماه 
پارسال با حضور علي کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال 

ایران در شهرکرد برگزار شده بود.

 از انجمن های فعال 
ناحیه 2 شهرکرد تجلیل شد

انجمن های فعال ناحیه ۲ ش��هرکرد ب��ا حضور مدیرکل 
آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری معرفی ش��ده و 

مورد تجلیل قرار گرفتند.
مدی��رکل آم��وزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختیاری  
در همای��ش تحول بنیادی��ن و نقش اولیا در ش��هرکرد، 
اظهار داش��ت: ام��روز آم��وزش و پ��رورش با داش��تن 
س��ند تحول بنیادی��ن وارد مس��یر جدیدی ش��ده که 
 پیم��ودن آن نیازمند هم��کاری اولی��ا و مربیان مدارس

 است.
علیر ضا کریمیان از پرداخت س��رانه70 میلیارد تومانی 
به مدارس کش��ور خبر داد و گفت: نخستین بار است که 
ردیف مستقلی در بودجه سال۹۲ به منظور سرانه مدارس 
اختصاص داده ش��ده که این موضوع سبب تسهیل امور 

مدارس کشور خواهد شد.
در پای��ان ای��ن مراس��م از انجمن ه��ای فع��ال ناحیه ۲ 
شهرکرد با حضور مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال 
 و بختی��اری، مع��اون آم��وزش و پ��رورش چهارمحال 
 و بختی��اری، ش��هردار ش��هرهای کی��ان، فرخش��هر، 
هفش��جان، جمع��ی از مدی��ران م��دارس چهارمحال و 
بختیاری، رییس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش 
استان و جمعی از اولیای دانش آموزان تجلیل و قدردانی 

شد.

اخبار کوتاه

دبیر اجرایي جشنواره هشتم ادبیات کودك و نوجوان رضوي 
گفت:آیین اختتامیه این جشنواره سراسري بیستم شهریورماه 
همزمان با دهه کرامت در شهرکرد برگزار مي شود و شهرکرد 

براي این میزباني آماده شده است. 
حبیب اهلل توفیقي چالش��تري افزود: هش��تمین جش��نواره 
ادبیات کودك و نوجوان رضوي از سري برنامه هاي یازدهمین 
جش��نواره بین الملل��ي امام رضا )ع( اس��ت که به مناس��بت 
 میاد حضرت عل��ي بن موس��ي الرضا)ع( و حض��رت فاطمه

معصومه )س( هر ساله برگزار مي شود.
 وي تصری��ح ک��رد: در آیی��ن اختتامی��ه ای��ن جش��نواره از 
پدیدآورندگان ۲7 اثر برگزیده در قالب شعر، داستان و قطعه 
ادبي تجلیل و در حاشیه این جشنواره دو کارگاه تخصصي نیز 

برگزار مي شود.
به گفته وي، بابک نیک طلب، انیسه موسویان و اکرم کشایي 
آثار این جشنواره در دو کارگاه تخصصي را مورد ارزیابي و نقد 

قرار مي دهند.
توفیقي یادآور ش��د: همزمان با اختتامیه هشتمین جشنواره 
ادبیات کودك و نوج��وان رضوي از کتاب دوره گذش��ته این 

جشنواره نیز رو نمایي مي شود.
وي گفت: بیش از یک هزار و 1۲۹ اثر از شاعران و نویسندگان 
به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که ۲7 اثر از سوي هیأت 

داوران برگزیده شده است.

دبیر اجرایي جشنواره هشتم ادبیات کودك و نوجوان رضوي 
افزود:  این جش��نواره در تجربه هفت س��اله خود، آثاری را در 
 سه مقطع کودك، نوجوان و بزرگسال مورد ارزیابی قرار داده 

است.
بر این اساس کودکان و نوجوانان با پرداخت از سه بخش شعر، 
داستان و متون ادبی به ابعاد مختلف زندگانی حضرت رضا)ع( 
می پردازند و تجربه ه��ای ذهنی و معنوی خود را از س��فر به 
مشهد مقدس، زندگانی آن حضرت و احساس قلبی خود نسبت 

به این امام معصوم )ع( به تصویر می کشند.
این مسئول جشنواره رضوی اظهار داش��ت: بزرگساالن نیز با 
بهره گیری از فضای شعر، داستان و متون ادبی برای کودکان و 

نوجوان به موضوع سیره رضوی می پردازند.
وی یاد آور ش��د: جش��نواره بین المللی رضوی در 11 س��ال 
متوالی در سراسر ایران با موضوعات متنوع و از مناظر گوناگون 
به زندگانی و س��یره رضوی پرداخته است تا  هر چند مختصر 

نسبت به میزبانی ثامن االئمه)ع( ادای دین کند.
وی بر لزوم نگاه نو مخاطبین س��ال های پی��ش از این برنامه 
به موضوع جش��نواره تأکید ک��رد و بیان داش��ت: تعدادی از 
نویسندگان و شعرای کودك و نوجوان در تجربه های سالیان 
برگزاری جشنواره ادبیات رضوی در استان سهیم هستند که 
امید است امسال شاهد نگاه نو و ترکیب بندی جدید در بیان 

احساسات لطیفشان باشیم.

 توفیق��ي افزود:گس��ترش فعالیت ه��اي فرهنگ��ي، هنري و 
مذهب��ي و مرتبط با س��یره ائم��ه معصومی��ن به وی ��ژه امام 
رضا)ع(، گرامیداش��ت تولیدکنن��دگان و پدیدآورندگان آثار 
برتر فرهنگي- هنري در زمینه س��یره، ش��خصیت، و معارف 
امام رضا)ع( و کمک به انتش��ار گس��ترده تر این آثار،کمک به 

انتشار گس��ترده آثار ادبي 
با موض��وع فرهنگ رضوي 
ویژه کودکان و نوجوانان از 

اهداف این جشنواره است.
هف��ت دوره گذش��ته این 
جش��نواره ب��ا اس��تقبال 
گسترده هنرمندان سراسر 

کشور برگزار شد.

اج�رای  100 برنامه 
فرهنگ�ي و مذهبي در 

بروجن
 معاون فرمان��دار بروجن از 
اجراي100 برنامه فرهنگي 
و مذهبي طي دهه کرامت 

در این شهرستان خبر داد.
در  ن��ي  مردا س��عید 

س��تاد هماهنگي برگ��زاري دهه کرامت شهرس��تان بروجن، 
 برگزاري مس��ابقات فرهنگي، هنري، ورزش��ي، ش��ب شعر، 
جشن هاي خیاباني، جشنواره غذا و برنامه هاي متنوع تجلیل 
از فعاالن بخش هاي مختلف اجتماعي و هنري را از مهم ترین 
برنامه ها عنوان کرد. وي تصریح کرد: دهه کرامت باید سکوي 
قوي و مس��تحکمی براي ارایه خدمات فرهنگي از منظر دین 

به بانوان باشد.
مرداني با بیان این که باید با تدبیر و برنامه، معرفت مردم نسبت 
به امام رضا علیه الس��ام و حضرت معصومه س��ام اهلل علیها 
افزایش یابد، ادامه داد: در زمان حاضر هجمه جهاني نسبت به 
عفاف و حجاب زنان و دختران اوج گرفته است. به گفته مرداني  
برگزاري ویژه برنامه هاي مذهب��ي و فرهنگي در دهه کرامت 
باید  در راستاي ترویج معارف اهل بیت علیهم السام و به شیوه 

مردمي انجام شود.
ده روز اول م��اه ذي القعده از تولد حض��رت معصومه )س( تا 
تولد امام رضا علیه الس��ام به عنوان ده��ه کرامت نامگذاري 

شده است.

همزمان با دهه کرامت در شهریورماه صورت می گیرد؛

شهرکرد میزبان جشنواره کودک و نوجوان رضوی 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تاسیس 

سهامی  ارمند   آبشاران  شرکت  تاسیس  آگهی  103/1504ث/92    : شماره   347
ملی  شناسه  و   50564 شماره  تحت   1392/5/22 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص 
لحاظ  از   1392/5/22 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260690870
جهت  زیر  شرح  به  آن  نامه  اظهار  خالصه  و  گردیده  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء 
اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود 
اخذ و صدور  منزله  به  ذیل  بشرح  فعالیت  ثبت موضوع   : . 1- موضوع شرکت 
پروانه فعالیت نمی باشد – اجرا – نقشه کشی و نقشه برداری – طراحی – خدمات 
مشاوره و نظارت در کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی ساختمانی – کشاورزی 
– معدنی – صنعتی و فنی – تاسیسات ابنیه و محوطه سازی – راهسازی –تولید 
و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – 
تحصیل وام و اعتبارات از بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع 
و  مزایدات  در  شرکت   – حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  با  داد  قرار  عقد   – شرکت 
از  خارج  و  داخل  در  نمایندگی  اعطای  و  اخذ   – خصوصی  و  دولتی  مناقصات 
کشور در صورت نیاز با کسیب مجوز از مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر 
پستی  کد    93 پالک   – بهاران  کوچه   – مطهری  کوی   – رباط  خیابان  اصفهان 
ریال   مبلغ 1000000   : 4- سرمایه شرکت  تلفن 09131677022،   8138834855
منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 90مورخ 1392/4/4 نزد 
بانک ملی  شعبه خیابان ولیعصراصفهان پرداخت گردیده است. 5-  اولین مدیران 
شرکت1-5- آقای محمد علی جوانکی  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- خانم 
آسیه جوانکی  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای عمران جوانکی  به 
سمت عضو هیئت مدیره   4-5- آقای عمران جوانکی   به سمت مدیر عامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی 
تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است.. 7- اختیارات 
مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی 
و علی البدل : 1-8- آقای هجیر قیاسی سونکی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای 
سعید خداوردی پور  به عنوان بازرس علی البدل م الف 5429/1 رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

بناگستران سدید سهامی  تاسیس شرکت  آگهی  : 103/1502ث/92   350 شماره 
ملی  شناسه  و   50562 شماره  تحت   1392/5/22 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص 
لحاظ  از   1392/5/22 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260690850

امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- 
موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
برداری - خدمات  نقشه  –نقشه کشی و  محاسبه   – طراحی  اجرا–   – باشد  نمی 
مشاوره و نظارت در کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی ساختمانی – کشاورزی 
 – راهسازی   – سازی  محوطه  و  ابنیه  تاسیسات   – فنی  و  صنعتی   – معدنی   –
فروش  و  خرید  تعمیرات    – ای  خانه  کار  تجهیزات  نگهداری  سازی  پل  و  سد 
آهن آالت و فلزات – برق ساختمان – سیستم های تهویه مطبوع – سرمایشی و 
گرمایشی – تامین نیروی انسانی موقت – تنظیفات اماکن عمومی – رنگ آمیزی 
صنعتی و ساختمانی – سند بالست طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت 
و کنترل پروژه – انجام خدمات کنترل پروژ ه های عمرانی و صنعتی – خدمات 
مشاوره در رابطه با موضوع شرکت – تولید و توزیع و خریدو فروش و صادرات 
بانکهای  از  اعتبارات  و  وام  تحصیل   – بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و 
عقد قرار داد با اشخاص  داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – 
اخذ   – حقیقی و حقوقی  - شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی 
و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور در صورت نیاز با کسب مجوز از 
مراجع ذیصالح 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
اشراق  خیابان   – کاوه  خیابان  اصفهان  شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شرکت 
پالک 160  کد پستی 8193933836 تلفن 09131120384،   – کوی سروستان   –

4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی 
موسسین  توسط  ریال   350000 مبلغ  که  باشد  می  نام  با  یکصد سهم  تعداد  که 
طی گواهی بانکی شماره 5 /95281/14 مورخ 1392/5/14 نزد بانک ملت شعبه 

گز برخوار پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5-  
اولین مدیران شرکت1-5- آقای فرهاد کنعانی جزی   به سمت رئیس هئیت مدیره 
2-5- آقای علیرضا نیرین جزی   به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- خانم 
ندا نیرین جزی  به سمت عضو هیئت مدیره   4-5- آقای فرهاد کنعانی جزی    به 
سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه 
مدیره  هیئت  رئیس  ونایب  عامل  مدیر  امضای  با  آور  تعهد  مالی  اسناد  و  اوراق 
متفقاهمراه  با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری 
مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- آقای سعید 
محمدی جزی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای محمد رضا مسیبی جزی   به 
عنوان بازرس علی البدل م الف 5429/4 رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 

تجاری اصفهان 

آگهی مزایده مال غیر منقول

351بر اساس پرونده  اجرائی کالسه 2529 / 135 ش / 89 ) مکانیزه 8900008 
(  )الف( ا-تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 2/7226واقع در  فضل آباد بخش 
یک ثبتی شهرضا به مساحت دویست و پنج متر و نه دهم متر مربع مورد ثبت 
متر   19/10 به طول  اربعه: شمااًل  با حدود  امالک   254 و 469دفتر  صفحات466 
دیواریست به دیوار پالک 2/7231شرقًا به طول 11/5متر خط مستقیم مفروض 
است به پالک 2/7231جنوبًا به طول 17/15 متر دیواریست به دیوار قطعه شماره 
2/7237 غربًا به طول 11/70 متر در و دیواریست به کوچه عمومی حقوق ارتفاقی 
نداردکه بانضمام ششدانگ پالک 2/7231 جمعًا تشکیل یکباخانه را می دهد  به نام 
عبداله اختر نسبت به سه دانگ مشاع و نسرین اختر نسبت به سه دانگ مشاع  ثبت 
و سند صادر شده است ، 2 تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 2/7231واقع در 
فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت یکصدو شصت وهفت مترو پنج صدم 
متر مربع مورد ثبت صفحات313 و307 دفاتر 236 و248 امالک با حدود اربعه 
شمااًل به طول 13 متر دیواریست به قطعه شماره 2/7230 شرقًا به طول 11/80متر 
پالک  دیوار  به  دیواریست  16/30متر  طول  به  جنوبًا  شارع  به  دیواریست  و  در 
2/7230غربًا به طول 11/50متر خط مستقیم مفروزیست به پالک 2/7226حقوق 
ارتفاقی نداردکه بانضمام ششدانگ پالک 2/7226جمعًا تشکیل یکباخانه را می دهد  
ایزدی نسبت به سه دانگ  مشاع عبداله اختر نسبت به سه دانگ  نام نسرین  به 
آپارتمان شماره پالک  اعیانی  است )ب(ششدانگ  ثبت و سند صادر شده  مشاع 
ثبتی 1/603 ) طبقه همکف ( به مساحت 292/65متر مربع واقع در مبارکه بخش 

9 ثبت اصفهان بالسویه در صفحات 448 و420دفاتر 4 و83 امالک  بنام شهناز 
دانش سرارودی نسبت به سه دانگ مشاع  و سکینه هاشمی سرارودی نسبت به 
سه دانگ مشاع سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد با حدود اربعه شمااًل  به 
طول 14/10متر دیوار وپنجره است به راهرو پالک 1/425شرقًا اول به طول 5/27 
متر دیوار و پنجره است به کوچه هشت متری دوم در سه قسمت که قسمت اول 
جنوبی و قسمت سوم شمالی است به طولهای3/75 متر و 4/90متر و 3/90 متر 
دیوار اشتراکی و درب اختصاصی است به راه پله مشاعی 602 فرعی سوم به 
طول 10/80 متر دیوار و پنجره است به کوچه هشت متری جنوبًا در هفده قسمت 
است  شرقی  وچهاردهم  ششم  قسمتهای  و  غربی  دهم  و  چهارم  قسمتهای  که 

بترتیب بطولهای0/70 متر و 2/55متر و 0/65 متر و 1/10متر و 2/10 متر 0/90متر 
و 0/55 متر و 3/5متر و 0/75  متر و1/10 متر و0/10 و 2/30 متر و 0/10 متر 
و0/95 متر و 0/80متر و2/80 متر و 0/75 متر و دیوار و پنجره است به حیاط 
مشاعی 601 فرعی غربًا اول به طول 14/55 متر دیواری است به پالک 1/340 دوم 
به طول6/80 متر دیواری است به پالک 1/425 که پالکهای  فوق الذکر به موجب 
سند رهنی شماره 83763  مورخ 1387/02/09دفتر 2 شهرضا  از طرف نامبردگان 
در رهن  بانک توسعه و تعاون شهرضا ) صندوق تعاون شهرضا ( قرار گرفته وبه 
علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ 
اجرائیه ها، به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالکهای مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته 

بدین  دادگستری  رسمی  کارشناسان  ارزیابی  برگ  ماموراجراو  وبرابرصورتجلسه 
شرح توصیف وارزیابی گردید. ) الف( مورد بازدید ساختمان  دارای پالکهای ثبتی به 
شماره2/7231 و 2/7226 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا که مجموعًا به 
صورت یکباب منزل مسکونی شامل زیر زمین انباری و طبقه همکف مسکونی و انباری 
و نیم طبق مسکونی با عرصه کل 372/95متر مربع و اعیانی 425 متر مربع با سقف 
های آهنی و دیوارهای آجری و سطوح داخلی سفید کاری و آجر نما و درب های چوبی 
و پروفیل آهنی و آلومینیوم و نمای خارجی آجر نما و سرویس بهداشتی و آشپزخانه 
نهصدو  و  میلیارد  یک  مبلغ   به   . میباشد  گاز  و  برق  و  اب  مشترکات  دارای  و  کامل 
هفتاد میلیون ریال) 1970000000ریال(  ارزیابی گردیده است )ب( محل مورد بازدید 
عبارتست از از یکباب آپارتمان در طبقه همکف که اکنون از آن استفاده اداری میشود 
با مشخصات اسکلت آجری ، سقف طاق ضربی با تیرآهن ، کف ها موزائیک ، سطوح 
دیوارها و سقف گچ کاری ، ابزار زنی ، بدنه ها رنگ روغنی و سقف ها رنگ پالستیک ، 
در وپنجره بیرونی پروفیل آلومینیومی و داخل از نوع چوبی با چهار چوب فلزی ، دارای 
آشپزخانه با کف موزائیک و بدنه کاشی ، با کابینت چوبی باال و پائین ، دارای سرویس 
بهداشتی با کف سرامیک ، بدنه کاشی و سقف گچ و رنگ آمیزی شده ، دارای سیتم 
گرمایشی مرکزی ولی اکنون از سیستم گاز شهری با بخاری گازسوز گرمایش تامین 
میشود . سیستم سرمایش کولر آبی و یک عدد کولر گازی نیز در سالن نصب شده 
است ، دارای اشتراکات آب و برق و گاز میباشد . توضیح اینکه قسمتی از ساختمان در 
تراز یک متری احداث شده است .و به مبلغ یک میلیارد و ششصدو سی شش میلیون 
ریال ) 1،636،000،000 ریال ( ارزیابی گردیده است وموارد مزایده طبق اعالم  بانک 
مورد) الف(  تا تاریخ 1393/02/12و مورد) ب( تا تاریخ 1393/02/15بیمه میباشد در 
جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 1392/08/06 در شعبه 
اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه 
از آن جلسه مزایده  بعد  ای مواجه گردد روز  بینی نشده  پیش  تعطیل  با  روز مزایده 
ثبتی  یک  دربخش  واقع   2/7231 و   2/7226 پالکهای  میگردد.مزایده ششدانگ  تشکیل 
شهرضاکه جمعًا تشکیل یکبابخانه را میدهد از مبلغ کارشناسی یک میلیارد و نهصدو 
هفتاد میلیون ریال) 1،970،000،000ریال(  و ششدانگ اعیانی آپارتمان به پالک ثبتی 
شماره 1/603 ) طبقه همکف(واقع در مبارکه بخش9ثیتی اصفهان از مبلغ کارشناسی 
یک میلیارد و ششصدو سی شش میلیون ریال ) 1،636،000،000 ریال (   شروع وبه 
باالترین قیمت پیشنهادی و هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند 
قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده ) پالکهای2/7226 و 2/7231( به آدرس:شهرضا  خ 
حافظ شرقی فرعی 24 پالک 16 همچنین مورد مزایده ) پالک 1/603( به آدرس :مبارکه 
به  بازدید   84819-66366 پستی  کد  همکف  طبقه  سجاد  کوچه  ابتدای  شریعتی  بلوار 
عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم ازمالیات دارائی وعوارض 
تاتاریخ  وگاز  برق  و  ،آب  وآبونمان  انشعاب  حق  به  مربوطه  های  وبدهی   شهرداری 
مزایده و کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند وسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده 
مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1392/06/10چاپ 
ومنتشر میشود.  محمد مهدی یوسفیان مسئول اجرای ثبت اسناد شهرضا                                                                                          

تحدید حدود اختصاصی

203شماره 103/92/1116/337 چون تحدید حدود ششدانگ خرمنگاه  بشماره پالک 
2359 - فرعی از 193- اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای سید 
رسول حسینی جاللیان  در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، 
تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/7/17 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 
تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  مجاورین و صاحبان 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  م الف 157مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و

 امالک نطنز

فقدان سند مالکیت

327 شماره 103/92/1318/337آقای سید محمد علی حسینی کلهرودی فرزند سید غفار 
باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است 

مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بمساحت 260 متر مربع بشماره پالک 
شماره 284/185 واقع درکلهرود جزء  بخش 11  حوزه ثبتی نطنز که در صفحه 187 
دفتر 36 امالک ذیل ثبت 8491 بنام سید محمد علی حسینی کلهرودی فرزند سید غفار 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و در اثر اسباب کشی از 
بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
این آگهی تا مدت ده روز به این  انتشار  سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
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 
رئیس   – الف: 172 مجتبی شادمان  مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م 

ثبت اسناد و امالک نطنز

تصمیمات

تاسیساتی  شرکت  در  تصمیمات  آگهی   1392/5/23  -92/  5134/140 شماره   346
و   19526 بشماره  شده  ثبت   ، محدود  مسئولیت  با  تاراج  رشید  ساختمانی  خدماتی 
مورخ  شرکاء  العاده  فوق  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260404130 ملی  شناسه 
20و92/5/21 نام شرکت به ذوب آوران تابان زاگرس تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید . 2- به موضوع شرکت ماده 4 اساسنامه موارد ذیل اضافه 
گردید : ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد تولید فوالد و 
ذوب فلزات و ریخته گری اخذ وام و تسهیالت از بانک ها ی دولتی و خصوصی صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد 
از مراجع  از کسب مجوزهای الزم  با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس  قرار دادها 
ذیصالح ، امضای ذیل ثبت در تاریخ 92/5/23 تکمیل شد . م الف  4529 منصور آذری 

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

اسپادانا  سپهر  سازان  برج  شرکت  تاسیس  آگهی  103/1505ث/92    : شماره   348
ملی  و شناسه   50566 تحت شماره   1392/5/22 درتاریخ  فوق  سهامی خاص شرکت 
10260690884 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/22 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت 
تولید و  : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – 
توزیع انواع برجهای روشنایی و پایه های چراغ – تولید و توزیع و خرید و فروش و 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تحصیل وام و اعتبارات از بانکهای 
عقد قرار داد با اشخاص   – داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت 
حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی – اخذ و 
اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور در صورت نیاز با کسیب مجوز از 
مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان هزار جریب کوچه پویان 
ساختمان دنا کد پستی 8168643144 تلفن 0913119769، 4- سرمایه شرکت : 
مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
386مورخ 1392/5/16 نزد بانک سپه شعبه وحید پرداخت گردیده است. 5-  اولین 
مدیران شرکت1-5- آقای علی ترک زاده اصفهان  به سمت رئیس هئیت مدیره 
2-5- خانم نیلوفر ترک زاده اصفهان  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   5-3- 
آقای محمود ترک زاده اصفهان به سمت عضو هیئت مدیره   4-5- آقای محمود 
گردیدند.6-  انتخاب  سال   2 مدت  به  عامل  مدیر  سمت  به  اصفهان    زاده  ترک 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آوربه امضای مدیر عامل و 
با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات 
هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- آقای مرتضی منشئی به 
عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم پری لندران اصفهانی  به عنوان بازرس علی البدل م 

الف 5429/2رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

جشنواره بین 
 المللی رضوی 

در 11 سال متوالی 
 در سراسر ایران

 با موضوعات 
متنوع و از مناظر 

گوناگون به 
زندگانی و سیره 
رضوی پرداخته 

است



سروده

از داغ تو شد جهان عزادار  

اخبار ویژه

دیر کردن و تأخیر برای رس��یدن به قرار های کاری عملی جالب نیست زیرا شخصیت هر 
فردی به خوش قول بودن و البته اهمیت دادن به زمان است که شکل می گیرد. افرادی که 

تأخیر دارند معموال قابل اعتماد نخواهند بود.
دیرکردن برای رسیدن به جایی به دالیل مختلف ممکن است به وجود آید؛ برای مثال گیر 
کردن در ترافیک یا پیش آمد مشکلی عجیب می تواند دالیل خوبی برای دیر کردن باشد، 
اما به تازگی افرادی با بیماری دیرکردن نیز پیدا ش��ده اند.»جیم دونبار« مردی 57 ساله 
است که تا به حال برای هیچ کاری نتوانسته است به موقع خود را به مقصد برساند و همیشه 
به عنوان یک مرد بی مسئولیت شناخته می ش��ود. او در آخرین جلسه ای که با پزشکان 
داشت نیم ساعت دیر رسید و البته متوجه موضوعی بسیار عجیب شد. آقای دونبار به گفته 
پزشکان دچار بیماری »دیرکردن« شده است که مشکلی بس��یار نادر بوده و کمتر کسی 
در دنیا به آن مبتال می شود. او همیشه هنگام تأخیر خود می گوید که دست او نیست که 
دیر می رسد، ولی کسی حرف او را باور نمی کند. این مرد اسکاتلندی در خاطرات خود می 
گوید یک بار برای رفتن به سینما11ساعت زودتر حرکت کرده است، اما بازهم20 دقیقه 
دیر برای تماشای فیلم رسیده است و خودش هم دلیل این دیرکرد را نمی داند. او هم اکنون 

تحت درمان های روانشناختی خاصی قرار گرفته است تا بهبود یابد.

عکس های»ایکس ری« برای مش��خص کردن محل قرار گیری اس��تخوان و به طور کلی 
فضای داخلی بدن به کار می رود. این عکس ها جلوه بصری ندارند، اما گاهی اوقات مواردی 

را نشان می دهند که درنوع خود بسیار عجیب هستند.
 نجات پیدا کردن از ح��وادث عجیب و خطرناک یکی از مواردی اس��ت ک��ه به ندرت رخ 
می دهد. کمتر مشاهده می شود که مردی از یک حادثه بسیارمرگبار جان سالم به در برده 
و تنها دچار جراحات س��طحی گردند. یک مرد صربس��تانی به تازگی از حادثه ای مرگبار 
بدون کمترین مشکلی جان سالم به در برده است. این مرد در حال نزاع در خیابان بود که 
ناگهان طرف مقابل یک جسم آهنی را وارد سر و می کند و سپس از صحنه جرم می گریزد. 
 این مرد که نامش فاش نش��ده است پس از حادثه بی هوش شده و س��ریعا به بیمارستان 
انتقال یافت و در آنجا پزشکان توانستند پس از یک عمل جراحی 4 ساعته این میله را از سر 
فرد مصدوم خارج کنند. این درحالی است که با کمال خوش شانسی میله از کنار مغزش 
رد شده و به دندان هایش رسیده است. پزشکان اعالم کرده اند که این مرد 40 ساله تقریبا 
شانسی برابر با صفر برای زنده ماندن داشت، اما حاال پس از یک عمل سخت، کامال بهبود 
یافته است و تا چند هفته دیگر نیز از بیمارستان مرخص خواهد شد. این اتفاقات روزانه به 

دفعات در دنیا رخ می دهد، اما کمتر کسی از آن جان سالم به در می برد.

نجات معجزه آسا از یک نزاع مردی که همیشه دیر می کند!

 ای مهر تو بهترین عالیق
جان ها به زیارت تو شایق

ما را نبود به جز خیالت
یاری خوش و همدمی موافق

بیماری روح را دوا نیست 
جز مهر تو ای طبیب حاذق

ای نور جمال کبریائی
ای نور تو زینت مشارق

روزی که دمید نور خلقت
رخسار تو بود صبح صادق

از جلوه تو تبارک اهلل
فرمود به خلقت تو خالق

حسن تو خود از جمال زهراست 
ای زاده بهترین خالیق

بر تخت کمال و تاج عصمت
آخر که بود به جز تو الیق
تفسیر کمال ایزدی بود

 گفتار تو ای امام صادق)ع(
باشد سخن تو جاودانی 

بوده است چو با عمل مطابق
افسوس شدی شهید، آخر

 از حیله ناکسی منافق
از داغ تو شد جهان عزادار

 زیرا به تو عالمی است عاشق
ماتم زده ایم و غم چو دریاست
دل ها همه چون شکسته قایق

با تغییر افراد، هیچ چیز 
عوض نخواهد شد

تفکر سیستماتیک، موضوع س��خنرانی استاد علی نقی 
مشایخی در TEDx دانشگاه صنعتی شریف بود.

به گ��زارش خبرن��گار علم��ی خبرگزاری دانش��جویان 
ایران)ایسنا(، TEDx یک رویداد پرمخاطب در زمینه 
طرح و نشر ایده های نو است که در بسیاری از کشورهای 
دنیا به صورت مس��تقل و به الگوبرداری از ش��یوه بنیاد 
TED برگزار می شود. TED یک سازمان غیر انتفاعی 
 26 ساله اس��ت که وقف به اش��تراک گذاش��تن افکار و 
ایده ه��ای الهم بخش و ن��و برای عموم ش��هروندان و یا 
متخصصان و عالقه مندان به یک حوزه خاص شده است.

استاد مشایخی درباره تفکر سیس��تماتیک توضیح داد: 
نخس��تین ویژگی این تفکر منحصر به فرد، اندیش��یدن 
در طول زمان است، این که بدانیم اتفاقات یک پیشینه 
دارند و در طول زمان امتداد پیدا کرده و در آینده نیز به 
پیش می روند. تفکر درس��ت در گام اول به دنیای پویا، 

پویا نگاه می کند.
این استاد دانش��گاه صنعتی ش��ریف درباره ویژگی دوم 
تفکر سیس��تماتیک گفت: تفکر درست، جزء نگر نیست 
بلکه جامع نگر اس��ت. هیچ نگاهی به ج��ز جامع نگری 
نمی تواند عوامل مؤثر در ایجاد ی��ک پدیده را به صورت 

کامل رصد کند.
مش��ایخی ادامه داد: آنچه که هر انس��انی هم اکنون در 
اختیار دارد مانند مهارت ها و اعتب��ارات او، همه نتیجه 
عملکردهای وی در گذشته اس��ت. این که بازخورد هر 
چیزی به کار انسان برمی گردد یک قانون عمومی است 
که در همه جا جاری است. مؤسس دانشکده مدیریت و 
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: بازخورد، 
ویژگی سوم و مهم، تفکر سیستماتیک است که انسان را 
از برون فکنی دور می کند. وی با اشاره به آن که حاالت هر 
سیستم دانشی و غیر دانشی نتیجه تجمع ویژگی هایی 
در طول زمان است، خاطرنش��ان کرد: همه حاالت یک 
سیستم در طول زمان شکل می گیرند و این به این معنی 
اس��ت که تمامی نرخ ها و جریاناتی که شکل دهنده یک 
پدیده، قابل کنترل هستند. به عنوان مثال، اگر قرار است 
کسی دانشمند شود باید نرخ کسب دانش خود را کنترل 
کند، البته برای این کنترل، صبوری نکته  بس��یار مهمی 
اس��ت چرا که صبر، امید برای تغییر حاالت را زنده نگه 
می دارد و دلسردی را دور می کند. دکتر مشایخی ادامه 
داد: هر رفتاری زاییده یک ساختار است و اگر نتوانیم آن 
ساختار مش��خص را تغییر دهیم با تغییر افراد هیچ چیز 
عوض نخواهد شد. این س��اختار می تواند سیاست های 
حاکم بر یک اداره، الگوهای تبادل اطالعات و یا ساختار 
یک دانشگاه باش��د. وی در پایان خاطرنشان کرد: در به 
کارگیری و اس��تمرار تفکر سیس��تماتیک نکته  مهم آن 
اس��ت که بدانیم علت و معلول می توانن��د فاصله زیادی 
با هم داشته باشند. گاه این فاصله در طول زمان تعریف 
می شود و نباید انتظار داش��ت که انجام دادن یک کار به 

سرعت باعث حصول نتیجه  دلخواه شود.

مطالعه جدید دانشمندان نشان می دهد تمامی حیات بر روی 
مریخ و نه زمین، آغاز شده است.

بر اس��اس این تحقیق، عنصری که تصور می ش��ود در منشأ 
حیات اساس��ی بوده، فقط بر روی سطح س��یاره سرخ وجود 

داشته است.
پروفس��ور اس��تیون بن��ر ژئوش��یمیدان مؤسس��ه عل��م و 
فن��اوری فلوریدا، مدعی اس��ت  بذرهای حی��ات احتماال در 
شهاب س��نگ هایی وجود داش��ته اند که توس��ط برخورد یا 
فوران های آتشفشانی از مریخ جدا شدند و به زمین رسیدند.

به عنوان مدرک، این دانش��مند به شکل معدنی اکسیدشده 
عنصر مولیبدنوم اشاره می کند که تصور می شود، کاتالیزوری 
بوده که به تبدیل  شدن و توسعه مولکول های آلی به نخستین 
س��اختارهای زنده کمک کرده اس��ت. عالوه بر این، مطالعه 
وی حاکی از آن است شرایطی که برای منشأ حیات مساعد 
هستند، هنوز هم بر روی س��یاره سرخ وجود داشته باشد. به 
گفته بنر، فقط هنگامی که مولیبدنوم تا حد زیادی اکس��ید 
می شود، قادر به اثرگذاری بر روی چگونگی شکل گیری حیات 
آغازین بوده است. این شکل از مولیبدنوم نمی توانسته بر روی 
زمین و زمانی که حیات ابتدایی آغاز شده، وجود داشته باشد، 

زیرا سه میلیارد سال پیش سطح زمین دارای اکسیژن اندکی 
بوده، اما مریخ مملو از این گاز بوده است.

این موضوع ش��اهد دیگری بر این واقعیت اس��ت که حیات 
احتماال بر روی شهاب س��نگ های مریخی به زمین وارد شد 
و این که منش��أ آن زمین نیست.پروفسور بنر با مطرح کردن 
ادعایش، با دو تناقض روبه رو می شود که امکان درک چگونگی 

آغاز حیات بر روی زمین را دشوار کرده اند.
نخس��تین تناقض به گفته وی، »تناقض قیر« نام دارد که بر 
اساس آن، تمامی اشیای زنده از مواد آلی ساخته شده اند، اما 
چنانچه گرما یا نور به مولکول های آلی افزوده و به حال خود 

رها شوند، حیات را خلق نمی کنند، بلکه، تبدیل به مؤلفه ای 
مانند قیر، نفت یا آسفالت خواهند شد. به ادعای بنر، عناصر 
خاصی قادرند گرایش مواد آلی را برای تبدیل به قیر، به ویژه 
بور و مولیبدنوم، کنترل کنند، بنابراین وی معتقد است مواد 
معدنی حاوی هر دوی این مواد برای ش��روع حیات آغازین 

اساسی بوده اند.
تحلیل اخیر از یک شهاب سنگ مریخی نشان داده که بور بر 
روی مریخ وجود داشته و بنر مدعی است شکل اکسیدشده 
مولیبدنوم نیز در آن جا وجود داش��ته است. تناقض دوم این 
است که حیات برای آغاز بر روی زمین ابتدایی جنگیده است، 
زیرا به نظر می رس��د در آن زمان زمین کامال پوشیده از آب 
بوده است. این امر نه تنها مانع از تراکم های کافی شکل گیری 
بور شده، بلکه آب برای »آر ان ای« نیز تباه کننده بوده است. 
دانشمندان معتقدند آر ان ای نخستین مولکول ژنتیکی بوده 
است. بنر مدعی است، گرچه بر روی مریخ آب وجود داشته، 
اما نواحی کوچک تری را در مقایسه با زمین ابتدایی پوشانده 
است.چنین شواهدی نشان می دهد تمامی انسان ها مریخی 
هس��تند و این که حیات بر روی مریخ شروع شد و سپس به 

زمین آمد.

منشأ حیات، مریخ بوده است نه زمین!
اتفاق عجیب پس از سکته مغزی 

سکته مغزی یکی از مش��کالتی است که ممکن اس��ت بر اثر دالیل 
متفاوت به وجود آید. این مش��کل م��ی تواند احتمال ف��وت را باال 
 برده و جان انس��ان را بگیرد. س��کته مغزی اگر باعث مرگ نش��ود، 
بیماری های دیگری را به وجود می آورد که از جمله آنها می توانیم به 
لمس شدن بدن اشاره کنیم. با همه توصیفاتی که از سکته مغزی شد 
باید متذکر ش��ویم که گاهی اوقات این مشکل باعث دگرگونی های 

بسیار عظیمی هم می شود. 

 مالکوم مایت 
 احساسات یکی از مهم ترین بخش وجودی انسان است که نبود آن 
می تواند زندگی را سخت کند. »مالکوم مایت« مردی 68 ساله است 
که چندی پیش دچار یک سکته خفیف مغزی شد، اما همین سکته 
خفیف مش��کلی بزرگ را برای او به وجود آورد. در حین این س��کته 
قسمت جلوی مغز او آسیب دیده است و بر اثر آن تمامی احساسات 
او از بین رفته اند. این مرد دیگر نمی تواند حالت غم و افس��ردگی را 
به هیچ عنوان تجربه کند و باید تا آخر عمرش به همین سبک پیش 

برود. 

  الن مورگان 
 سبک و سیاق صحبت کردن همیش��ه به نام لهجه شناخته می شود و 
مردم هر منطقه لهجه ای متفاوت دارند ک��ه تغییر دادن آن تقریبا غیر 
ممکن است. »آلن مورگان« مردی 81 س��اله انگلیسی است که پس از 
یک حمله عصبی وس��کته مغزی دچار دگرگونی عجیبی شد. این مرد 
زمانی که از کمای مغزی خارج ش��د تنها می توانس��ت به لهجه ولزی 
صحبت کند. این درحالی اس��ت که این مرد تنها یک بار در سال های 
بسیار دور به ولز سفر کرده بود و هیچ دوس��ت ولزی هم نداشته است. 
پزش��کان اعتقاد دارند که او دچار بیماری خاصی به نام »افاسیا« شده 
است که بسیار نادر بوده و احتمال مبتال شدن به آن بسیار پایین است. 

 کن والتر 
 سکته مغزی که به عنوان یک بیماری شناخته می شود گاهی اوقات 
می توانند به عنوان یک معجزه نیز شناخته ش��وند. »کن والتر« در 
حالی که 19 سال سن داشت دچار سانحه ای شد که او را تمام مدت 
روی ویلچر نشاند. این مرد که دچار افسردگی شده بود پس از چند 
سال دچار یک سکته مغزی نیز می شود. این مشکل که به نظر بدتر 
از مورد قبلی است باعث می شود تا زندگی او به کلی تغییر یابد. این 
مرد پس از س��کته تبدیل به یک هنرمند دیجیتالی ش��د و توانست 
 بهترین تصاویر گرافیکی دیجیتالی را خلق کند. این مرد این روزها با 

شرکت های بازی سازی کار می کند. 

 حس دست سوم 
 چندی پیش در یکی از بیمارستان های سوئیس پزشکان به موردی 
عجیب درباره بیماری های مغزی برخوردند. در این بیمارستان یک 
خانم که دچار سکته شده بود اظهار داشت که دست سومی در بدن 
او به وجود آمده است. این خانم اصرار بر آن داشت که دست سوم او 
بسیار اذیتش می کند و قدرت کار کردن را از او گرفته است. پزشکان 
بعد از آزمایش��ات متوجه شدند که این دس��ت واقعا در مغز او وجود 
دارد و حتی حس نیز دارد. این مورد باعث شد تا آزمایشات متعددی 
روی این خانم انجام دهند، ولی هیچ گاه دلی��ل به وجود آمدن این 

مشکل پیدا نشد. 

  لیندا واکر 
 در موردی تقریبا مشابه با الن مورگان بار دیگر خانمی که دچار سکته 
مغزی شده بود لهجه خود را از دست داد. »لیندا واکر« 60 سال سن 
دارد و چند سال پیش دچار یک سکته مغزی شد. او پس از این حادثه 
و زمانی که در حال خارج شدن از کما بود ناگهان زبان مادری اش را 
از دست داد. این خانم که اهل نیوکاسل بود پس از به هوش آمدن به 
زبان جامائیکایی صحبت می کرد. این در حالی است که او تنها یک 
فیلم از این کشور دیده بود،  ولی بعد از سکته می توانست به راحتی 

به زبان آنها صحبت کند.

کنترل تلفنی عالئم حیاتی 
نوزادان با جوراب هوشمند!

محققان از جوراب هوشمندی رونمایی کرده اند که به والدین اجازه می دهد 
تا از هر جا با استفاده از یک برنامه تلفن همراه به بررسی سالمت نوزاد خود 
بپردازند.این جوراب هوشمند موس��وم به Owlet می تواند نرخ سالمت 
کودک، سطح اکسیژن، دمای پوست، کیفیت خواب و موقعیت خواب او را 
برای تلفن هوشمند والدین ارسال کند.به گفته سازندگان این فناوری می 
تواند سالمتی روزانه کودک را بررسی کرده و به شناسایی سندروم مرگ 
ناگهانی کودک کمک کند.سازندگان در حال جمع آوری آنالین سرمایه 
برای این دستگاه 159 پوندی هستند و امیدوارند بتوانند آنرا تا سال 2015 

به بازار عرضه کنند.

خواندنی
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امام صادق  )ع( :
کسي که دوست دارد بداند آیا نمازش پذیرفته شده است یا نه، با 

تأمل بنگرد که آیا نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته؟ پس به 
اندازه اي که او را بازداشته از او پذیرفته مي شود.

عکس نوشت

 گورستان 
 لوازم صوتی و تصویری
 در حومه پکن

دو سیارک کشف شده توسط یک تیم چهار نفره دانش آموزی 
در هند، به زودی در فهرست رسمی اجرام آسمانی اتحادیه 

بین المللی نجوم )IAU(  قرار می گیرند.
دو تیم مختلف دانش آم��وزی در گورگن و دهلی نو موفق به 
کشف دو سیارک جدید شده اند که توسط شورای بین المللی 

علوم مورد تأیید قرار گرفته است.
 این دانش آموزان برای کش��ف این س��یارک ها از داده های 
منحصر به فرد در منطقه خاصی از آسمان استفاده کرده و با 
کمک روش پیچیده ای موسوم به Astrometrica اقدام به 

 در ای��ن تحقی��ق از تصاوی��ر تهی��ه ش��ده از 32 تلس��کوپ رهگیری سیارک ها در تصاویر تلسکوپ ها کردند.

رصدخانه مؤسسه تحقیقات نجومی )ARI( آمریکا استفاده 
شد.

نام 2013LS28 و 2013PR برای این دو س��یارک جدید 
انتخاب ش��ده اند و ب��ه زودی در فهرس��ت رس��می اتحادیه 

بین المللی نجوم )IAU( جای می گیرند.
این اتحادیه مسئول رسمی تأیید و نامگذاری اجرام آسمانی 

محسوب می شود.
این کشف، بخشی از پروژه مشارکت ش��هروندان هندی در 
  )IASC( طرح هم��کاری بین المللی در تحقیق��ات نجومی

محسوب می شود.

کشف2 سیارک جدید توسط دانش آموزان هندی

دانستنی ها

فناوری
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