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 نقش جهان میزبان تصاویر 
سه بعدی

 با ساخت 300 سینمای چند بعدی 
در کش��ور بازار گس��ترده ای برای 
تولید محتوای این س��ینماها وجود 
دارد.   گروه فرهنگ-اولین س��مینار تخصصی _ آموزش��ی 
تولید فیلم و عکس س��ه بعدی به همت موسس��ه خط سوم 
نقش جه��ان، همکاری دانش��گاه علمی _ کارب��ردی گروه 
انتخاب و اتحادیه عکاس��ان و فیلمبرداران اس��تان اصفهان 
در س��الن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان برگزار ش��د. 
به گزارش خبرن��گار زاینده رود، رییس اتحادیه عکاس��ان، 
فیلمبرداران و البراتورداران اصفهان در این س��مینار گفت: 
نوآوری در عرص��ه هنر و در ش��هری نظیر اصفه��ان الزم و 
ضروری است و البته نوآوری برای تثبیت به زمان نیاز دارد.  
اکبر امامی با اشاره به این که موضوع سه بعدی مدت هاست 
در کشور آغاز شده و همیشه درباره اش سخن گفته اند، بیان 
داشت: با این حال چنین سمیناری تا کنون برگزار نشده بود 
و زمانی که پیشنهاد برگزاری این س��مینار به اتحادیه ارایه 
شد ما به شدت اس��تقبال کردیم.   همچنین رییس دانشگاه 
علمی- کاربردی گروه انتخاب گف��ت: آموزش حرفه ای در 
کنار صنعت که از اهداف تأسیس دانشگاه علمی-کاربردی 
اس��ت، باید در همه ش��اخه ها و رشته ها گس��ترش یافته و 

عملی شود.   

محور نجف آباد 
 پرحادثه ترین
 جاده

افتتاح ۱۲۳ طرح 
تعاونی در استان

بهره برداری طرح عظیم 
آبرسانی  در اردل

 مساله دردناک،؛  دالالن جنگ
 سوریه  اند

حمایت رسانه های 
اصفهانی از مردم 
سوریه

 یک مدیر
  اصفهانی دیگر
 در دولت 
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حق آبه تاالب گاوخوني بايد 
پس داده شود

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

افتتاح مجتمع گردشگری بام شهر              
به زودی  برای اولین  بار در اصفهان صورت می گیرد  

باغ هاي ناژوان را به فرصت تبدیل كنیم
 نائب رییس ش��وراي اس��امي ش��هر اصفهان گف��ت: نبود اش��تغال ب��راي جوانان جوی��اي کار یک��ي از معض��ات جامعه 
 مي باش��د لذا براي رفع این معضل پیشنهاد مي کنم فرهنگس��رایي با عنوان فرهنگس��راي جذب کار در اصفهان راه اندازي

 شود.

س مهر[
]عك

3

 آماده باش اتوبوسرانی
 در مهر ماه 

حمایت در شرایط بحرانی
باید به ابراهیم زاده اعتماد کرد

بعد از 13 سال نیمه کار مانده است 
بی سامانی ساخت اردوگاه سامان

با توجه ب��ه این که تعدادمس��افران 
اتوبوس��رانی در مهرم��اه۲0 ت��ا30 
درصد هم زمان با بازگش��ایی مراکز 
آموزش��ی افزایش می یابد؛ لذا برای 

خدمات رسانی مناسب به شهروندان 
ن��اوگان اتوبوس��رانی در آماده باش 

کامل قرار دارد.

  مدیر پروژه مجتمع بزرگ گردشگری دانش محور 
بام ش��هر اصفهان گفت: اولین و بزرگترین مجتمع 
گردش��گری دانش مح��ور بام ش��هر ب��ه زودی با 
مشارکت استانداری اصفهان، شهرداری گلدشت و 
سرمایه گذاری خصوصی افتتاح می شود.رضا جالی 

در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجتمع گردشگری 
بام شهر اولین بار در کشور با محوریت توأمان دانش 
و گردش با مشارکت استانداری اصفهان، شهرداری 
گلدشت و سرمایه گذار خصوصی در اردیبهشت 93 

افتتاح خواهد شد.

3
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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
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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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به دو كانديدا تذكرداد
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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

 ماجرای پیشنهاد خاتمی به 
محمد رضا عارف

به گزارش تهران پرس  شنيده شده است که عارف اخيرا ديداري با 
هاشمي رفسنجاني داشته و مذاکراتي را براي گرفتن مسئوليت مرکز 
مطالعات استرتژيک مجمع تشخيص داشته است وي در آن جلسه از 
مخالفت خاتمي براي گرفتن اين مقام  و منع همکاری با هاشمی خبر 
داده و گفته خاتمي به او توصيه کرده است که حزبش را راه انداخته و 

براي رياست مجلس دهم فعاليت کند.

احمدی نژاد به دانشگاه تربیت 
مدرس می رود

رئيس دانش��گاه تربيت م��درس از صدور مجوز ب��رای حضور دکتر 
احمدی نژاد در نشس��ت س��االنه انجمن های اس��امی دانشجويان 
مس��تقل خبر داد و گفت: کميته مربوطه مج��وز ورود احمدی نژاد 

را صادر کرد. 
 دکتر بيژن رنجبر  از صدرو مجوز برای حضور دکتر احمدی نژاد در 
نشست ساالنه انجمن های اسامی دانش��جويان مستقل خبر داد و 
گفت: “ما که طرف حسابمان افراد نيستند،  تشکل ها برنامه که برگزار 
می کنند ، معموال جزئيات برنامه را داده و س��پس مجوز می گيرند،  
تشکل مذکور ابتدا به صورت کلی مجوز برنامه را دريافت کرد و مجوز 
ريز برنامه را نگرفته بود که از کميته مربوطه تقاضا کرد و مجوز حضور 

دکتر احمدی نژاد را دريافت کردند.

 قالیباف گزینه اصولگرایان برای 
شهرداری شد

قاليباف گزينه نهايی اصولگرايان برای شهرداری تهران معرفی شد 
. محس��ن پيرهادی  افزود: محمد باقر قاليباف شهردار فعلی تهران 
به عنوان گزينه نهاي��ی اصولگرايان برای ش��هرداری تهران انتخاب 
ش��د.  وی ادامه داد: قاليباف بهترين گزينه برای ش��هرداری تهران 
است.  منتخب مردم در چهارمين دوره شورای اسامی شهر تهران 
اظهار داشت: در حال حاضر قاليباف به دليل توان مديريتی و سابقه 

درخشانش در مديريت شهرداری تهران است. 
 وی در ادامه گفت که  با توجه به نيازهای اساسی پايتخت، فردی که 

قادر به اداره اين سازمان مردم نهاد است، محمد باقر قاليباف است.

عیادت نماینده رهبری از 
عسگراوالدی

حجت االسام والمسلمين سيد علی اصغر مير حجازی با حضور در 
يکی از بيمارستان های تهران از سوی رهبر معظم انقاب از آقای حاج 
حبيب اهلل عس��گراوالدی عيادت کرد.  حجت االسام و المسلمين 
حجازی ضمن اباغ س��ام رهبر معظم انقاب به عس��گر اوالدی و 
آرزوی سامتی برای اين يار خدوم امام و رهبری، در جريان مراحل 
درمان و مداوای وی قرار گرفت.  حبيب اهلل عس��گراوالدی از هفته 
گذش��ته به علت نارسايی قلبی در بيمارس��تان بستری شد و بدليل 

گرفتگی عروق، تحت عمل جراحی باز قلب قرار گرفت.

 انتصاب قائم مقام و مشاور عالی
 وزیر خارجه

براساس احکام صادره جديد در وزارت امور خارجه مرتضی سرمدی 
قائم مقام و مش��اور عالی محمدج��واد ظريف وزير ام��ور خارجه و 

جايگزين سيد اميرمنصور برقعی قائم مقام قبلی شد. 
 مجيد تخت روانچی دستيار سابق کمال خرازی و سفير اسبق ايران 
در س��وئيس نيز به جای علی اصغر خاجی عه��ده دار معاونت اروپا و 

آمريکا شد. 
 مرضيه افخم نيز به عنوان سخنگو و رئيس مرکز ديپلماسی عمومی و 
رسانه ای وزارت امور خارجه منصوب شد و قرار است مراسم توديع و 
معارفه سخنگويان سابق و جديد و روسای اين مرکز بعدازظهر امروز 

)يکشنبه( در وزارت خارجه برگزار شود.

دل مردم با روحانیت است
 هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
انتخابات گفت: مردم در روز انتخابات ترجيح دارند که به يک روحانی 
رای دهند و اين نشانه آن اس��ت که مردم دلشان به روحانيت است 
و حکومت اسامی ايران با جنگ ها و مش��کات آن زمان و در حال 
حاضر با مشکات اقتصادی و تحريمها بسر می برند و مردم متوجه 

شدند روحانيت در اين مسائل دخيل نيستند.
 وی مشکات کنونی را خيلی مهم برشمرد و گفت: تحريمها هستيم 
و از منابع و صنايع نمی توانيم استفاده کنيم و به دليل عدم پرداخت 
پول، نفت را نمی توانيم بفروش��يم و اگر بفروش��يم در قبال آن بايد 

کااليی با قيمت گزاف تامين کنيم.

اخبار کوتاه 

 مساله دردناک  دالالن جنگ
 سوریه  اند

علی الریجانی /رییس مجلس    
از طرفی می گويند ما مدارکی دال بر دس��تور جهت اس��تفاده از ساح 
شيميايی در دست داريم، اگر مدارکی در دست داريد چرا در شورای امنيت 
مطرح نمی کنيد؟ آيا به صرف ادعای داشتن مدرک عمليات نظامی توجيه 
می شود؟ می گويند ما شنود مکالماتی را دردست داريم که بعد معلوم شد 
رژيم صهيونيستی مدعی چنين شنودی اس��ت، چه شنود موثقی! رژيم 

صهيونيستی اگر ادعا نمايد بايد در اصل و فرع آن ترديد کرد. 
برخ��ی کش��ورهای منطقه به 
آمريکا ق��ول داده ان��د هزينه 
عمليات نظامی را تقبل کنند، 
اين دردناک ترين بخش ماجرا 
اس��ت که کشوری اس��امی و 
مدع��ی با هم��کاری اطاعاتی 
دالل  صهيونيس��تی  رژي��م 
 جنگ طلب��ی توس��ط آمريکا 

شده است.
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میرولد معاون سیاسی وزیر کشور شد

سيدکاظم ميرولد از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور به عنوان معاون سياسی اين وزارتخانه 
منصوب شد.  سيدصولت مرتضوی پيش از اين معاون سياسی وزير کشور بود. پيش از اين ظاهرا 
معاونت سياسی وزارت کشور به کاظم جالی رييس فراکسيون رهروان مجلس پيشنهاد شده بود.

بازگشت ناو الوان به 
خدمت

16 میلیارد را 
بازگرداندیم!

امير دريادار حبيب اهلل س��ياری فرمانده نيروی دريايی ارتش اعام کرد: به 
زودی ناو جمهوری اسامی ايران الوان که مورد تعميرات اساسی و اورهال 
قرار گرفته است رونمايی می شود که ممکن است اين رونمايی در هفته دفاع 
مقدس باشد.  وی همچنين تصريح کرد: بس��ياری از ناوهای نيروی دريايی 
ارتش مجهز به سامانه پهپاد هستند که در صورت نياز از آنها استفاده می شود.  
سياری همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا از اين پهپادها در خليج عدن 
نيز استفاده می شود يا خير، گفت: در صورت نياز از اين پهپادها استفاده در 
حوزه های مختلف می کنيم.  فرمانده نيروی دريايی ارتش در بخش ديگری 
از سخنانش در خصوص ماموريت ناوگروه بيست و هفتم اظهار داشت: اين 
ناوگروه ماموريتش گش��ت و شناس��ايی و تامين امنيت خطوط مواصاتی 

دريايی و در خليج عدن و مدار ده درجه مستقر است.

روابط عمومی دانش��گاه جام��ع بين الملل��ی ايرانيان با ص��دور اطاعيه ای 
توضيحاتی درباره استفاده از کمک های دولتی به اين دانشگاه، ارائه کرد.در 
اين اطاعيه تصريح شده کمک انجام شده به دانشگاه از سوی دولت گذشته 
طبق موازين قانونی و با مصوبه هيئت وزيران و البته امری مرسوم در دولت ها 
بوده و اموال دانش��گاه ايرانيان نيز در صورت انحال متعلق به دولت خواهد 
بود.در اين بيانيه  آمده است : در عين استحقاق قانونی کامل دانشگاه برای 
اس��تفاده از کمک مورد اشاره، به منظور پاسداش��ت از جايگاه واالی تاش 
مقدس علمی و جلوگيری از ايجاد کمترين ش��ائبه و ه��ر گونه بهانه جويی 
کمک مذکور به حساب نهاد رياست جمهوری بازگردانده شده است. پيش از 
اين  مسئوالن دولتی از اين برداشت غير  قانونی خبر  داده بودند و خواستار 
بازگشت هر چه زودتر اين مبلغ به حساب نهاد رياست جمهوری شده بودند. 

صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی گفت: متأسفانه گزارش 
اخير آژانس بين المللی انرژی اتم��ی از رويّه انصاف خارج 

بوده و تنها جنبه سياسی دارد. 
 علی اکبر صالحی در مورد گزارش اخير آژانس بين المللی 
انرژی اتمی و ادامه مذاکرات ايران با آژانس اظهار داش��ت: 
گزارش اخي��ر آژانس بين الملل��ی انرژی اتم��ی  در مورد 
فعاليت های هسته ای ايران، گزارشی روتين است و ما نبايد 

به اين گزارش ها بيش از يک حجم  توجه کنيم. 
 وی تصريح کرد:  زمانی که اين گزارش ها در مورد فعاليت  
هسته ای ايران بيرون می آيد، س��روصداهای زيادی به راه 
می افتد که بيش��تر جنبه تبليغات��ی و تأثيرگزاری بر افکار 
عمومی را دارد که ما بايد در مقابل اين گزارش ها به صورت 
عادی رفتار کنيم.  صالحی تأکي��د کرد: آژانس در گزارش 
اخير خود، در مورد مسائل ادعايی که تاکنون 5 جلسه ميان 
دو طرف برگزار شده اس��ت که ادامه آن در 5 مهر در وين 
خواهد بود، گزارشاتی را ارائه کرده که ناقص بوده و در اين 
جلسات هنوز طرفين به جمع بندی درستی نرسيده اند، ولی 
متأسفانه درخصوص اين مطالبات و براساس استنباط های 
خود آژانس، مطالبی در گزارش اخير منعکس شده که اين 
اقدام نادرستی اس��ت چراکه ما هنوز به جمع بندی کاملی 

در اين مورد نرسيده ايم. 

رئيس فراکس��يون اصولگرايان رهروان واليت در خصوص 
پذيرش قائم مقامی وزير و معاونت سياس��ی وزارت کشور 
گفت: عکس العمل ها برای پذيرش معاونت سياسی وزارت 
کشور از سوی بنده مثبت نيست.  کاظم جالی رئيس مرکز 
پژوهش های مجل��س و رئيس فراکس��يون رهروان واليت 
مجلس در خصوص برخی اخبار مبنی بر مذاکره وزير کشور 
در مورد پذيرش قائم مقامی وزير و معاونت سياسی وزارت 
کشور اظهار داشت: آقای رحمانی فضلی صحبتی را با بنده 
در مورد پيشنهاد پذيرش مسئوليت معاونت سياسی وزارت 
کشور مطرح کردند، ولی آنچه که در روزهای اخير مشاهده 
کردم، اين بود که عمدتا عکس العمل ها از چند ناحيه منفی 
بود.  وی با اشاره به نظر منفی علی الريجانی رئيس مجلس 
و برخی از نمايندگان در خصوص پذيرش معاونت سياسی 
وزارت کش��ور از س��وی وی ادامه داد: نظر همکاران من در 
مجلس نسبت به اين موضوع منفی است چرا که در روزهای 
اخير آنها که تماس هايی با بنده گفته اند که در مسئوليتی 
که هستم، باش��م.  رئيس مرکز پژوهش های مجلس افزود: 
همچنين افراد سياسی و برخی از دوستان نيز نسبت به اين 
موضوع عکس العمل مثبتی نش��ان ندادند. البته آنها لطف 
داش��تند و گفته اند که جايگاهی که هم اکنون در آن قرار 
دارم جايگاه مهمتری است و همين اين مسير را ادامه دهم.  

“امير فرزاد اس��ماعيلی” فرمانده ق��رارگاه “پدافند هوايی 
خاتم االنبياء)ص(” در ارتباط با توانمندی های اين قرارگاه 
و س��امانه های آن اظهار داش��ت: ق��رارگاه پدافند هوايی 
خاتم االنبياء)ص( ارتش با استفاده از همه پتانسيل فيزيکی 
در “پدافند هوايی” مانند سامانه ها و استعداد نيروی انسانی 
از همه دانش موجود در کشور استفاده می کند.  وی افزود: 
اين قرارگاه از سيستم های پدافند هوايی و استعداد نيروی 
انسانی ساير نيروها در ارتش و سپاه و همين طور در بسيج 
اس��تفاده کرده تا بتواند بي��ش از 3 ه��زار و 600 نقطه در 
کش��ور را به صورت پوشش منس��جم زير نظر داشته باشد 
که 24 ساعته و شبانه روزی است.  “امير اسماعيلی” درباره 
ميزان آمادگ��ی پدافند هوايی تصريح کرد: م��ا بايد هم به 
تنوع و هم به تعداد س��امانه ها فکر کنيم، لذا تنوع سامانه 
کيفيت آن را نيز می طلبد. “فرمانده قرارگاه پدافند هوايی 
خاتم االنبي��اء)ص(” افزود: الحمدهلل ب��رای کيفيت و تنوع 
سامانه ها ما نقطه گلوگاهی فنی نداريم و به ابعادی که فکر 
می کرديم رس��يده ايم.  وی اظهار داشت: اشراف اطاعاتی 
به ما ديکته کرده که بايد چه سامانه هايی را داشته باشيم، 
اما در کجا داشتن اين سامانه ها بس��تگی به نوع چابکی و 
چاالکی و متحرکی دارد، لذا ما فقط به تحرک پدافند هوايی 

فکر می کنيم تا غافلگير نشويم.

حجت االسام سيد رضا اکرمی که به تازگی طی حکمی 
از س��وی رئيس جمهور به سمت رئيس شورای فرهنگی 
نهاد رياست جمهوری منصوب شد در گفت وگو با فارس، 

به تشريح وظايف اين سمت پرداخت. 
 وی با بي��ان اينکه کار رياس��ت ش��ورای فرهنگی نهاد 
رياست جمهوری ارتقاء هويت ملی، فکری و اعتقادی و 
ايجاد اتحاد و در توافق بين پرس��نل های نهادی رياست 
جمهوری است،  گفت: نهاد رياست جمهوری می توانند 

نمادی از اخاق، اعتقاد و وحدت باشد. 
 رئيس ش��ورای فرهنگی نهاد رياس��ت جمهوری ادامه 
داد: اگر اين چهار ه��زار و 500 نيروهای نهاد رياس��ت 
جمهوری واقعا سمبل تحرک، تاش، تکاپو، اخاق، نظم 
و محبت باشند به طور طبيعی روی کل کشور نيز تاثير 

خواهد گذاشت. 
 حجت االس��ام اکرمی در مورد س��مت خود به عنوان 
مشاور عالی وزير کشور در امور روحانيت و رئيس شورای 
فرهنگی وزارت کش��ور نيز گفت: چون سمت های بنده 
مربوط به بخش فرهنگی اس��ت، با هم تض��ادی ندارد و 
می تواند ايجاد ارتباط و هماهنگی باش��د و اين يک کار 
فرهنگی اس��ت و کار اجرای عملی نيس��ت که بگوييم 

سياست گذاری می خواهد. 

مجلس دفاعیانرژی هسته ای دولت

 ادامه مذاکرات با آژانس
 ۵ مهر در وین

مخالفت الریجانی با رفتن 
جاللی از مجلس

حضور پدافند در 3600 نقطه 
کشور

حضور حتمی یک روحانی 
در کنار استانداران
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واکنش دمشق به عقب نشینی 
اوباما

بش��ار الجعفری، نماينده دائم سوريه در س��ازمان ملل 
تهديدهای باراک اوباما، رئيس جمه��ور آمريکا و ديويد 
کامرون، نخس��ت وزير انگليس عليه سوريه را نسنجيده 
خواند.  الجعف��ری گفت: اوباما از س��وی تندروها و البی 
صهيونيس��تی در آمريکا و همچنين از س��وی اسرائيل، 
ترکيه و برخی کش��ورهای عربی تحت فشار قرار گرفته 
اس��ت.  وی افزود:اقدام اوباما از اينک��ه همانند کامرون، 
نخست وزير انگليس تصميم حمله به سوريه را به پارلمان 

واگذار کرد درست بود. 

 پاسخ منفی نظامیان آمریکایی
 به خواست اوباما

پايگاه جنبش “وال اس��تريت را اشغال کنيد” در فيسبوک 
اخيرا تصاويری از نظاميان آمريکايی منتشر کرده که در آن 
با طرح “باراک اوباما” رئيس جمه��ور آمريکا برای دخالت 

نظامی در سوريه به شدت مخالفت کرده اند. 
 اين پايگاه همچنين اعام کرده است: بسياری از نظاميان 
آمريکايی تاکيد کرده اند در صورت نهايی ش��دن تصميم 
اوباما برای دخالت در سوريه، از حضور در اين جنگ سر باز 
می زنند و در آن شرکت نمی کنند.  در اين تصاوير يکی از 
افسران نيروی دريايی ارتش آمريکا تاکيده کرده است: “من 

برای القاعده وارد جنگ داخلی در سوريه نخواهم شد”.

رای کنگره آمریکا 18 شهریور 
درباره حمله نظامی به سوریه

کاخ سفيد رسما پيش نويس اليحه ای را به کنگره فرستاد 
که در آن اقدام نظامی عليه س��وريه مجاز شمرده شده و 

خواستار اجازه حمله نظامی به اين کشور شده است.
باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا ش��نبه اعام کرد: 
پيش از انجام هرگونه واکنشی در برابر حمات شيميايی 
سوريه به درخواس��ت بس��ياری از قانونگذاران به دنبال 
اجازه و تصمي��م کنگره هس��تيم.اين پيش نويس که در 
جلسه قانون گذاران مصادف با 9 سپتامبر )18 شهريور( 
پس از تعطيات تابستانی به رای گذاشته می شود، اعام 
کرده هدف اقدام نظامی عليه سوريه بايد بر منع، توقف 
و جلوگيری از استفاده بيش��تر از ساح های شيميايی يا 

کشتار جمعی در آينده از سوی سوريه متمرکز باشد.

اخبار بین الملل

در اين مطلب  ده دروغ بزرگ سياس��ی صد سال اخير را بازگو 
می کنيم. دروغ هايی که گاهی بهانه يی برای شروع جنگ های 
مرگبار بوده اند؛ گاهی محملی برای سربه نيست کردن مخالفان 

و گاهی هم برای الپوشانی کردن روابط عاشقانه:
اول؛ هيتلر و شروع جنگ جهانی دوم: بهانه هيتلر برای حمله 
به لهستان و شروع جنگ جهانی دوم دروغ بود. آلمان نازی ادعا 
کرد گروهی از سربازان لهستانی به يک ايستگاه راديويی درون 
لهستان حمله کرده اند. در حقيقت حمله يی از جانب لهستان 
به داخل خاک آلمان رخ نداده بود. اين اتفاق کار خود واحدهای 

اس اس بود که لباس سربازان لهستانی را پوشيده بودند.
دوم؛ استالين و کش��تار جنگل کاتم در لهستان: پس از حمله 
آلمان به لهستان، شوروی هم به لهستان حمله کرد. قريب به 
سی هزار سرباز و افسر لهستانی اسير جنگی که گمان می رفت 
احساس��ات دوس��تانه يی به ش��وروی ندارند در جنگل کاتم 
تيرباران شدند. استالين و مقامات شوروی با رد مسووليت خود، 

وانمود می کردند اين افراد توسط آلمانی ها تيرباران شده اند.
سوم؛ محاکمات اس��تالينی: محاکمات اس��تالينی در سراسر 
سال های دهه 1930 و 1940 که در ش��وروی و سپس ديگر 
کش��ورهای اروپای ش��رقی برگزار ش��د هم يکی از بارزترين 
جلوه های دروغ در سياس��ت بود. حکومت، متهمان، قضات و 
ش��هود دروغ می گفتند و از افکار عمومی می خواستند تا اين 
دروغ ها را باور کنند. از توطئه برای ترور رهبر کبير تا جاسوسی 

برای بيگانگان و از خرابکاری در مس��ير پيشرفت های خلق تا 
نفع طلبی خرده بورژوامسلکانه. تنها معدود کسانی بودند که در 

دادگاه های نمايشی دروغ ها را »دروغ« خواندند.
چهارم؛ کندی و حادثه خليج خوک ها: پس از سقوط حکومت 
باتيستا، س��ی. ای. ای برنامه يی را برای ساقط کردن حکومت 
کاس��ترو از طريق مس��لح کردن و آموزش مخالف��ان کوبايی 

آغاز کرد.
 عمليات جن��گل ش��مالی در 1962 با پياده ش��دن نيروهای 
ضدانقابی کوبايی در خاک اين کش��ور به سرعت با شکست 

روبه رو شد. 
کندی رييس جمهور وقت آمريکا حقيقت درباره مسووليتش 

در اين ماجرا را نگفت.
پنجم؛ جانسون و ش��روع جنگ ويتنام: حادثه خليج تونکن از 
سوی ليندون جانسون بهانه شروع جنگ ويتنام اعام شد. اما 
حقايقی که بعدا افشا شد نش��انگر آن بود که حادثه در خليج 
تونکن به نحوی که آمريکا ادعا می کرده نبوده اس��ت. افشای 
نوارهای مکالمات شخصی جانسون و مک نامارا حاکی از آن بود 
که کل ماجرا مانند يک پرونده سازی و دروغ پردازی بوده است.

ششم؛ نيکسون و ماجرای واترگيت: رييس جمهوری که در برابر 
دوربين ها خود را از ماجرای جاسوسی از مقر حزب دموکرات 
در جريان انتخابات رياست جمهوری تبرئه کرد گمان نمی کرد 

توسط يک افسر اف. بی. ای به دام بيفتد.

 اطاع دقيق نيکسون از سوءاس��تفاده از امکانات سی. ای. ای 
برای اهداف انتخاباتی اش، توسط دو خبرنگار نيويورک تايمز 
ريچارد برنش��تاين و باب وودوارد پيگيری شد و نيکسون که 
رسوا شده بود، تحت فشارکنگره به سبب دروغگويی اش وادار 

به استعفا شد.
هفتم؛ ري��گان و ماج��رای ايران کنت��را: ريگان هم به س��بب 
دروغگويی صريح به مردم و نمايندگان کنگره تا مرز س��قوط 

پيش رفت. 
فروش مخفيانه س��اح به ايران که رابطه با آن مطابق قوانين 
کنگره ممنوع ب��ود و انتقال وجوه حاصل از فروش س��اح به 
شورشيان ضد دولت چپ گرای نيکاراگوئه موسوم به کنتراها، 
دامن ريگان را گرفت. ريگان که دروغ گفته بود بعدا عذرخواهی 
کرد. او گير نيفتاد اما کوچک ترهايی مثل سرهنگ اوليور نورث 

روانه حبس شدند.
هش��تم؛ کلينتون و رابطه با مونيکا لوينس��کی: دروغگويی در 
برابر تلويزيون و خطاب به مردم برای کلينتون در رابطه با رابطه 
شخصی اش با يک دستيار جوان کاخ سفيد مونيکا لوينسکی 
رخ داد. مدتی بعد ک��ه تحقيقات کنگره و اف.ب��ی. آی پرده از 
دروغگويی کلينتون برداشت او به دروغگويی اش اعتراف کرد. 
رای گيری برای برکناری او هم با خوش شانسی به خير گذشت.

نهم؛ جورج بوش، تونی بلر و س��اح های کشتار جمعی عراق: 
س��ال 2003 عمليات نظامی بزرگی برای ساقط کردن صدام 
ديکتاتور عراق که بل��ر و بوش مصرانه او را دارای س��اح های 
کش��تار جمعی معرفی می کردند انجام گرفت. جنگی بزرگ 
و طوالنی با چند صد ميلي��ارد دالر هزينه و قريب به پنج هزار 

کشته برای ائتاف.
 اما مش��خص ش��د صدام س��اح های کش��تار جمعی خود را 

پاکسازی کرده و اين بوش و بلر بوده اند که دروغ گفته اند.
دهم؛ بنيامين نتانياهو و بمب هس��ته يی اي��ران: نتانياهو که 
دوس��تانش او را »بی بی« صدا می کنند به جد بر آن است که 
ايران در حال ساخت ساح هسته يی است و هر وسيله يی بايد 
برای ممانعت از اين دستيابی به کارگرفته شود. البته در خود 
اسراييل کسی شک ندارد که دروغی که نتانياهو می گويد عاوه 
بر کسب حمايت و کمک های بيشتر از امريکا برای الپوشانی 
اشغالگری سرزمين های فلسطينی، شهرک سازی بيشتری و 
يهودی سازی مضاعف سرزمين های اش��غالی است. مطابق با 
نقاش��ی نتانياهو که از آن در گالری مجمع عمومی ملل متحد 
پرده برداری کرد، ايران حتی به يک دهم مرحله يی که او ادعا 

می کند نزديک نشده است.

دروغ هایی که گاهی از یاد می روند 

10دروغ بزرگ تاریخ سیاسی صدسال گذشته



یادداشت

توسعه و ساماندهي بوستان هاي 
منطقه ۱۰

ش��هردار منطقه 10 از س��اماندهي و توسعه بوس��تان هاي منطقه 
خبر داد.

بهمن احمدي با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: از ابتداي سال ۹۲ 
تاكنون در قالب توس��عه محالت پايدار نزديك به تعداد ۵ بوس��تان 
محلي س��اماندهي و نس��بت به ارتقاي كيفي خدمات آنها اقدامات 
قابل توجهي توسط معاونت عمران و خدمات شهري منطقه صورت 

گرفته است.
وي تصريح كرد: اصالح معابر بوس��تان ها، ترميم و احياي فضاهاي 
سبز و كاش��ت گونه هاي متنوع گياهي و سازگار با شرايط محيطي، 
روشنائي پاركها، نصب سطل هاي زباله، نصب و ترميم ادوات ورزشي 
و حركت درماني از فعاليت هاي اين منطقه در بروز نمودن فضاهاي 

سبز شهري  مي باشد.
شهردار منطقه 10 از طرح س��اماندهي بوستان شهرك امام حسين 
)ع( و شهرك گلستان خبر داد و عنوان كرد: اين دو شهرك به عنوان 
دو محله پايلوت از برنامه توس��عه محالت پايدار شهرداري اصفهان 
انتخاب شده اند كه در اين راستا بوستان شهرك گلستان به آالچيق 

نماز، آبنما و وسايل حركت درماني تجهيز شده است.
 احمدي از شهروندان خواست با مش��اركت همه جانبه و همياري و 
تعامل نسبت به حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز به ويژه بوستان هاي 
محلي كوشا بوده و در اس��تفاده بهينه از خدمات تفريحي، و گذران 

اوقات فراغت با شهرداري كنند. 
گفتني اس��ت؛ منطقه 10 با داش��تن 1۲0 پارك محل��ي به عنوان 
 شاخص ترين منطقه در بين  ناطق پانزده گانه شهري از رتبه مناسبي 

برخوردار مي باشد.  

آماده باش اتوبوسرانی در مهر ماه 
با توجه به اين كه تعدادمس��افران اتوبوس��رانی در مهرماه۲0 تا۳0 
درصد همزمان با بازگشايی مراكز آموزشی افزايش می يابد؛ لذا برای 
خدمات رسانی مناسب به ش��هروندان ناوگان اتوبوسرانی در آماده 

باش كامل قرار دارد.
 مدير عامل ش��ركت واحد اتوبوس��رانی اصفهان اعالم كرد: ناوگان 
اتوبوس��رانی در مهرم��اه ب��ا تم��ام ظرفيت و ت��وان به ش��هروندان 
 خدمات رس��انی خواهند ك��رد و برنام��ه ريزی ه��ای الزم صورت

 گرفته است.
عباس روحانی با بيان اين كه ۴۵ دس��تگاه اتوبوس جديد تا مهرماه 
سال جاری وارد چرخه ناوگان مي ش��ود يادآور شد : آمادگی كامل 
جهت اعزام اتوبوس به مکان های پرازدحام مسافر، حركت اتوبوس 
ها از مبدا طب��ق برنامه زمانبندی و با حداقل زم��ان تاخير، تعمير و 
تجهيز اتوبوس های دارای نق��ص فنی قبل از بازگش��ايی مدارس، 
حضور مداوم گش��ت های ش��ركت واحد در نقاط مختلف ش��هر به 
ويژه نقاط پرتردد و ش��لوغ، شستش��و و نظافت كامل اتوبوس ها از 
 ديگر اقداماتی است كه همزمان با بازگشايی مدارس در دستور كار

 قرار دارد.
وی با اش��اره ب��ه اين ك��ه مي��زان جاب��ه جاي��ی اتوبوس��رانی در 
ايام معمولی س��ال ح��دود ۹00 هزار نفر در روز اس��ت ك��ه با آغاز 
س��ال تحصيلی جدي��د و س��فرهای آموزش��ی ميزان جاب��ه جايی 
مس��افران با اتوبوس بي��ش از ۳0درص��د افزايش می ياب��د اضافه 
كرد: ش��ركت اتوبوس��رانی در مهرماه و با ش��روع س��ال تحصيلی 
جديد چاره ای به غي��ر از تقويت اين ن��اوگان ن��دارد و اين مهم به 
 ه��ر طريقی ص��ورت م��ی گيرد ت��ا رف��اه و آس��ايش ش��هروندان

 فراهم شود.
مديرعام��ل ش��ركت واح��د اتوبوس��رانی اصفه��ان و حوم��ه 
تصري��ح ك��رد: ن��اوگان اتوبوس��رانی تم��ام ظرفيت و ت��وان خود 
 را ب��رای خدم��ات رس��انی ب��ه ش��هروندان در مهرم��اه ب��ه كار

 خواهد برد.

گشتی در اخبار 

شورا محلی برای خدمت به مردم 
باشد نه قدرت

علیرضا ذاکر اصفهانی / استاندار  

متاسفانه روستاها در حال تبديل شدن به شهر هستند اين در حالی است 
كه جمعيت تنها شاخص ارتقای روستاها به ش��هرها برشمرده می شود 
لذا بايد شاخص های ديگری در اين زمينه مدنظر قرار گيرد تا از سرعت 
شهرنشينی بکاهيم. استان اصفهان در بين استان های كشور رتبه اول را 
در زمينه شهرنشينی دارد و كارهای خوبی در دولت نهم و دهم در جهت 
 مهاجرت معکوس صورت گرفت ولی بايد اقدامات اساسی تری انجام شود. 

گاهی اختالف��ات جناحی بين 
اعضای شورا باعث اتالف وقت 
ش��ده و نتيج��ه خوب��ی ندارد 
لذا ش��وراها باي��د از اختالفات 
كنن��د.  پرهي��ز   جناح��ی 
ض��رورت تعام��ل ش��وراها با 
حاكميت يکی ديگر از مواردی 
اس��ت كه ش��وراها بايد مدنظر 

قرار دهند.  
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چهره روز
ثبت نام 630  زوج دانشجویی

مس��ئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه پيام نور اس��تان اصفهان از برگزاری 
كارگاه و جشن ازدواج دانشجويی برای 6۳0 زوج از دانشجويان دانشگاه پيام نور خبر داد. يکی از 
مهمترين جنبه های تهاجم فرهنگی عليه جامعه ما بحث سست كردن بنيان های خانواده است.

3

محور نجف آباد 
پرحادثه ترین جاده 

سرپرست اوقاف و امور خيريه ش��هرضا از وقف  هزار و ۸00 متر زمين به 
ارزش حدود ۷ و نيم ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.

حجت االسالم و المسلمين مهدی طاهری اظهار داشت: يك  هزار و ۸00 
متر زمين در شهرك اسالم آباد شهرضا به منظور ساخت مسجد و حسينيه 
حضرت علی اكبر)ع( وقف ش��د.وی با بيان اينکه اي��ن وقف از نوع انتفاع 
است، تصريح كرد: كاربری اين زمين موقوفه چند منظوره بوده و با نيت 
اجرای مراس��مات، برگزاری برنامه های فرهنگ��ی و روضه خوانی و ديگر 

مراسمات مذهبی وقف شده است.
سرپرست اوقاف و امور خيريه شهرضا با اشاره به اينکه واقفين اين زمين 
آقايان علی محمدی و اس��داهلل اسدی هس��تند، گفت: ارزش ريالی اين 

موقوفه بالغ بر ۷ ميليارد و ۲00 ميليون ريال است.

رييس سازمان امداد و نجات كشور محور نجف آباد به اصفهان با 10۲ عمليات 
را پرحادثه ترين جاده  كشور و زاينده رود با 10 عمليات امدادی را پرحادثه ترين 

رودخانه كشور در پنج ماهه اول سال جاری، معرفی كرد
محمود مظفر با اعالم اين خبر اظهار كرد: در بخش كوهس��تان نيز بيشترين 
عمليات ها به ترتيب در اس��تان های مازندران، تهران و همدان انجام ش��ده و 
ارتفاعات الوند همدان با ۲1 عمليات پرحادثه ترين بخش كوهس��تانی است 
و پس از آن ارتفاعات دربند در اس��تان تهران با 10 عمليات در مقام دوم قرار 
دارد..وی با اشاره به اين كه ۲60 عمليات ساحلی-دريايی در كشور طی ۵ ماه 
ابتدايی سال انجام شده، گفت: مازندران با 10۸ مورد عمليات ركورددار حوادث 
ساحلی-دريايی و همچنين پرحادثه ترين درياچه سد چادگان با 11 عمليات 

و زاينده رود به عنوان پرحادثه ترين رودخانه با 10 عمليات امدادی بودند.

سنا[
س:ای

]عک
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زیر پوست شهر / مقبره صائب، 11 سال پس از مرمت

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اس��المي با اشاره به 
حضور ساليق مختلف در شوراي چهارم گفت: اين تنوع ساليق 

به تکامل فکري و ارتقاي هرچه بيشتر شهر كمك مي كند.
حميدرضا فوالدگر با اعالم اين مطلب اظهار داشت: با توجه به 
افزايش تعداد اعضا بايد قوانين مربوط به پارلمان شهري براي 

افزايش اختيارات و اداره بهتر شهرها اصالح شود.وي افزود: تنها 
دو روز ديگر تا برگزاري مراسم تحليف و معرفي اعضاي شوراي 
جديد در بيش از 10۵ شهر استان باقي مانده است و اين موضوع 
با توجه به افزايش اعضاي بسياري از ش��هرها و ۲1 نفره شدن 

شوراي كالنشهر اصفهان از اهميت ويژه اي برخوردار است

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اس��المي با اشاره به 
استقرار شوراي جديد از 1۲ ش��هريورماه گفت: شوراي چهارم 
بايد مديريت سال هاي خوب گذشته را ادامه داده و با استفاده از 
تجربه هاي دوره هاي قبل و با هدف توسعه و پيشرفت كالنشهر 

اصفهان فعاليت خود  را آغاز نمايند.
فوالدگر افزود: شوراي چهارم شاهد حضور ساليق مختلف مي 
باشد لذا اگر حضور اين ساليق سياسي شود منجر به اصطکاك 
هايي مي شود كه به صالح شهر نيست.وي عنوان كرد: شوراي 
جديد بايد با توجه به وظايف ذاتي جدا از بحث هاي سياسي كار 
و فعاليت عمراني و فرهنگي را در همه بخش ها در اولويت برنامه 
هاي خود قرار دهد تا اين تنوع ساليق سياسي، تکامل فکري و 

تصميم گيري هاي بهتر را به همراه داشته باشد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي ارائه خدمات 

بهتر و با كيفيت بيشتر در بخش هاي فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي را در حيطه وظايف شوراها خواستار شد 
و تصريح كرد: اميدوارم شاهد بحث ها و اختالفات سياسي در 
شوراي چهارم نباش��يم و با استفاده از تجربه س��ه دوره قبلي 

شوراها و انتخاب شهرداري مناس��ب و كارآمد مديريت جديد 
كالنشهر اصفهان فعاليت خوب سال هاي اخير را ادامه دهد.

فوالدگر با تاكيد بر اينکه فعاليت بخش خصوصي و لزوم افزايش 
سرمايه گذاري ها در پروژه هاي شهري يك ضرورت است اذعان 
داشت: توسعه شهر و استان را نمي توان به چنين بودجه هاي 
دولتي كه در سال هاي اخير شاهد هس��تيم گره زد بنابراين با 
توجه به قابليت ها و ظرفيت هاي فراوان اصفهان بايد با جذب 
سرمايه گذاران توانمند براي اجراي پروژه هاي بزرگ از آن ها 

كمك گرفت.
وي اف��زود: پيگيري اصالح قان��ون انتخاب ش��وراها و افزايش 
 اختي��ارات مديري��ت ش��هري در مجل��س نه��م ض��روري

 مي باشد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
در حال حاض��ر در بحث مديري��ت واحد ش��هري و نظارت بر 
عملکرد شوراها مش��کالت قانوني داريم كه با اصالح و رفع آن 
ها اين نهاد به عنوان اهرمي توانمند زمينه پيش��رفت و توسعه 

بيشتر شهرها را فراهم مي كند..

        نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي

شوراي چهارم مدیریت خوب سال هاي گذشته را ادامه دهد

 وقف زمین
 در شهرضا

به زودی  برای اولین  بار در اصفهان 
صورت می گیرد  

افتتاح بزرگترین مجتمع 
گردشگری بام شهر              

  مدير پروژه مجتمع بزرگ گردشگری دانش محور بام شهر 
اصفهان گفت: اولين و بزرگترين مجتمع گردشگری دانش 
محور بام ش��هر به زودی با مشاركت اس��تانداری اصفهان، 
ش��هرداری گلدش��ت و س��رمايه گذاری خصوصی افتتاح 
می شود.رضا جاللی در جمع خبرنگاران اظهار كرد: مجتمع 
گردشگری بام ش��هر اولين بار در كشور با محوريت توأمان 
دانش و گردش با مشاركت استانداری اصفهان، شهرداری 
گلدشت و سرمايه گذار خصوصی در ارديبهشت ۹۳ افتتاح 
خواهد شد.وی با اش��اره به اينکه بحث جذب گردشگری و 
ايجاد امکانات الزم برای رفاه گردشگران در شهرهای بزرگ 
كشور فقط در حد شعار است، ادامه داد: مجموعه بام شهر به 
عنوان اولين و تنهاترين مجموعه گردشگری دانش محور در 
كشور در نزديکی شهر گلدشت اصفهان افتتاح خواهد شد.

مدير پ��روژه مجتمع ب��زرگ گردش��گری دانش محور بام 
ش��هر اصفهان تصريح كرد: دانش محوری در اين مجموعه 
گردشگری به اين معناست كه برای هر بازديدكننده و فردی 
كه به اين مجموعه قدم می گذارد با هر س��ن و جنس��يتی 
برنامه ريزی های آموزشی همراه با سرگرمی و تفريح در نظر 
گرفته شده است.وی عنوان كرد: همه المان های به كار رفته 
در اين مجموعه گردش��گری با محوريت دانش بوده است 
كه اين دانش شامل مجموعه علوم نجوم، فيزيك و شيمی 
است.جاللی متذكر شد: فاز اول اين مجموعه كه به صورت 
مشاركتی بين استانداری اصفهان، ش��هرداری گلدشت و 
سرمايه گذار خصوصی بر مبنای EOT است با هزينه بالغ 

بر ۲۵ ميليارد تومان در ارديبهشت ۹۳ افتتاح خواهد شد.
الزم به ذكر اس��ت كه برای تکمي��ل و افتتاح ف��از دو اين 
مجموعه گردش��گری هزينه ای بالغ بر ۳0 ميليارد تومان 
س��رمايه الزم اس��ت.وی در ادامه اذعان داش��ت: مجتمع 
گردشگری بام ش��هر با وس��عت بيش از ۴0 هزار متر مربع 

بزرگترين پروژه گردشگری در كشور محسوب می شود.
قابل ذكر اس��ت كه در اي��ن مجتمع گردش��گری 1۵ هزار 
اسلحه انواع درخت، بلندترين آبشار طبيعی منطقه، ۴00 
پاركينگ خودرو، ۳ مجموعه كافی شاپ و رستوران گردان، 
درياچه مصنوع��ی، آب نمای موزي��کال و زمين های بازی 
پينگ پنگ، اسکواش و ش��طرنج، ايده و اقدامات ساخت و 

بهره برداری آن انجام شده است..

؟؟؟؟؟؟؟

نايب رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: نبود اشتغال 
براي جوانان جوي��اي كار يکي از معضالت جامعه مي باش��د 
لذا براي رف��ع اين معضل پيش��نهاد مي كنم فرهنگس��رايي 
 با عن��وان فرهنگس��راي ج��ذب كار در اصفه��ان راه اندازي

 شود.
سيدكريم داودي در آخرين جلسه علني شوراي سوم با اعالم 
اين مطلب اظهار داشت: همه روزه تعداد زيادي از جمله فارغ 
التحصيالن دانشگاهي براي تقاضاي كار به شوراي شهر مراجعه 
 مي كنند لذا در حال حاضر بحث  اشتغال به عنوان يك معضل

 مطرح مي باشد. 
وي افزود: با توجه به اين وضعيت الزم است معاونت فرهنگي 
شهرداري در راستاي كاريابي و ايجاد فرهنگسراي جذب كار 

اقدام كنند.
نائب رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان عنوان كرد: شوراي 
شهر نمي تواند اين افراد را در بدنه شهرداري تزريق كند زيرا 
شهرداري زيادتر از حد سازماني نيرو دارد و افزايش اين تعداد 

ظلمي براي شهر مي باشد.
داودي ب��ا تاكيد بر لزوم حمايت هاي ش��هرداري از ش��ركت 
هاي دان��ش بنيان و ش��ركت ه��اي خدماتي اذعان داش��ت: 
ش��هرداري مي توان��د اين ف��ارغ التحصيالن و اف��راد جوياي 
كار را در راس��تاي ايجاد ش��ركت هاي خدماتي حمايت كند 

اين در حالي اس��ت جامعه به اينگونه اقدامات نياز داش��ته و 
 بقيه ارگان ها تاكن��ون اقدامي در اين زمين��ه انجام نداده اند. 
وي بيان داشت: كارخانه ها و گارگاه هاي توليدي نياز به نيرو 
دارند ولي متاسفانه هماهنگي بين دانش��گاه و اينگونه  مراكز 
وجود ندارد و افرادي كه از دانش��گاه فارغ التحصيل مي شوند 
كار عملياتي انجام ن��داده اند لذا كارگاه ه��اي توليدي حاضر 
به اس��تفاده از اين پتانس��يل ها نيس��تند پس الزم است بين 
 دانشگاه و واحدهاي توليدي در اين زمينه هماهنگي هاي الزم 

ايجاد شود. 
نائب رييس ش��وراي اس��المي ش��هر اصفه��ان با اش��اره به 
وضعي��ت باغ��ات غ��رب اصفه��ان تصري��ح ك��رد: ب��ا توجه 
ب��ه وضعي��ت خشکس��الي زاين��ده رود و ك��م آب��ي ه��اي 
 اخي��ر ب��اغ ه��اي غ��رب اصفه��ان ب��ا معض��الت زي��ادي 

روبرو شده اند. 
داودي با بيان اينکه با توجه به كمبود آب اين باغات هيچگونه 
توجيه اقتصادي ندارند اضافه كرد: پيشنهاد شد بحث باغ ويال 
در منطقه غرب اصفهان پيگيري شده و مجوز ساخت ويال به باغ 
داران داده شود تا باغات اين منطقه حفظ با جذب سرمايه گذار 
 باغات غرب اصفهان رونق بگيرند ولي تاكنون اين مهم عملياتي

 نشده است.
وي با اشاره به اينکه مناطقي همچون دماوند و كرج اين اقدام را 

انجام داده و تاكنون موفق بوده اند افزود: بايد تسهيالتي فراهم 
ش��ود تا خود مردم باغ هاي اين منطق��ه را حفظ كنند اين در 
حالي است كه منطقه غرب اصفهان با تهديد مواجه است و بايد 

به داد معضالت ريه اصفهان رسيد. 
تبديل اراضی و باغات ناژوان به زمين های متروك تهديد بزرگی 
برای اصفهان است »آلودگی هوا با عبور از فراز بيشه زار ناژوان 

فيلتر می شود. 
كمرنگ ش��دن س��بزينگی ناژوان با تبديل باغ��ات به اراضی 

متروك و ه��م چنين اجرای 
گردش��گری  طرح ه��ای 
نامتناسب با توس��عه پايدار 
ن��اژوان، آلودگ��ی ه��وای 
اصفهان را دوچندان می كند.

ب��ا  پهن��ه ای  ن��اژوان   
حساس��يت های ملی است 
»گس��تره ن��اژوان ش��امل 
باغات و اراضی كش��اورزی، 
زاين��ده رود و مادی ه��ای 
آن، ي��ك پيکره هس��تند و 
حي��ات و زن��ده ب��ودن آنها 
به يکديگر پيوس��ته اس��ت. 
حراس��ت از ناژوان و زدودن 
 آلودگ��ی ه��وای اصفه��ان

 ضروری است.
نائب رييس ش��وراي اس��المي ش��هر اصفه��ان ب��ا تاكيد بر 
اينکه بايد باغ ه��اي منطقه غ��رب را به فرص��ت تبديل كرد 
اذعان داش��ت: طي جلس��اتي ك��ه در اين زمينه برگزار ش��د 
مق��رر ش��د معاون��ت شهرس��ازي و معم��اري ضوابط��ي 
 را مش��خص كن��د ول��ي تاكن��ون هي��چ اقدام��ي ص��ورت 

نگرفته است.
داودي ب��ا اش��اره به ط��رح س��اماندهي اط��راف منارجنبان 
بيان داش��ت: ط��رح س��اماندهي اط��راف منارجنب��ان هنوز 
عمليات��ي نش��ده اس��ت ل��ذا الزم اس��ت ب��ا حف��ظ باغات 
 و فض��اي س��بز اي��ن مح��دوده فض��اي ش��هري مناس��بي

 ايج��اد ش��ود.وي در پاي��ان از ش��هردار اصفه��ان، كلي��ه 
مديران ش��هرداري، رياست س��ازمان ها، پرس��نل دبيرخانه 
ش��وراي ش��هر و اصح��اب رس��انه ك��ه ط��ي اي��ن م��دت 
 6 س��ال ش��وراي س��وم را همراهي كرده اند تقدير و تش��کر

 كرد . 

در آخرین جلسه علني شوراي سوم عنوان شد 

باغ هاي ناژوان را به فرصت تبدیل كنيم

 پیگیري اصالح 
قانون انتخاب 

شوراها و افزایش 
اختیارات مدیریت 
شهري در مجلس 

 نهم ضروري
 مي باشد.

 با توجه
 به وضعیت 
 خشکسالي

  زاینده رود و
 كم آبي هاي اخیر باغ 
هاي غرب اصفهان و 

تبدیل اراضی و باغات 
ناژوان به زمین های 

متروک تهدید بزرگی 
برای اصفهان است



چهره روزیادداشت

اصالح اقتصاد اصفهان، مشکالت 
اقتصادی کشور را حل  می کند

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اگر اقتصاد اصفهان درست شود 
بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور نیز حل خواهد شد

خسرو کس��اییان در نشست کمیس��یون پش��تیبانی اتاق بازرگانی 
اصفهان، ب��ا انتقاد ب��ر اینکه برخی از اس��تان ها عالوه بر نداش��تن 
پتانس��یل الزم از اصفه��ان جلوت��ر هس��تند در حالیک��ه ظرفیت 
اس��تان اصفهان بس��یار باال اس��ت، اظهار داش��ت: با همکاری همه 
 جانبه ب��ا یکدیگ��ر می توانیم تم��ام مش��کالت را برط��رف کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه ات��اق بازرگانی باید بازوی مش��اوره ای مجلس 
برای تصویب قوانین مناسب در راس��تای توسعه صنعت باشد، بیان 
داشت: مجلس می تواند از بازویی همچون اتاق بازرگانی و کارشناسان 
 آن ب��رای انج��ام مش��اوره و بررس��ی های تخصصی کم��ک گیرد 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین با بیان اینکه افراد مش��غول 
به کار بهترین مش��اوران هستند، یادآور ش��د: افرادی که در بخشی 
 مهارت کافی دارند بهترین مشاوران در آن مهارت به شمار می روند 
وی با تاکید بر اینکه قوانین باید با مشاوره تصویب شود تا ضرری به 
صنایع کشور وارد نش��ود، تصریح کرد: امیدواریم با کمک مسئوالن 
 مسائل حل شود و شاهد بهبود فضای کس��ب و کار و صنعت باشیم 
کساییان با بیان اینکه متاسفانه گاه شاهد عدم هماهنگی الزم میان 
نمایندگان استان هس��تیم، تاکید کرد: امیدواریم نهادهای اجرایی 
اس��تان همچون اس��تانداری، فرمانداری، ش��هرداری و نمایندگان 
اس��تان در مجلس با یکدیگر هم��کاری بهتری ب��رای رونق کار در 

اصفهان داشته باشند

تولید ساالنه ۳۳ میلیون شاخه گل 
در استان اصفهان

رئیس سازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان گفت: ساالنه ۳۳ 
میلیون شاخه گل در استان اصفهان تولید می  شود

علیرضا نصراصفهانی در نشس��ت خبری با خبرنگاران از کلنگ زنی 
نخس��تین پایانه گل در خمینی ش��هر مرکز توزی��ع گل از اصفهان 

خبر داد.
وی افزود: یک هزار گلخانه در اصفهان وجود دارد که تا پایان برنامه 
پنجم توسعه در صدد هستیم تعداد آن را به یک هزار و ۴۰۰ گلخانه 

برسانیم. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان با اشاره به اقدامات 
اجرایی در بخش کشاورزی، تصریح کرد: طی دو سال گذشته تاکنون 

۶۴۹ پروژه در زمینه کشاورزی به بهره برداری رسیده است
وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد پروژه های مورد بهره برداری 
در بخش آب و خاک بوده، اظهار کرد: تا سال ۸۸، ۴۰ هکتار آبیاری 
تحت فشار در استان اصفهان داشتیم که اکنون  در منطقه چادگان 

۴۵۰ هکتار آبیاری به این سبک صورت می گیرد.
نصر اصفهانی ادامه داد: همچنین ۱۳۸ پروژه در بخش دام در استان 

اصفهان افتتاح شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین شیر کش��ور در استان اصفهان تولید می 
شود، اظهار داشت: ۴۰۰ هزار لیتر شیر از اس��تان به سایر استان ها 

صادر می شود. 

افتتاح ۱۲۳ طرح تعاونی در استان
دبیر ستاد برگزاری هفته تعاون اس��تان اصفهان گفت: به مناسبت 
بزرگداشت هفته تعاون ۱۲۳ طرح تعاونی در استان اصفهان افتتاح 

می شود.
علیرضا تیغ ساز با بیان اینکه ۱۲ تا ۱۸ ش��هریور ماه به عنوان هفته 
تعاون نامگذاری شده اس��ت، اظهار داشت: به مناسبت این هفته در 
سراسر استان شاهد افتتاح طرح هاي تعاوني و تجلیل از تعاوني هاي 

برتر خواهیم بود
وی در خصوص روز ش��مار هفته تعاون، بیان داش��ت: روزهای این 
هفته با عناوین تعاون، حماسه سیاسی، حماس��ه اقتصادی، تعاون 
تجلی والیت مداری و معنویت، تعاون، عدالت اجتماعی و اقتصادی، 
تعاون، وحدت ملی و اسالمی، تعاون، اشتغال، کارآفرینی و حمایت 
از تولید ملی، تعاون، اصالح نظام توزیع و بهبود معیش��ت و تعاون، 
رسانه، آموزش و فرهنگ س��ازی و الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت 
نامگذاری شده است.دبیر ستاد برگزاری هفته تعاون استان اصفهان 
با اشاره به اینکه در روز نخس��ت هفته تعاون مراسم تجدید میثاق با 
شهدا در گلستان شهدای اصفهان و شهرستان ها با حضور تعاونگران، 
اتحادیه های تعاونی، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و 
کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود، افزود: 
طی روزهای دوم و سوم مراسم بازدید از تعاونی ها و افتتاح طرح های 
تعاونی در شهرستان ها با حضور مدیرکل و معاونان برگزار می شود.

وی یادآور شد: کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان برای صبح جمعه 
مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه صفه و ش��رکت فعال در نماز 
جمعه در میدان نقش جهان با حضور تعاونگران و جامعه کار و تولید 

را برنامه ریزی کرده است.

اخبار کوتاه

4
حمایتدولتازخروجسرمایهگذارانجلوگیریمیکند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: دولت با سرمایه گذاران باید به گونه ای رفتار کند که به جای 
خارج شدن از اصفهان و در نهایت از کشور برای حضور در صنعت و سرمایه گذاری ترغیب شوند. عبدالوهاب 

سهل آبادی اظهار داشت: نیاز به حمایت بیشتر دولت از صنعتگران احساس می شود .
سیاست های انقباضی بانک ها 

نابودی صنعت را رقم می زند
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس

حجت  االسالم احمد سالک

به دلیل سیاست های انقباضی بانک ها بس��یاری از صنعتگران و فعاالن 
اقتصادی با مشکل مواجه و عده ای زمین گیر شده اند متاسفانه کارهای 
تحقیقی و پژوهشی در کشور ضعیف است که باید در این زمینه فعالیت 
گسترده ای شود.  تمام کش��ورها در حال کوچک کردن دولت هستند 
 اما ما در حال بزرگ کردن دولت هس��تیم که این اقدامی اش��تباه است 
کمیسیون های اتاق بازرگانی 
می توانند ب��ه کارگروه تبدیل 
ش��وندو طرح ها و الیحه های 
مجل��س را م��ی توان ب��ه این 
کارگروه ها ارائ��ه دهیم تا آنها 
با بررس��ی این طرح ها، نتایج 
را ب��رای مطالع��ه بیش��تر به 
کمیس��یون های مجلس ارائه 

دهند.
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بهره برداری از پنج پروژه 
عمرانی در نجف آباد

اعتبار 56 میلیارد ریالی 
تیران و کرون 

ش��هردار نجف آباد از افتتاح پنج پروژه عمرانی با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ 
میلیارد ریال خبر داد.

محسن خندان دیروز در این آیین افتتاح پروژه ها های عمرانی شهر نجف 
آباد اظهار داشت: افزایش عرض خیابان منتظری، فاز دوم پایانه مسافربری 
ترمینال جنوب، میدان نماز، بوستان بهشت، مسجد مجتهد و رونمایی از 

المان اذان پروژه های مورد بهره برداری است.
وی گفت: مسجد مجتهد نجف آباد در گذشته وجود داشته که بازسازی 

آن انجام شده است .
شهردار نجف آباد ادامه داد: در توس��عه شهر و اجرای پروژه های عمرانی 
شهر از مش��ارکت بخش خصوصی استفاده ش��ده و دفتر مشارکت های 

مردمی شهرداری با این هدف راه اندازی شده است.

فرماندار شهرستان تیران و کرون گفت: اعتبار تملک و دارایی تیران و کرون 
در سال جاری ۵۶ میلیارد ریال است.حسن سلیمی در شورای برنامه ریزی 
شهرستان اظهار داشت: اعتبار تملک و دارایی تیران و کرون در سال جاری ۵۶ 
میلیارد ریال است.وی افزود: بنا بر اولویت های شهرستان و نیازهای منطقه 
این اعتبار در بین دستگاه های اجرایی و با نظر مدیران ادارات تقسیم می شود 
که بعد از تقسیم و برنامه ریزی تفاهم نامه ها منعقد  و تامین اعتبار و جذب 
آن با ادارات و نهادها است.وی ادامه داد: اعتبارات به گونه ای اختصاص یافته 
که بتوان بخش��ی و تعدادی از پروژه های مهم هر اداره به س��رانجام برسد و 
شاهد نتایج خوبی در پیشرفت زیر ساخت و تامین نیازهای شهرستان داشت.

س��لیمی  گفت: در اختصاص اعتبارات به زیر س��اخت ها توجه شده و نقش 
خیرین و اعتبارات ملی را نیز در این کار پیش بینی کرده ایم و ادارات و نهادها 
نیز برای جذب اعتبارات ملی و کمک از خیرین نیز برنامه ریزی داشته باشند.

مدیرعام��ل کان��ون بازنشس��تگان ذوب آه��ن اصفهان 
گف��ت: طبق ق��ول مس��اعد مدیرعامل صن��دوق فوالد 
کشور علی الحساب ۶۰۰ هزار تومان برای هر بازنشسته 

ذوب آهن اصفهان وازیر شد.
ابراهیم دستمزد تعداد کل بازنشس��تگان ذوب آهن در 
سطح کشور را ۸۳ هزار نفر برش��مرد و اظهار داشت: از 
 این تعداد ۴۰ هزار نفر در استان اصفهان سکونت دارند . 
وی با بیان اینکه وازیر علی الحس��اب مبل��غ ۶۰۰ هزار 
توم��ان ب��رای ه��ر بازنشس��ته ذوب آه��ن در اصفهان 
ب��رای حقوق عق��ب  افت��اده ماه ه��ای تیر و م��رداد ماه 
اس��ت، اف��زود: کل وج��ه واری��زی توس��ط مدیرعامل 
 صندوق فوالد کش��ور ب��رای بازنشس��تگان ۲۴ میلیارد 
تومان ب��وده اس��ت. مدیرعام��ل کانون بازنشس��تگان 
ذوب آه��ن اصفه��ان تاکی��د ک��رد: مق��رر ش��ده ب��ود 
ام��روز و ف��ردا مابق��ی حق��وق تی��ر و م��رداد م��اه 
بازنشس��تگان ک��ه در مجم��وع ۲۰۰ میلی��ارد تومان 
اس��ت و فقط ۲۴ میلی��ارد آن تاکنون پرداخت ش��ده 
 بپردازند که ت��ا این لحظه وجهی واریز نش��ده اس��ت . 
وی تنها مش��کل بازنشس��تگان را عدم امض��ای و ابالغ 
مصوبه انتقال س��هام ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به 

صندوق فوالد کشور بیان کرد.

با صدور حکمی از س��وی وزیر نیرو هوشنگ فالحتیان 
مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطق��ه ای اس��تان اصفهان 
 ب��ه عن��وان مع��اون ام��ور ب��رق و ان��رژی وزارت نیرو

 منصوب شد.
هوش��نگ فالحتیان دارای مدرک کارشناس��ی ارش��د 
مدیری��ت اجرایی با کس��ب رتبه نخس��ت از موسس��ه 
تحقیقات و مدیریت و کارشناس��ی مهندس��ی مکانیک 
 با کسب رتبه نخس��ت از دانشگاه صنعتی اصفهان است. 
وی عالوه بر س��ابقه فعالیت در جهاد س��ازندگی استان 
چهارمح��ال و بختی��اری و س��پاه پاس��داران انق��الب 
اس��المی، تاکنون به عنوان رییس نیروگاه گازی هس��ا، 
رییس هی��ات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت توزیع برق 
اصفه��ان، ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت 
ب��رق منطق��ه ای غ��رب کش��ور، رییس هی��ات مدیره 
و مدیرعام��ل ش��رکت برق منطق��ه ای باخت��ر، رییس 
هی��ات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
 اصفه��ان در صنعت ب��رق مش��غول به کار بوده اس��ت. 
وی به عنوان استاد مشاور در چندین پروژه کارشناسی 
ارشد و طی دوره های آموزشی مختلف در زمینه تولید، 
انتقال و توزیع در داخ��ل و خارج از کش��ور نیز فعالیت 

کرده است.

عضو کمیس��یون انرژی مجلس ب��ا تاکید ب��ر اینکه پر 
مصرف ها باید قیم��ت واقعی بنزی��ن را پرداخت کنند، 
گف��ت: در ش��رایط موجود که کش��ور با ت��ورم و گرانی 
مواجه اس��ت هر گونه افزایش قیمت ج��و روانی باالیی 
 ایجاد می کند که منجر به توزی��ع گرانی در عرصه های

 دیگر می شود.
ابراهی��م کارخان��ه ب��ا اش��اره به اینک��ه گران��ی بنزین 
آرام��ش روان��ی و تعادلی که در ب��ازار و قیم��ت کاالها 
درحال ش��کل گی��ری اس��ت از بین م��ی ب��رد، اظهار 
داش��ت: به جای گران��ی بنزین س��همیه بن��دی، بهتر 
 اس��ت پرمصرف ها قیمت واقع��ی بنزی��ن را بپردازند. 
وی اف��زود: تغییرات��ی بای��د در قیم��ت حام��ل 
ه��ای ان��رژی ص��ورت بگی��رد ت��ا آن رقم��ی ک��ه در 
بودج��ه ب��رای پرداخ��ت نق��دی یاران��ه ه��ا پی��ش 
 بین��ی ش��ده تامی��ن و در اختی��ار م��ردم ق��رار گیرد. 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان داش��ت: 
س��ال گذش��ته ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه در س��ال 
پرداخ��ت کردیم در حال��ی که وصولی ه��ای حاصل از 
افزایش حامل های انرژی ح��دود ۱۵۰۰ میلیارد تومان 
بود به این ترتیب دولت مجبور ب��ود از منابع دیگری به 

اینجا اضافه کند.

هم زمان با هفته دولت، در مراسمی با حضور حجت االسالم 
علی بهجت فرزند آیت اهلل العظمی بهجت، کوره بلند شماره 
۲ ذوب آهن اصفهان در مدار تولید قرار گرفت .مدیرعامل 
شرکت ذوب آهن اصفهان در مراس��م  بهره برداری کوره 
بلند ش��ماره دو، راه اندازی این ک��وره را گامی بزرگ برای 
افزایش تولید و حرکت در جهت کاهش واردات محصوالت 
فوالدی دانس��ت و اظهار کرد: پ��روژه عظیم بازس��ازی و 
مدرنیزاسیون کوره بلند ش��ماره دو ذوب آهن اصفهان که 
نقش مهمی در تولید س��االنه این ش��رکت دارد، با همت 
کارشناس��ان داخلی و تالشگران این ش��رکت با موفقیت 
به پایان رس��ید و با راه اندازی آن، تولی��د روزانه چدن در 
این ش��رکت از مرز هفت هزار تن گذش��ت و از هفته دوم 
 شهریورماه تولید چدن به هشت هزار تن در روز می رسد. 

س��عد محمدی تصریح کرد: ظرفیت تولی��د هم اکنون در 
مقایس��ه با ابتدای س��ال جاری به دو براب��ر افزایش پیدا 
 کرده اس��ت که این امر کاهش هزینه ها را به دنبال دارد. 

وی با اشاره به برنامه های توس��عه ای این شرکت در آینده 
افزود: افزایش ظرفیت دو میلیون تن در برنامه میان مدت 
ذوب آهن است و برای سال ۹۳ سه میلیون و دویست هزار 
تن و سال ۹۴ سه میلیون و شش��صد هزار تن برنامه ریزی 

شده است.

نیرو نفتذوب آهن ذوب آهن

واریز 6۰۰ هزار تومان برای 
هر بازنشسته ذوب آهنی

یک مدیر اصفهانی دیگر 
در دولت 

پرمصرف ها؛ قیمت واقعی 
بنزین را پرداخت کنند

تولید کوره بلند شماره ۲ 
ذوب آهن 

Society,Cultural  Newspaper No. 1119 | September  2,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

مش��اور رییس جمهور گفت: تا زمان��ی که ایران 
در مرحل��ه فکره��ای متوس��ط اس��ت، ح��ق او 
باختن اس��ت، اما این شایس��ته کش��ور نیست و 
 باید از عصر صنعتی خارج و ب��ه عصر فراصنعتی

 وارد شویم.
اکبر ترکان  در پنجمین جشنواره تولیدکنندگان 
جوان برتر اس��تان اصفهان، با بیان اینکه دریاچه 
ارومیه خشک شد تا اکنون مورد توجه قرار گیرد، 
اظهار ک��رد: در حال حاضر حی��ات گاوخونی در 
خطر است که این به معنای تهدید چرخه زیستي 

گیاهی و جانوری در اصفهان است.
وي با بیان اینک��ه باید حق آبه ت��االب گاوخونی 
به آن پ��س داده ش��ود، افزود: ب��رای رفع بحران 
گاوخونی بای��د فرات��ر از رقابت ه��ای منطقه ای 
عمل کرد، چرا که این تنها مش��کل کش��اورزی 
 اصفه��ان نیس��ت، بلک��ه حی��ات ی��ک تم��دن

 در میان است.
مش��اور رییس جمهور ادامه داد: ب��ه گفته دکتر 
کالنتری “حیات ف��الت مرکزی ای��ران از جمله 
اصفهان تهدی��د به نابودی اس��ت” و باید دید که 
آیا راهکارهای موجود مش��کل ۱۰۰ سال آینده 

اصفهان را برطرف می کند.
ترکان در ادام��ه به بندر س��یراف ک��ه در تاریخ 
کش��ور بوده، اما اکن��ون وجود خارج��ی ندارد، 
اش��اره کرد و گفت: فالت مرکزی ایران در خطر 
ناب��ودي و از بین رفتن کامل اس��ت و این تهدید 
 بس��یار بزرگتر از موقعیتی است که اکنون در آن

 قرار گرفته ایم.
وي تصریح کرد: ۳۰ سال ندادن حق آبه به دریاچه 
ارومیه، باعث نابودی آن ش��د و اکن��ون به دلیل 
خشک ش��دن آن تنبیه می ش��ویم بنابراین الزم 
اس��ت برای نجات آن دوباره حق آبه دریاچه باز 

گردانده شود.
وي تصریح کرد: جوانان باید بدانند امروز با فوالد 
و ابراز نمی شود کار کرد، زیرا دارای ارزش افزوده 
کمی است و ارزش افزوده بر مالکیت های فناورانه 

بسیار باال حاکم است .
مش��اور رییس جمهور اضاف��ه ک��رد: در دنیاي 
ام��روز در قان��ون داد و س��تد و تج��ارت بای��د 
مالکیت بر نادیده ها و نامش��هودها اس��توار شود، 
 چراک��ه ای��ن م��وارد ب��اب جدی��دی در اقتصاد 

فراصنعتی است.
وی اب��راز عقیده ک��رد: ت��ا زمانی که ای��ران در 
مرحله فکرهای متوس��ط اس��ت حق م��ا باختن 
اس��ت و این شایسته کش��ور نیس��ت؛ بلکه باید 
 از عص��ر صنعت��ی خارج و ب��ه عص��ر فراصنعتی 

وارد شویم.
ترکان ادام��ه داد: ایتالی��ا و انگلس��تان از دنیای 

صنعتی و چرک خارج شده و آن را به کشورهای 
متوسط مانند برزیل، روس��یه، ایران و ... داده اند 
و ای��ران اکنون به دنب��ال فوالد اس��ت، در حالي 
که کشورهای پیش��رفته به دنبال صنایع هایتک 

هستند.
رییس گروه مش��اوران رییس جمهور اظهار کرد: 
متاس��فانه هنوز ایران مش��غول تولید اس��ت، اما 
کش��ور باید به س��مت فناوری با اعداد باال پیش 
رود و بای��د با صنای��ع هایتک فص��ل جدیدی را 
 برای تجارت دارایی های نامش��هود به روی خود

 بگشاید.
ترکان با بیان اینکه در دنیای ام��روز دانش فاقد 
ارزش مبادالتی و فناوری دارای ارزش مبادالتی 
اس��ت، گفت: در این شرایط کش��ور همچنان در 
عص��ر ۱۹۸۰ ) دوران صنعتی( اس��ت، ولي برای 
خروج از این بحران باید یافته های علمی خود را 

به فناوری تبدیل کنیم.
در پنجمی��ن جش��نواره تولید کنن��دگان جوان 
اس��تان از اکبر ترکان با اهداي لوح و تندیس��ي 

تقدیر شد.

تاالبی که  فراموش شده 
این تاالب و حوض��ه پیرامون آن یک��ی از اولین 
مناط��ق س��کونت بش��ری در حوض��ه داخل��ی 
ایران اس��ت که به خاطر دوری از ش��هر اصفهان 
و پیرام��ون آن ب��ه صورتی بکر و دس��ت نخورده 
باقی مان��ده  و از تخریب های تاریخ��ی که دیگر 
 مناطق حوضه زاین��ده رود را دگرگون س��اخته

 به دور مانده است.
این دور ماندگی موجب ش��ده اس��ت که منطقه 
به ص��ورت گنجینه ای حفاظت ش��ده از چش��م 
اندازه��ای طبیعی و آث��ار تمدن م��ردم منطقه 
در جلوه های طبیعت کوی��ری، آب نمای تاالب، 
علفزاره��ا و جنگل های کویری، چش��م انداز بی 
انتها از افق چش��م نواز، تپه های ش��نی به طول 
بیش از 7۰ کیلومتر و عرض متفاوت و در مجموع 
 اکوسیس��تم مناطق کویری تا کنون باقی مانده

 باشد.

تاالب گاوخونی یکی از بکرترین چش��م اندازهای 
طبیعی استان اصفهان محس��وب می شود که به 

علت موقعیت جغرافیایی و مشکالت دسترسی به 
آن چهره طبیعی اش کمتر دستخوش تغییر شده 
است، از این رو جلوه های بی نظیر و چشم انداز های 
زیبایی را برای اهل ذوق و دوستداران طبیعت در 

دامان خود به وجود آورده است.
این تاالب در آس��تانه ورود به کوی��ر )مرز میان 
اکوسیس��تم  آب��ی ب��ا خش��کی( واق��ع ش��ده و 
 انعکاسی از ش��رایط حاکم بر این دو بوم سازگان

 است.
برخ��ی گاخون��ی را ب��ه گاوخانه معن��ی کرده و 
همچنین گور خونی نیز می نامند. ظاهرا به علت 
وجود تعداد زیادی گورخر در گذش��ته به این نام 

معروف شده است.
ام��ا وج��ه تس��میه این ت��االب ب��ا مراجع��ه به 
مناب��ع، بس��یار متن��وع اس��ت، از جمل��ه: گاو 
به معن��ی بزرگ ب��وده و خونی در اص��ل خوان و 
خوانی بوده به مفهوم س��فره گس��ترده که اشاره 
به اکوسیس��تم حیات موجود منطق��ه دارد. در 
زبان پهلوی نیز »خانیک« ب��ه معنی حوز آبگیر 
 اس��ت که می ت��وان آنرا ح��وزه آبگیر گس��ترده 

معنی کرد.

مشاور رییس جمهور در اصفهان :

حقآبهتاالبگاوخونيبایدپسدادهشود

” فالت مرک�زی ایران در خطر 
ناب�ودی اس�ت و ای�ن تهدید 
بسیار بزرگتر از موقعیتی است 
که اکنون در آن قرار گرفته ایم 
“” متاسفانه به دلیل وجود آب 
در اصفه�ان، س�نگ زغال از 
بیرون به استان حمل می شود 
همان گونه ک�ه در اهواز اتفاق 
می افتد و این توجیه اقتصادی 

ندارد “

 حیات فالت مرکزی ایران از جمله اصفهان تهدید به نابودی است



اتاق موسیقییادداشت

هفت

روسری آبی در ریاست جشنواره بوسان 
در هجدهمین دوره جشنواره بوسان رخش��ان بنی اعتماد کارگردان ایرانی به عنوان رییس گروه 
داوری به انتخاب برترین فیلم ها در بخش "جریان های جدید" می پردازد.  او با آخرین فیلم بلندش 

با عنوان "خون بازی" در این جشنواره حضور داشت.

5

کنسرت رضا صادقی در اصفهان 
برگزار می شود

تور کنس��رت های رضا صادق��ی پاییز 
امس��ال به اصفهان و تع��داد دیگری از 

شهرهای ایران می رود.
پویا نیک پور، خواننده و رهبر ارکس��تر 
رضا صادق��ی در ای��ن باره گف��ت: تور 
موس��یقی رضا صادقی در شهرس��تانها 
 ادامه دارد و ای��ن خواننده پ��اپ اوایل
 پاییز در کرمان، اصفهان، ارومیه، سیرجان و اهواز به صحنه می رود.

از صحنه تا دیوار نمایشگاه
نمایش��گاه عکس های تئات��ر »مردگان 
مش��غول کارند« همزمان با اجرای این 
نمایش از 9 تا 18 ش��هریور ماه در کافه 

گالری زمان برگزار می شود.
خس��رو خالقی عکاس تخصصی تئاتر، 
روایت تصویری خودش را از این نمایش 
در قال��ب 8 عکس 30×50 ب��ه نمایش 
گذاشته است.خالقی در این باره گفت: از نظر بصری نمایش مردگان  
مشغول کارند بسیار برای مخاطبان و مخصوصاً عکاسان جذاب است، 

چرا که نورهای مختلفی دارد و پرپرسوناژ است.. 
نمایش »مردگان مشغول کارند« کار جدیدی از گروه نان و عروسک 
شرق به نویسندگی و کارگردانی امید نیاز از تاریخ 6 شهریور ماه هر 
شب در سالن یک مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان به روی صحنه 
رفته و به جز روزهای 10 و 11 ام این ماه تا 18 شهریور هر شب ساعت 

19:30 اجرا می شود. 
عالقمندان برای بازدید از نمایش��گاه عکس تئاتر »مردگان مشغول 
کارند« می توانند از 9 تا 18 شهریور هر روز از ساعت 11 تا 13 و 17 
تا 23 به کافه گالری زمان )اصفهان، ضلع شمالی پل مارنان، خیابان 
خیام( مراجعه کنند. بلیط این نمایش هم ب��ا 30 درصد تخفیف در 

نمایشگاه به فروش می رسد

مراسم شله پزان در تاالر هنر
به همت تاالر هنر وابس��ته به س��ازمان 
فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان 
وهم��کاري گ��روه تئاتر میع��اد جوان 
نمایش »ش��له پزان« از 15 شهریور در 

تاالر هنر به روي صحنه مي رود.
ریی��س ت��االر هن��ر در ای��ن خصوص 
اظه��ار داش��ت: نمایش »ش��له پزان« 
 نوش��ته مه��دي نصی��ري و ب��ه کارگردانی پوی��ان عطایي اس��ت. 
میثم بکتاشیان افزود: مریم دشتي ،رحیم ملکي ، مرتضي خانجاني 
،مریم دوستي ،مینا حدادي نس��ب وپویان عطایي نقش آفرینان این 
نمایش هستند و میثم صابریان به عنوان مدیر صحنه ، سعید مصلحي 
طراح گریم ،مینا حدادي نسب طراح پوس��تر وبروشور،امیر سروري 
دس��تیار صحنه ونور ،وپویان عطایي طراح صحنه ،لب��اس ونور را به 

عهده دارند . 
وی خاطرنشان ساخت: »شله پزان« داستان پنج نفري است که قصد 
زیارت امام رضا )ع( را دارند در مسیر تصادف کرده وراهي ناکجا آباد 

میشوند .  
وي همچنی��ن اف��زود: ای��ن نمای��ش ش��ب اول، جمع��ه پانزدهم 
 ش��هریور م��اه وی��ژه اصح��اب رس��انه ب��ه روی صحنه م��ی رود. 
عالقه مندان جهت تماش��ای این نمای��ش می توانن��د از 15 لغایت 
20ش��هریور ماه، هر شب از س��اعت 19 به س��الن کوچک تاالر هنر 

اصفهان مراجعه کنند.

نخس��تین آلبوم گروه »ترافیک« از صبح امروز در سراسر کشور منتشر 
ش��د. این آلبوم با 7 قطعه به نام ه��ای دلتنگ تر، بیراه��ه، قصه دختر 
 بچه و خیابان، ترافیک، بدون تو، زندگی و try منتش��ر ش��ده اس��ت.

اشکان خطیبی، بهنود فدوی و فرش��اد حسانی خواننده های این آلبوم 
هس��تند و مش��اوره پروژه نیز »بهروز صفاریان« معرفی ش��ده اس��ت. 
تمامی تنظی��م ها و ملودی ها ترانه های این آلبوم توس��ط س��ه عضور 
این گروه انجام شده است. سیامک عباس��ی و مهتا پناهی چهره هایی 
 هستند که در این آلبوم همکاری هایی را با اعضای این گروه داشته اند.

طرح جلد انیمیشنی این آلبوم از جمله 
ن��کات جالب توج��ه این اثر اس��ت که 
 کمتر در آثار داخلی شاهد آن بوده ایم.

در بخش تش��کرات ای��ن آلب��وم نیز از 
چه��ره هایی چون محس��ن چاوش��ی، 
حبی��ب رضای��ی، امید حاجیل��ی، پویا 
 نی��ک پ��ور و ... تقدی��ر ش��ده اس��ت.

مثل همیشه از دوس��تداران موسیقی 
کشور خواهانیم که جهت حفظ حقوق 
مولفین این اثر، آنرا به صورت اورجینال 

تهیه نمایند.
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حمایت رسانه های 
اصفهانی از مردم سوریه

معلق بین دولتی ماندن یا خصوصی شدن روایت رنج مردان زیرزمینی در نقش خانه 

 نمایشگاه کتاب
 در بهترین زمان 

به نقل از خبرگزاری بس��یج اس��تان اصفهان، مدیران مس��ئول، سردبیران و 
خبرنگاران مطبوعات و رسانه های استان با امضای بیانیه سازمان بسیج رسانه 
کشور که به همت خبرگزاری بسیج استان به رویت حاضران رسید، آمادگی 
خود را برای حضور مؤثر در عرصه جنگ روانی رسانه های دشمن اعالم کردند.

در بیانیه سازمان بسیج کشور آمده است: در روزهایی که جنگ رسانه ای دوش 
به دوش جنگ نظامی علیه مردم و دولت سوریه قربانی می گیرد و دولت های 
غربی و نیز حاکمان مرتجع عرب با استفاده از بازوهای رسانه ای خود در حال 
مقدمه چینی برای محقق شدن گزینه نظامی علیه مردم سوریه هستند، الزم 
است رسانه های داخلی، منطقه ای و بین المللی که دفاع از حقوق بشر، صلح و 
آزادی را به عنوان مهم ترین وظیفه خود می دانند با ایجاد یک چتر رس��انه ای 

واحد صدای مردم بی گناه سوریه را به گوش جهانیان برسانند.

در اقدامی نوین نمایشگاه عکس مستند از مشتقات و رنج های 
کارکنان معدن س��رب، در نقش خانه ح��وزه هنری اصفهان 
دایر است.کار کردن در معادن جز مش��اغل دشوار محسوب 
می ش��ود که به طور عمده عده  کمی به دلیل مشقات این کار 
به آن اشتغال دارند، ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورها 
در حوزه معادن است که به دلیل اس��تخراج مواد و ترکیبات 
گران بهای این معادن نیاز دارند که افراد زیادی را در این حوزه 

به کار بگیرد تا جایی که مهندسی معدن نیز به لیست مشاغل 
در ایران اضافه شد.معادن همچنین تاکنون جان افراد زیادی 
را در خطر قرار داده است، معدن به دلیل دوری از فضا و محیط 
شهری دارای محیط نامناسب  نا آرامی است چرا که هر لحظه 
امکان وقوع هر اتفاقی وجود دارد، واژه هنر واژه نامأنوس��ی با 
معدن است، اما نمایش��گاه عکس معدن با عنوان مردان زیر 
زمینی نمایشگاهی است که فضای طاقت فرسا و دشواری های 
معدن را در لنز دوربین خود گنجانده است و به معرض نمایش 
قرار داده اس��ت.مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری اصفهان 
گفت: در این نمایش��گاه 32 عکس سیاه و س��فید با موضوع 

مستند اجتماعی از معدن به نمایش گذاشته شده است.
آزاده کوفیگر افزود: این عکس ها در قالب نمایش��گاه مردان 
زیرزمینی در معدن سرب و در عمق 200متری زمین گرفته 

شده است.
وی متذکر شد: این نمایشگاه تا 13 شهریورماه در گالری نقش 
خانه حوزه هنری اصفهان از س��اعت 9 صبح تا 13 ظهر و16 

بعدازظهر تا 20 شب پذیرای عالقه مندان است.

 

گروه فرهنگ- سرپرس��ت گ��روه نمایش��ی پژوهش مهر 
واگذاری مکان ه��ای فرهنگ��ی و هن��ری را در اصفهان کار 
قابل دفاعی دانس��ت ولی مش��روط بر اینکه نظارت روی آن 

خفظ شود. 
رادمهر کش��انی در ادامه با اع��الم اینکه واگ��ذاری مجتمع 
فرشچیان به بخش خصوصی اتفاق خوبی است، بیان داشت: 
اما چون در ایران خصوصی س��ازی فع��ال در مرحله آزمون و 

خطاست و این نکته ش��امل تئاتر هم می ش��ود و باید صبور 
بود و ایراد های کار را رفع کرد به ش��رطی که هزینه های این 

تغییرات را به گردن گروهها نیندازیم.
وی همچنین ادامه داد: از س��ویی دیگر باید انتظار داشت که 
بخش دولتی هم نباید در واگذاری به بخش خصوصی به گونه 
ای باشد که کار را بدهد و برود پی کارش چرا که ممکن است 
بخش خصوصی نگاههای اقتصادی اش را به همه اولویت های 

کاری ترجیح بدهد. 
کشانی خصوصی سازی را درمجموعه  »تئاترشهر« درپایتخت 
نمونه ای موفق دانست و افزود: می توان در این روال با گرته 
بردای و نمونه های موفق در عرصه خصوصی سازی تئاتر در 
اصفهان پیش رفت ولی در یک کلی��ت و با نگره ایی کلی باید 
بخش��های دولتی هرآنچه را می توانند واگذارکنند تا کارها با 
تسریع بیش��تری پیش برود و بخش دولتی صرفا نظارتش را 
انجام بدهد نه اینکه بخش دولتی کارش را به گونه ای واگذار 
کند که مجموعه ها تکلیفشان را ندانند و بخش ها بین دولتی 

ماندن یا خصوصی شدن دست و پا بزنند. 

علی صاح��ب فصول با اش��اره به اس��تقبال مخاطب��ان از کتاب ه��ای تازه 
این نش��ر گفت: پرف��روش تری��ن کتاب ه��ای این دوره نش��ر نوش��ته در 
نمایش��گاه کتاب اصفهان در بخش کتاب بزرگس��ال کت��اب های »مهارت 
های مورد نی��از ک��ودکان ب��رای ورود ب��ه مدرس��ه « و » رش��د و تقویت 
ه��وش و توانمندی ه��ای ک��ودکان« ب��وده و در بخش ک��ودک نیز کتاب 
های »مجموعه داس��تان اس��تون پس��ر کنج��کاو« که 12 جل��د کتاب در 
 رابط��ه با پرس��ش ه��ای عجی��ب ک��ودکان اس��ت را ش��امل می ش��ود. 
مدیر نشر نوشته با اشاره به زمان برگزاری نمایشگاه کتاب اصفهان افزود: به 
نظرم نمایشگاه در بهترین زمان ممکن برگزار شده و تعطیالت پایانی تابستان 
باعث شده مردم استقبال بیش تری از نمایشگاه داشته باشند، در دوره های 
 پیشین مردم درگیر خرید دم عید بودند و مجالی برای خرید کتاب نمی ماند. 

گزارش تصویری / تاتر مردگان مشغول کارند

ترافیک در بازار موسیقی 

تئاتر کاربردی 
جمال نوروزباق�ری-  بردن هنرهای نمایش��ی میان 
مردم و اس��تفاده از آن در زمینه ه��ای مختلف از جمله 
اهدافی است که در چند س��ال اخیر بسیار مورد بحث و 
توجه قرار گرفته است. تئاتر کاربردی جریانی است که در 
طی چهار سال گذشته به صورت عملیاتی تالش شده تا 
در جاهای مختلف به خصوص مکان های مردمی استان 
ها، مانند فرهنگسراها، س��راهای سالمندان، کانون های 
صالح و تربیت و... ترویج داده ش��ود.هدف آن اس��ت که 
فاکتورهایی را در اختیار مردم گذاش��ته تا بتوانند روابط 
شان را تقویت کنند؛ تا مهارت ها و الگوهای جدیدی برای 
یک زندگی بهتر کس��ب کنند. هدف این شیوه ها آنست 
خودش��ان آموزش بدهند، درمان کنن��د، قانون گذاری 
کنند تا جامعه بهتری ش��کل بگیرد و رواب��ط با کیفیت 
تری را تجرب��ه کنند. بنابراین بیش��تر حک��م ابزارهای 
ارتباطی را دارند. این ابزارها ب��ه دلیل ذات تئاتری لذت 
بخش اس��ت، موقعیت های آزمایش��گاهی به وجود می 
آورد؛ تا مردم طرح هایی که در ذهن شان است را محک 
 بزنند و ب��رای زندگی بهت��ری با یکدیگر آماده بش��وند.

تئاتر کاربردی تم های مختلفی را دنبال می کند؛ شامل 
آموزش گ��ری، درمانگری، تئاتر ب��ا ک��ودکان، تئاتر با 
اجتماعات، تئاتر برای توسعه، تئاتر خاطره، تئاتر موزه و...

اس��ت. تمام اینها با پروژهایی تعریف می شوند و اهداف 
آن حوزه را می تواند متحول کند؛ اتفاقی که رخ می دهد 
مرز بین تماشاگر و اجراگر را برمی دارد و فضا را تعاملی و 
مشارکتی می کند. هدف از ترویج تئاتر کاربردی آنست 
که الگوهای رفتاری متنوع تر بشود. متاسفانه الگوهای 
ما رفتارگرا است؛ یعنی یک الگوی رفتاری مشخص را به 
ما تحمیل می کنند، در بهترین حالت القاء می کنند؛در 
صورتیکه درست انجام ش��ود پاداش می گیرد و درغیر 
اینصورت حذف می ش��ود. این الگو از خان��واده آغاز می 
ش��ود؛ در مراحل مختلف ادامه پیدا می کند و به صورت 
کلی امر ارتباط را به یک مانع تبدی��ل میکند و در عمل 
هیچ لذتی از آن نمی توان برد. چیزی که تئاتر کاربردی به 
عنوان الگوی جدید پیشنهاد می دهد وقتی اتفاق می افتد 
که ابتدا در خود تئاتر اتف��اق بیفتد؛ یعنی تئاتر الگوهای 
رفتارگرا را کنار بگذارد. کاری که صورت میگیرد آنست 
که تماشاگر توانمند شود تا که فرصت های تعامل گیری 
را کس��ب کند. اتفاقی که امیدواریم درتربیت خانواده ها 
به وجود بیاید. اگر به جای اینکه الگویی را در بست قبول 
کنیم و همان را تحمیل کنیم به فرزندانمان، که در واقع 

تاریخ را تکرار کردیم.

 روبان سفید

 با ساخت 300 سینمای چند بعدی در 
گروه 
کش��ور بازار گس��ترده ای برای تولید فرهنگ

محتوای این سینماها وجود دارد.   
گروه فرهنگ-اولین سمینار تخصصی _ آموزشی تولید فیلم 
و عکس س��ه بعدی به همت موسسه خط س��وم نقش جهان، 
همکاری دانش��گاه علمی _ کاربردی گروه انتخاب و اتحادیه 
عکاسان و فیلمبرداران استان اصفهان در سالن همایش های 

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
به گزارش خبرن��گار زاین��ده رود، رییس اتحادیه عکاس��ان، 
فیلمبرداران و البرات��ورداران اصفهان در این س��مینار گفت: 
نوآوری در عرصه هنر و در شهری نظیر اصفهان الزم و ضروری 

است و البته نوآوری برای تثبیت به زمان نیاز دارد. 
اکبر امامی با اش��اره به این که موضوع سه بعدی مدت هاست 
در کشور آغاز شده و همیشه درباره اش سخن گفته اند، بیان 
داشت: با این حال چنین سمیناری تا کنون برگزار نشده بود و 
زمانی که پیشنهاد برگزاری این سمینار به اتحادیه ارایه شد ما 

به شدت استقبال کردیم.   
همچنین رییس دانش��گاه علم��ی- کاربردی گ��روه انتخاب 
گفت: آموزش حرفه ای در کنار صنعت که از اهداف تأس��یس 
دانشگاه علمی-کاربردی است، باید در همه شاخه ها و رشته 

ها گسترش یافته و عملی شود.   

محسن حاج کاظمیان با اش��اره به این که با همکاری موسسه 
خط س��وم نقش جهان در حال طراحی و تدوی��ن دوره های 
حرفه ای پودمانی در حدود یکصد ساعت هستیم، بیان داشت: 
عالقمندان با گذراندن 4 پودمان م��ی توانند مدرک کاردانی 
معتبر اخذ کنند. همچنین دوره های 30 س��اعته تک درس 
نیز برای این موضوع طراحی شده اس��ت.  همچنین دبیر این 
سمینار گفت: در کشور حدود 300 سینمای چند بعدی وجود 
دارد اما متأسفانه محتوایی متناسب با این تعداد سینما تولید 
نشده و تمامی آثاری که در این سینماها به نمایش در می آید، 

چینی و یا آمریکایی است و با فرهنگ ما تناسبی ندارد.  
سید مهدی مدنیان با اشاره به این که پیش از این تولیدی در 
زمینه آثار چند بعدی ملی صورت نگرفته اس��ت، افزود: سال 
گذشته نخستین فیلم داستانی سه بعدی کشور در اصفهان با 
نام جوجه سلطان توسط موسسه خط سوم تولید شد و تالش 

شده حرکت هایی در این خصوص انجام شود.   
وی با اشاره به این که این سمینار آموزشی می تواند هنرمندان 
را به فعالیت در ای��ن گرایش هنری ترغیب کن��د، گفت: بازار 
بسیار جدید و پر مخاطبی برای این گونه محصوالت در کشور 
مهیا اس��ت که هنرمندان می توانند با آم��وزش از طریق این 
سمینار به تولید محتوای سینمای چند بعدی بپردازند تا کشور 
از پخش آثار دیگر کشورها در سینماهای خود بی نیاز شود.   

تهیه کننده نخس��تین فیلم داستانی س��ه بعدی و نخستین 
انیمیشن سه بعدی کشور اظهار داشت: طبق آمار منتشر شده 
 3D که نوع جدید تلویزیون های Glassless تلویزیون های
است تا سال 2015 بسیار فراگیر خواهند شد و هم اکنون نیز 
80 تا 90 درصد تلویزیون هایی که توس��ط م��ردم خریداری 
می شوند، 3D اس��ت اما ما به ازای آن محتوایی وجود ندارد 

و هنرمن��دان باید این خأل را 
پر کرده و محتوای متناسب 
با فرهن��گ ایران��ی را برای 
خری��داران ای��ن تکنولوژی 

تولید کنند.    
مدنیان تأکید کرد: ش��رکت 
کنندگان پس از این سمینار 
قادر خواهند بود، محصوالتی 
تولید کنند که در تلویزیون 
های معمول��ی نیز به صورت 
س��ه بعدی به نمایش در می 
آید. همچنی��ن عکس های 
تولیدش��ده در این مکانیسم 
که با سیس��تم های معمول 
گرفته ش��ده به س��ه بعدی 
تبدیل خواهد شد. دبیر این 
سمینار ادامه داد: آتلیه داران 

می توانند با یادگیری این روش از این پس آلبوم های ایتالیایی 
س��ه بعدی را به خدمات خود اضافه کرده و به مشتریان ارایه 
دهند. همچنین می توانند عکس های قدیمی خانواده ها که به 
روش های معمولی گرفته شده را به چند بعدی تبدیل کنند که 

این امر نیز برای مخاطبان، جالب و جذاب خواهد بود.    
در ادامه امیر آذرسا انیمیشن ساز نخس��تین فیلم داستانی و 
پویانمایی سه بعدی کشور و مجتبی وطن خواهان تدوین گر 
این فیلم ها به تدریس مباحث آموزشی این سمینار پرداختند.    
در این سمینار هنرمندان، عکاسان، فیلمبرداران، آتلیه داران، 

دانشجویان عکاسی و عالقمندان به این هنر حضور داشتند. 
برای ش��رکت کنندگان گواهینام��ه معتبر با تأیی��د اتحادیه 
عکاسان و فیلمبرداران و دانشگاه علمی-کاربردی گروه انتخاب 

صادر خواهد شد.
همچنین در حاشیه جلسه، نمایشگاهی از نمونه آثار سه بعدی 
برگزار شد که جذابیت ویژه ای داشت و حضار به تماشای این 

نمایشگاه خاص پرداختند.  

 با ساخت 300 سینمای چند بعدی صورت می گیرد

 نقش جهان میزبان تصاویر سه بعدی

SMS

سال گذشته 
نخستین فیلم 

داستانی سه بعدی 
کشور در اصفهان با 

نام جوجه سلطان 
توسط موسسه 
خط سوم تولید 

شد و تالش شده 
حرکت هایی در این 
خصوص انجام شود



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

آقای حسن زاده! زورگوها 
همیشه سرنگون شده اند

صادق درودگر/مدیرعامل تیم ملوان
آقای حس��ن زاده با مصاحبه هایش��ان نش��ان می دهند که به دنبال 
قدرت نمایی هستند و به دنبال این نیس��تند تا فضای ورزشگاه ها را 
به سمت سالمت هدایت کنند. ایشان ادعا کرده که شکایت مراجع 
دیگر هیچ فایده ای ندارد و تیم های معترض به هیچ چیز نمی رسد. 
آقای حسن زاده! اگر هدف شما آرامش اس��ت نباید تیم ها را تهدید 
کنید و بگویید ک��ه از ملوان 
و استقالل باز هم امتیاز کم 
می کنیم. ش��ما باید بگویید 
اگر فضای ورزشگاه ها عوض 
شود امتیاز را برمی گردانیم. 
به هر حال آقای حس��ن زاده 
منب��ع درآمد بزرگ��ی برای 
فدراسیون فوتبال شده است.

واکنش سیموئز  به حرف های 
مدیرعامل سپاهان

آنتونی سیموئز در واکنش به صحبت های مدیرعامل باشگاه سپاهان 
که درخواس��ت کارلوس کی روش را خنده دار خوان��ده بود، گفت: 
خنده دار این اس��ت که تیم ملی به خاطر بی پولی ت��ا به حال دو بار 
اردوها و بازی های خود را در روز فیفا لغو کرده است. آن هم وقتی که 
پول های هنگفتی صرف امضای قرارداد با بازیکنانی می ش��ود که به 
تیم ملی پش��ت کرده اند. وی افزود: وقتی فیفا دی نداریم می گویند 
نباید بازیکنان تیم ملی را در اختیار داشته باشیم، آن وقت شما به ما 
بگویید که چگونه می توانیم تیم ملی را آماده حضور در جام جهانی 

کنیم؟
سیموئز در کنار اوزه بیو یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال پرتغال 
است. او در دوران بازیگری اش موفق شد 10 بار با بنفیکا قهرمان لیگ 
این کشور شود. او در سال 1962 در سن 18 سالگی پس از پیروزی 
برابر رئال مادرید با بنفیکا قهرمان اروپا شد تا جوانترین بازیکن تیم 
قهرمان لیگ اروپا لقب گیرد. سیموئز در اکثر تیم هایی که کی روش 
به عنوان سرمربی حضور داش��ته به عنوان همراه مورد اعتماد مرد 

پرتغالی در کنارش حضور داشته است.

قرعه ذوب آهن به مدعیان لیگ 
رسید

ذوب آهن با وجود پیروزی مقابل نفت و دو پله صعود در جدول رده 
بندی چهار دیدار سخت و حس��اس را طی چهار هفته آینده برگزار 

خواهد کرد.
گرفتن هفت امتیاز از سه مسابقه نش��ان می دهد که لوکا بوناچیچ 
موفق ش��ده ذوب آهنی ها را به مسیر اصلی خودش��ان برگرداند اما 
قرعه سخت ذوب آهن طی چهار هفته آینده و نتایجی که این تیم در 
فاصله هفته هشتم تا یازدهم خواهد گرفت عیار فنی شاگردان لوکا 

را بیشتر از قبل مشخص خواهد کرد. 
ذوب آهن در هفته هشتم باید در گرمای اهواز به دیدار فوالدی برود 
که بابت شکست سنگینش مقابل پرس��پولیس خطرناک تر از قبل 
خواهد بود و بعد از آن هم میزبان استقالل و امیر قلعه نویی باشد که 

همیشه مقابل ذوب آهن خوب نتیجه گرفته است. 
ذوب آهن هفته دهم را هم به دیدار گسترش فوالدی خواهد رفت که 
به نوعی پدیده لیگ سیزدهم بوده و تیم سابق لوکا هم محسوب می 
شود و در نهایت بازی هفته یازدهم ذوب آهن در شهر آورد اصفهان 
پایان چهار هفته بازی سخت و سنگین ذوب آهن نام گرفته است و 
شاید گرفتن شش امتیاز از این چهار مسابقه هم بتواند لوکا و تیمش 

را به آینده لیگ امیدوار کند. 

اسدی در هیات روستایی عشایری 
ابقا شد

با برگ��زاری مجمع انتخابات��ی هیات ورزش  روس��تایی و بازی های 
بومی- محلی اس��تان اصفهان مهدی اس��دی برای چهار سال دیگر 
در سمت ریاست این هیات ابقا ش��د. مجمع انتخاباتی هیات ورزش 
روستایی و بازی های بومی- محلی استان اصفهان روزشنبه در تاالر 
افتخارات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد.وی با 
کسب 1۷ رأی از 18 رأی مأخوذه برای چهار سال دیگر ریاست هیات 
را در دست گرفت. سیامک برجویی و اکبر سهرابی دیگر کاندیداهای 

این انتخابات بودند که مجمع حاضر نشدند.

سه اصفهانی در آخرین اردو تیم ملی 
هندبال

آخرین مرحله از اردو های آماده س��ازی تیم مل��ی هندبال نوجوانان 
دختر ایران، از امروز 11 تا پنج ش��نبه 1۴ ش��هریورماه زیر نظر زهرا 
علوی سرمربی اصفهانی این تیم در تاالر فدراسیون هندبال برگزار 

می شود.
پنجمی��ن دوره رقابت های هندب��ال دختران نوجوان آس��یا از روز 
ش��انزدهم ش��هریور با حضور ۷ تیم ای��ران، تایلند، ک��ره جنوبی، 
قزاقستان، ژاپن، چین و ازبکس��تان در بانکوک تایلند آغاز می شود 
و تیم های ایران و ژاپن پیش از مراس��م افتتاحیه رقابت ها به مصاف 

هم می روند.
اس��امی بازیکنان دعوت ش��ده به آخرین مرحله اردوی تیم ملی به 

شرح زیر است:
افسانه خانی، آرزو رحیمی، آروز محمدی، آزاده محسن زاده، سپیده 
میرزا محمدی و زهرا شیخی )تهران(، افسانه بهجت آبادی، حدیثه 
نوروزی و مینا صالحی )اصفهان(، انیس چهاردانگی )کرمان(، مرضیه 
افشاری، فاطمه خلیلی و الناز قاسمی )قم(، شکیبا اصغر و یاسمین 

احمدی )البرز(.
در چهار دوره قبلی این مسابقات که از سال 200۵ برگزار شده، تیم 
ملی کره جنوبی به مقام قهرمانی رس��یده اس��ت. تیم ملی دختران 
ایران هم فقط در دوره قبلی در س��ال 2011 شرکت کرد که با یک 

پیروزی و ۴ شکست، چهارم شد.

افشین اسماعیل زاده، میالد کمندانی و حسین کنعانی س��ه بازیکن جوان پرسپولیس لژیونرهای جدید 6
فوتبال ایران هستند. این سه قرار است در تیمی بازی کنند که به گفته رویانیان شموشک پرتغال است! علی 
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پرسپولیسی ها به شموشک پرتغال رفتند!

منصور ابراهی��م زاده، یک��ی از مربیان 
گروه 
علم گرای فوتبال ایران است که در این ورزش

چند سال اخیر نمودار انتظارات از او با 
یک ش��یب نجومی افزایش یافته است، تاجائی که پیش از آغاز 
فصل جاری بسیاری معتقد بودند تنها کسی که می تواند پس از 
پنج فصل به حسرت پرسپولس��ی ها برای قهرمانی و همچنین 
حسرت همیشگی تراکتورسازان برای فتح لیگ برتر پایان دهد، 
کسی جز این مربی اصفهانی نیست. این سیبیلوی خوش فکر 
که یکی از معدود تئوریسین های قابل احترام در فوتبال ایران 
است، با دل کندن از فوتبال مادری خود، یعنی فوتبال اصفهان 
گام به دنیائی پرحاش��یه ی فوتبال پایتخت گذاشت و هدایت 
نفت ته��ران را برعهده گرفت. جنگ برای کس��ب س��همیه تا 
لحظات پایانی لی��گ برتر با تعدادی جوان کم نام و نش��ان که 
استعدادهای آینده ی فوتبال ایران بودند، فرضیه ی ناکامی او در 
فوتبال پایتخ��ت را باطل ک��رد و از او یک مرب��ی صاحب برند 
ساخت که از قضا یکی از امتیازآورترین مربیان لیگ برتر نیز بود 
که دو نائب قهرمانی را در ای��ن رقابت ها نیز در کارنامه دارد و با 
توجه به فتح جام حذفی و حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا، 

به نامی سراسر انتظار مبدل شده است.
 با این وجود حضور او در راه آهن س��ورینت آن طور که به نظر 
می رسید، با انتظارات همخوانی نداش��ت و او در هفت هفته ی 

نخس��ت نتایج غیرقابل باوری را گرفت تا خود را به عنوان یکی 
از گزینه های اخراج در هفته ی آغازین در کانون توجهات قرار 
دهد. اما بد نیس��ت بدانید چرا این قدر زود باید این تصمیم را 
گرفت و دل به اخراج ابراهیم زاده داد. برای رس��یدن به جواب 
این مطلب بهتر است شروع ابراهیم زاده در راه آهن را با شروع او 
در چند فصل گذشته ی لیگ برتر مقایسه کنید و خود در این 

رابطه قضاوت کنید.
1(     لیگ هشتم؛ آغاز دوران سرمربیگری منصورخان در لیگ 
برتر بود. ش��روع ابراهیم زاده در شش هفته ی نخست )هفته ی 
پنجم به تعویق افتاده بود.( بسیار امیدوار کننده بود و در همین 
زمان بود که همگان مهر تائیدی را بر آینده ی مربیگری او زدند. 
او با کسب سه پیروزی خانگی، یک پیروزی خارج از خانه و دو 
تس��اوی خارج از خانه 1۴ امتیاز کس��ب کرد تا متوسط 2.3۴ 
امتیاز را برای هر بازی کسب کند. ذوب آهن با هدایت این مربی 
9 گل به ثمر رس��اند و ۵ گل هم دریافت کرد و در دو بازی نیز 

موفق به بسته نگه  داشتن دروازه ی خود شد.
2(     لیگ نهم؛ پس از این که جام قهرمانی در لیگ هشتم به 
لطف تفاضل گل بهتر به استقالل رسید و شاگردان ابراهیم زاده 
به فتح ج��ام حذفی رضای��ت دادند، آن ها لیگ نهم را مش��ابه 
لیگ هشتم آغاز کردند و در هفت هفته ی نخست سه پیروزی 
خانگی، یک پیروزی خارج از خانه، یک تس��اوی خانگی، یک 

تساوی خارج از خانه و یک شکس��ت خارج از خانه ی سنگین 
برابر مس کرمان کس��ب کردند و به 1۴ امتیاز دست یافتند تا 
متوسط امتیازی آن ها 2 امتیاز باش��د. سبزپوشان اصفهانی با 
هدایت منصورخان 16 گل به ثمر رساندند و در مقابل 10 گل 
نیز دریافت کردن��د و فقط در دو بازی دروازه ی خود را بس��ته 

نگه داشتند.
3(     لیگ دهم؛ پس از کس��ب دومین نائب قهرمانی توسط 
ابراهیم زاده، او به یک برند موفق در فوتبال ایران تبدیل شد و او 
با اعتماد به نفس قابل توجه بهترین شروع را در تاریخ لیگ برتر 
داشت و 16 امتیاز را از س��ه پیروزی خانگی، دو پیروزی خارج 
از خانه، یک تساوی خانگی و یک شکست خارج از خانه کسب 
کرد تا بطور متوسط از هر بازی 2.29 امتیاز کسب کرده باشد. 
در مجموع ذوب آهن یازده گل به ثمر رساند و 6 گل نیز دریافت 

کرد و در دو بازی نیز دروازه ی خود را بسته نگه داشت.
۴(     لی��گ یازدهم؛ در ش��رایطی که بدتری��ن دوران حضور 
ابراهیم زاده در ذوب آهن که با مش��کالت مالی این تیم همراه 
بود، در این فصل بود، او موفق ش��د یک پیروزی خارج  ازخانه، 
یک پیروزی خانگی، یک تس��اوی خانگی، سه تساوی خارج از 
خانه و یک شکست خانگی کسب کرد تا از هفت هفته ی ابتدائی 
10 امتیاز کس��ب کند و از هربازی بطور متوسط 1.۴3 امتیاز 
کسب کند. ذوب آهن در بدترین فصل حضور خود در لیگ برتر 
با هدایت ابراهیم زاده در هفت دی��دار ابتدائی فصل 10 گل به 
ثمر رساند و 9 گل نیز دریافت کرد و فقط در دو دیدار دروازه ی 

خود را بسته نگه داشت.
 ۵(     لیگ دوازدهم؛ پس از ترک ذوب آه��ن، ابراهیم زاده به 
نفت تهران کم حاشیه و با ثبات مالی قابل توجه رفت و در هفت 
هفته ی آغازین یک پیروزی خانگی، سه پیروزی خارج از خانه، 
دو تساوی خانگی و یک شکست خانگی کسب کرد تا به مجموع 
1۴ امتیاز دست یابد و بطور متوسط از هربازی 2 امتیاز کسب 
کند. نفت با هدایت منصورخان 13 گل به ثمر رساند و فقط 6 
گل پذیرفت و در سه دیدار نیز دروازه ی خود را بسته نگه داشت.

 6(     لیگ س��یزدهم؛ پ��روژه ی جدید منص��ور ابراهیم زاده 
گویا حداقل آغاز خوش یمن��ی ندارد و ش��اگردان او تنها یک 
پیروزی خارج از خانه، دو تس��اوی خانگی، دو شکست خانگی 
و دو شکست خارج از خانه کسب کنند و به مجموع امتیاز ۵ از 
هفت بازی برسند و بطور متوسط از هر بازی 0.۷2 امتیاز کسب 
کنند. ش��اگردان ابراهیم زاده تاکنون 6 گل به ثمر رسانده اند و 
8 گل نیز متحمل شده اند و در س��ه دیدار نیز دروازه ی خود را 

بسته نگه داشته اند.     

حمایت در شرایط بحرانی

 شجاعی به اوساسونا باید به ابراهیم زاده اعتماد کرد
بر می گردد؟

در حالی که کم کم به پایان فصل نقل و انتقاالت تابستانه 
نزدیک می ش��ویم، هن��وز خبری از تیم جدید مس��عود 
شجاعی نیست و مش��خص نیس��ت او که زمانی یکی از 
موفق ترین لژیونر های فوتبال ما بود کمتر از یکس��ال تا 

جام جهانی 201۴ در چه تیمی بازی خواهد کرد.
ایسنا نوشت،مس��عود ش��جاعی در جام جهانی 2006 
چهره ش��د و برانکو ایوانکویچ این بازیکن تکنیکی را در 
دیدار برابر آنگوال به میدان فرس��تاد و از آن زمان به بعد 
 ش��جاعی همیش��ه یکی از بازیکنان مهم تیم ملی ایران

 بوده است. 
شجاعی 2 سال بعد راهی اوساس��ونا شد تا در کنار جواد 
نکونام قرار گیرد . شجاعی تا سال 2011 یکی از بازیکنان 
مهم اوساسونا بود تا اینکه مصدومیت بدموقع سراغ او آمد 
. او به دلیل مصدومیت کل فصل 12-2011 را از دست 
داد. ش��جاعی پس از رهایی از بند مصدومیت نتوانست 
بازی های خوب خود در س��ال های اولش را در اوساسونا 
تکرار کند تا اینکه این بازیک��ن در ژوئن 2013 از طرف 
باشگاه اوساسونا بازیکن آزاد اعالم شد و باشگاه اوساسونا 
اعالم کرد برای فصل جدید نیازی به این بازیکن ایرانی 
ندارد تا پرونده حضور ش��جاعی در اوساسونا پس از پنج 
فصل بسته شود. مسعود ش��جاعی از آن زمان به بعد در 

هیچ تیمی عضو نبوده است .
 این در حالیس��ت که این بازیکن در بازی های تیم ملی 
ایران در انتخاب��ی جام جهانی 201۴ یک��ی از بازیکنان 
ثابت کارلوس  کی روش بود و دوری این بازیکن از فوتبال 
در س��ال جام جهانی 201۴ باعث خواهد شد او نتواند با 

آمادگی کامل تیم ملی ایران را همراهی کند.
تنها یک روز به پایان نقل و انتقاالت تابستانه مانده است 
و هنوز وضعیت شجاعی مشخص نیس��ت . در حالی که 
به نظر می رسید شجاعی پس از رفتن از اوساسونا راهی 
وایادولید شود ، حضور دو بازیکن تاثیر گذار در این تیم 
و پرشدن سهمیه بازیکنان خارجی باعث شد تا شجاعی 
نتواند راهی این تیم ش��ود. در ادامه بحث حضور بازیکن 

ایرانی در دسته 2 اسپانیا مطرح شد. 
با توجه به اینک��ه نزدیک به10 ماه تا آغ��از جام جهانی 
201۴ فرصت باقی مانده است، آمادگی مسعود شجاعی 
برای تیم ملی ایران بسیار مهم خواهد بود تا این بازیکن 
با آمادگی کامل همراه تیم ملی ایران راهی جام جهانی 

201۴ شود.

خبر روز

جاش اسلین زوج سانی 
بچیرویچ

غیبت احتمالی رجب 
زاده مقابل استقالل

مه��دی رج��ب زاده بازیکن تأثیرگ��ذار ذوب آه��ن ب��ا کارت زردی که 
از داور دی��دار تیم��ش مقاب��ل نف��ت ته��ران دریاف��ت ک��رد خودش 
 را در خط��ر محرومی��ت از ب��ازی ب��ا اس��تقالل در هفت��ه نه��م لی��گ

 برتر قرار داد.
مهدی رجب زاده به عنوان بهترین گلزن لوکا بوناچیچ در لیگ سیزدهم 
ب��ا کارت زردی که از داور مس��ابقه بازی ذوب آهن و نف��ت دریافت کرد 
دو اخطاره ش��د و در صورتی که در بازی این هفت��ه تیمش مقابل فوالد 
خوزستان اخطار بگیرد بازی مهم و پخش مس��تقیم ذوب آهن در هفته 
نهم که قرار است پنج شنبه 21 شهریور مقابل استقالل تهران برگزار شود 

را از دست خواهد داد. 
رجب زاده کارت اول خ��ودش را در بازی هفته چه��ارم و در مقابل مس 

کرمان دریافت کرده بود. 

جاش اسلین سنتر فوروارد دومینیکنی تیم بسکتبال فوالد ماهان بعد از 
سان بچیروویچ دومین بازیکن خارجی ماهان است که اصفهانی ها را در 

جام باشگاههای آسیا همراهی خواهد کرد.
این بازیکن در فصل 199۷ تا 2001 در تیم بسکتبال دانشگاه میشیگان 
عضویت داشته اس��ت. پس از آن در فاصله سال های 2001 تا 2011 در 
دی. کاسترو اسپانیا، کلرمون فران فرانس��ه، روآنوکای اندونزی، سی.بی 
کاکرس اسپانیا، کانتابریای اسپانیا، اورتز فرانسه، بسکت مانرسای اسپانیا، 
سویل اسپانیا، بی.سی دونکس اوکراین، سی.بی مارسیای اسپانیا، اسه فا 
استویدنتز اسپانیا، آساینیا ماینرسای اسپانیا آخرین تیمی است که این 
بازیکن در آن عضویت داشته است. مسابقات بسکتبال جام باشگاههای 
آسیا از 21 ش��هریور در اردن برگزار می شود. فوالد ماهان برای اولین بار 

در این مسابقات شرکت خواهد کرد. 

آنگوال بر بام بسکتبال آفریقا 
تیم بسکتبال آنگوال قهرمان رقابت های قاره آفریقا شد و به همراه مصر 
و سنگال سهمیه جام جهانی 201۴ را کسب کرد. رقابت های بسکتبال 
قهرمانی قاره آفریقا با قهرمانی دیگری برای آنگوال به پایان رسید تا این 
کشور یازدهمین مدال طالی خود در بسکتبال قاره سیاه را بدست بیاورد.

دختر قایقران ایرانی در تیم ملی آمریکا 
دختر قایقران ایرانی که سهمیه المپیک 2012 را کسب کرده 
بود در ترکیب تیم ملی آمریکا در رقابت های قهرمانی جهان 
شرکت کرد!او در رقابت های قهرمانی جهان که در آلمان برگزار 

می شود در دو بخش کایاک 1000 و ۵00 متر پارو زد. 

انتقاد مارادونا از گراندونا

دیگو آرماندو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین معتقد 
اس��ت که فوتبال کشورش در ش��رایط خوبی به سر 
نمی برد. او بار دیگر به انتقاد از خولیو گراندونا رییس 

فدراسیون فوتبال آرژانتین پرداخت .

محمدرضا محمدجواه��ری مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان 
اصفهان در مجمع انتخاباتی هیات ورزش روستایی و بازی های 
بومی- محلی استان اصفهان اظهار داشت: اگر امروز فرزندان ما 
پرخاشگر ش��ده اند و ارتباطی که در گذشته میان خانواده ها و 
فرزندان برخوردار بود وجود ندارد به دلیل تغییر سبک زندگی 
است. در گذش��ته چهار دیواری که آن را آپارتمان می نامیم و 
جعبه جادویی که به آن کامپیوتر می گویند وجود نداش��ت تا 
ذهن و مغز فرزندان ما را تس��خیر کند اما امروز شرایط به گونه 

ای است که با زنده کردن دوباره فرهنگ های اصیل می توانیم 
با این معضل مبارزه کنیم. 

وی ادامه داد: زنده کردن بازی های بومی و محلی که ریشه در 
فرهنگ و س��نت ما ایرانی ها دارد می تواند به پرورش صحیح 
فرزندان مطابق آداب و رسوم و فرهنگ غنی ایران کمک کند. 

جواهری با اشاره به فعالیت های مثبت انجام شده از سوی هیات 
ورزش روستایی و بازی های بومی- محلی گفت: یکی از بهترین 
برنامه های انجام شده جشنواره حرکت و برکت بود که عالوه بر 

آن برگزاری المپیادهای روستایی و عشایری نیز در ایجاد شور 
و نشاط میان این قشر از جامعه موثر واقع شد. مدیرکل ورزش 
و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه با گران شدن ورزش این 
مقوله اساسی از س��بد خانوارحذف خواهد شد تصریح کرد: در 
برنامه چهارم توسعه معافیت هایی برای ورزش قائل شدند اما 
در برنامه پنجم توسعه این معافیت ها برداشته شد، دو ماه پیش 
در دیداری که با وزیر ورزش داشتیم اعالم کردم که برای پیاده 
کردن اصل سوم قانونی اساس��ی مبنی بر رایگان بودن ورزش، 
اعتبار کافی وجود ندارد و اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا 

کند ورزش از سبد خانوار حذف می شود. 
اسدی: اصل س��وم قانون اساس��ی را در ورزش روستایی اجرا 

می کنیم .
در ادامه این مجمع اسدی رئیس هیات ورزش روستایی و بازی 
های بومی- محلی به تشریح برنامه های انجام شده این هیات در 
چهار سال گذشته پرداخت. وی اظهار داشت: در اولین روزهای 
کاری در هیات از تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلند مدت خبر دادیم که موفق شدیم با شعار " جهاد، خدمت، 

عبادت" برنامه های خود را عملی کنیم.
 وی افزود: اثب��ات حضور هیات ورزش روس��تایی و بازی های 
بومی- محلی در میان اقشار روستایی و عشایر به عنوان متولی 
امر ورزش در روس��تا با برگزاری اولین المپیاد روس��تائیان در 
س��ال 88 صورت گرفت و میزبان��ی از مس��ابقات منطقه ای و 
کشوری با هدف شناساندن ظرفیت های ورزش این بخش در 

کشور انجام شد. 
اسدی گفت: س��اماندهی تیم های ورزشی، تجهیز هیات های 
شهرستان ها و تعامل بیشتر این هیات ها با ادارات شهرستان 
های استان در جهت تحقق اهداف کالن صورت گرفت که اولین 
المپیاد کشوری شترسواری در کویر مصر با هدف ایجاد شور و 

نشاط میان روستاییان نیز در همین راستا انجام شد. 
رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی- محلی استان 
اصفهان از عملی نشدن پیش��نهاد این هیات مبنی بر تأسیس 
دبیرخانه دائمی مسابقات عشایر کش��ور در سمیرم خبر داد و 
تصریح کرد: به دنبال تحقق این موضوع بود که عدم همکاری 
مس��ئوالن شهرس��تان مانع از اجرای آن ش��د اما با این حال 

همچنان آماده انجام این برنامه هستیم. 
اس��دی تدوین کتاب بازی های بومی - محلی را اقدامی مثبت 
از سوی این هیات برشمرد و ادامه داد: از سند راهبردی ورزش 
روستایی اصفهان که برای اولین بار در هیات استان به مرحله 
تدوین رسیده است دو سال دیگر باقی مانده که در این فرصت به 
دنبال احیای خانه های ورزش روستایی و تقویت ورزش بانوان 
خواهیم بود. به دنبال این هستیم تا هدف اصلی خود که ساالنه 

صدهزار بیمه شده ورزشی است را محقق کنیم. 
وی اف��زود: در اجرای برنامه ه��ای خود تا کنون ی��ک ریال از 
روستاییان و عش��ایر دریافت نکرده ایم و به این شکل به دنبال 
اجرای اصل سوم قانون اساس��ی مبنی بر فراهم کردن شرایط 

ورزش رایگان برای اقشار مختلف جامعه هستیم. 

اسدی:

اصل سوم قانون اساسی را در ورزش روستایی اجرا می کنیم

 یکی از بهترین 
برنامه های انجام 

شده جشنواره 
حرکت و برکت 

بود که عالوه بر آن 
برگزاری المپیادهای 
روستایی و عشایری 

نیز در ایجاد شور 
و نشاط میان این 

قشر از جامعه موثر 
واقع شد

01



اعالم نتایج نهایی آزمون تکمیل 
ظرفیت مدارس نمونه در شهرکرد 

رئی��س اداره س��نجش اداره کل آم��وزش و پ��رورش چهارمحال و 
بختیاری گفت: نتایج نهایی آزمون تکمی��ل ظرفیت مدارس نمونه 

دولتی استان نیمه دوم شهریور ماه جاری اعالم می شود.
سعید خدابخشی در شهرکرد، اظهار کرد: آزمون تکمیل ظرفیت پایه 
دوم و سوم دبیرس��تان های نمونه دولتی این استان با شرکت 555 
دانش آموز دبیرستانی برگزار شد. وی افزود: نتایج نهایی این آزمون 

نیمه دوم شهریور ماه اعالم می شود. 

 بهره برداری طرح عظیم آبرسانی
 در اردل

طر ح عظیم آبرسانی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری 
به بهره برداری رسید. طی مراسمی با حضور استاندار چهارمحال و 
بختیاری طرح بزرگ آبرسانی از چشمه باغ رستم به شهرستان اردل 

افتتاح شد .
این طرح که در دره ای عمیق و صعب االعبور و بکر اجرا شده ا ست 
بیش از 200هزار متر مکعب خاک و واری��زه برداری، بیش 50 هزار 
متر مکعب انفجار کوه و سنگبری، و اجرای دیوار حائل از نوع سنگ 
و س��یمان با حجم 15000 متر مکعب و احداث جاده دسترسی به 
طول 2000 متر اجر شده است این طرح شامل ساخت مخزن آب در 
محل ایستگاه پمپاژ با حجم 200متر مکعب ،ساخت ساختمانهای 
پمپاژ آب و نصب تاسیسات ، ساختمان کلر زنی دیزل ژنراتور و برق 
اضطراری ، احداث مخزن آبگیر در محل چش��مه ب��ا حجم 50 متر 
مکعب و اج��رای 2200 متر خ��ط انتقال از نوع لول��ه فوالدی 500 
میلیمتر از محل چشمه تا ایستگاه پمپاژ و5800 متر خط انتقال از 
نوع لوله فوالدی با قطر 300میلیمتر از محل ایستگاه پمپاژ تا مخزن 
4000 مترمکعبی اجرا شده است برای این طرح تا کنون 35 میلیارد 

ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است .
در مراسم بهره برداری از این طرح مهندس یزدانی مدیر عامل شرکت 
آب وفاضالب استان گفت در روزهای آغازین این پروژه بدلیل عدم 
وجود مسیر دسترسی به چش��مه از کوهنوردان استفاده می کردیم 
وکم کم با انفجار کوه مس��یر باز شد و با س��اخت دیوار حائل و جاده 
توانس��تیم مصالح مورد نیاز را به محل منتق��ل وعملیات اجرائی را 

آغاز کنیم. 

خریداری7 هزار  تن گندم از 
کشاورزان شهرکرد 

مدیر تعاون روس��تایی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون افزون 
بر 6 هزار و 800 تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

حافظ یاری در شهرکرد، اظهار کرد: براساس آخرین گزارش از مراکز 
خرید گندم در شهرس��تان های اردل، بروجن، ش��هرکرد، فارسان، 
لردگان حدود 6 هزار و 800 تن گندم از کش��اورزان خریداری شده 
اس��ت.وی افزود: از این میزان بیش از 3 هزار تن تحویل شرکت غله 
و خدمات بازرگانی استان شده اس��ت.یاری تعداد تعاونی  های تحت 
پوشش تعاونی روستایی استان را 180 تعاونی برشمرد و گفت: خرید 
و فروش محصوالت کش��اورزی، بازاریابی، تهی��ه و توزیع مایحتاج 
عمومی مردم، پخش نهاده��ای دامی، کش��اورزی و نفتی از عمده 

فعالیت های تعاونی های روستایی استان محسوب می  شود.
مدیر تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر 
یک اتحادیه استانی، پنج اتحادیه شهرستانی و 55 تعاونی روستایی 
در استان مش��غول به فعالیت است.وی با اش��اره به نقش تعاون در 
توسعه روستاها، گفت: در حال حاضر اکثر کشورهای موفق در دنیا 
در اکثر زمینه های اقتصادی و اجتماعی خود از تعاونی ها بهره برده اند.

خبر ویژه

رئیس مجمع نمایندگان
 چهارمحال و بختیاری/ مجید جلیل

کشورهای استکباری با حمله به سوریه به اهداف خود نمی رسند، چراکه 
از پای درآوردن آن کار مشکلی اس��ت، ضرر این هجمه متوجه آمریکا، 
غرب و اسرائیل خواهد بود.سوریه خط مقدم مبارزه با اسرائیل و اربابان 
آن در منطقه و جهان اس��ت، الگو گرفتن کشورهای اسالمی و منطقه از 
جمهوری اسالمی و کشور سوریه دغدغه آمریکا، غرب و اسرائیل است، 
برهمین اساس متعرض آنها شده است.بعید است کشورهای استکباری با 
حمله به سوریه به اهداف خود برسندآنها به زعم خود با حمله به سوریه به 
تقویت صهیونیسم و به اهداف 
منطقه ای خود خواهند رسید 
که باید گفت چون سوریه دو 
سال و نیم است دوام آورده، از 
پای درآوردن آن کار مشکلی 
است، برهمین اساس ضرر این 
هجمه متوجه آمریکا، غرب و 

اسرائیل خواهد بود.

 شکست سوریه 
کار مشکلی است

چهره روزیادداشت
چهارمحال و بختیاری میزبان 100 ایثارگر  قطع نخاعی می شود

ایثارگر و جانبازان قطع نخاعی به چهارمحال و بختیاری سفر و از جاذبه های گردشگزی چهارمحال 
و بختیاری دیدن می کنند.استان از تاریخ 12 شهریور لغایت 18 شهریور به مدت یک هفته میزبان 

تعداد 100 نفر از ایثارگران و جانبازان قطع نخاعی هشت سال دفاع مقدس در قالب سه گروه است.
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 کمبود امکانات آموزشی
 در سامان 

رئیس آم��وزش فنی و حرفه ای شهرس��تان س��امان از 
شرکت 113 نفر در دوره های آموزشی در این شهرستان 

خبر داد.
محمد بنی طالبی با بیان اینک��ه 113 نفر در دوره های 
آموزشی دوره های تابستانه شرکت کردند، اظهار داشت: 
در دوره تابس��تان آموزش فنی و حرفه ای شهرس��تان 

سامان هفت دوره آموزشی برگزار شده است.
وی با اشاره بر اینکه این دوره ها شامل گلیم بافی درجه 
دو، گلدوزی ماشینی ، تعمیر تلفن همراه، پرورش قارچ 
دکمه ای، پرده دوز درجه دو، ق��الب بافی چرم و جیر و 
کیف دوزی است، بیان داشت: اس��تقبال از کالس های 

پرده دوزی در این شهرستان خوب بوده است.
بنی طالبی با بیان اینک��ه در دوره های پاییزی خواهران 
ربان دوزی، پرده دوزی، ورمی کمپوس��ت ، تابلو فرش، 
زعفران کاری، گلیم بافی برگزار می شود، اذعان داشت: 
دوره های پاییزی برای برادران پرورش قلرچ دکمه ای ، 
ورمی کمپوست، تعمیر تلفن همراه، پیوند زنی، زعفران 

کاری، هرس کاری برگزار می شود.

 آغاز  طرح ملی محیط یار
 دانش آموزی دراستان

طرح مل��ی محیط یار دان��ش آموزی در اوق��ات فراغت 
تابستانی در چهار محال و بختیاری آغازشد.

طرح محیط یار دانش آموزی در اوقات فراغت تابستانی 
پیش از ظهر ش��نبه با حض��ور معاون سیاس��ی امنیتی 
استاندار چهار محال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست، 
مدیر کل آم��وزش و پرورش وبرخی دیگر از مس��ئولین  

آغاز شد.
مدیر کل محیط زیس��ت چهار محال و بختیاری در این 
مراسم گفت: این طرح با حضور 200 دانش آموز در سه 
مقطع در این اس��تان آغاز شده است.س��عید یوسف پور 
اظهار داشت: پس از افتتاحیه این طرح دانش آموزان از 
موزه تاریخ طبیعی استان دیدن کردند.وی تصریح کرد: 
این طرح می تواند بسیار با اهمیت باش��د و اگر از آن به 
خوبی استفاده ش��ود در حفظ و نگهداری محیط زیست 
بس��یار تاثیر گذار است.یوس��ف پور ادامه داد: آموزش و 
پروش و رس��انه ها از جمله مواردی است که می تواند به 

حفظ محیط زیست کمک کنند.

اخبار کوتاه

 در حالی که احداث اردوگاه فرهنگی، آموزشی شهید چمران 
چم عالی در شهرس��تان س��امان از 13 س��ال پیش آغاز شده 
همچنان نیم��ه کاره مانده و هم اکنون ب��ه محلی برای چرای 

گوسفندان تبدیل شده است.
اردوگاه شهید چمران چم عالی سامان که یکی اردوگاه کشوری 
است که از سال 79 عملیات اجرایی این پروژه در روستایی چم 
عالی آغاز ش��ده و پس از 13 س��ال این پروژه به بهره برداری 
نرسیده و مورد بی مهری مسئولین استانی و کشوری در طی 

این سال ها قرار گرفته است.
واگذاری زمی��ن اردوگاه ازمنابع طبیعی در س��ال 68 صورت  

گرفته و مساحت زمین16.5هکتار بوده است.
ارودو گاه شهید چمران درفاصله هفت کیلومتری ازمرکز بخش 
سامان و32کیلومتری ازمرکز اس��تان چهارمحال وبختیاری 
درحاش��یه رودخانه خروش��ان زاینده روددرمنطقه ای بکر با 

چشم اندازی بسیارعالی قرار گرفته است.
در حال حاضر خوابگاه ای��ن اردوگاه 60 درصد، رس��توران و 
سالن 20 درصد و کمپ های این اردوگاه 30 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و در پی تغییرات پیمانکاران قسمت های زیادی 
از این اردوگاه در حال تخریب است و در سایر قسمت ها دیگر 

هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است.
هم اکنون این اردوگاه پاتوق افراد معتاد و ارازل و اوباش شده 
و هیچگونه بهره برداری مفیدی از این مجتمع صورت نگرفته 

است.
همچنین گله های گوس��فند و ب��ز وارد منطق��ه این مجتمع 
فرهنگی و آموزش��ی در طول هفته می ش��وند به چرا مشغول 

هستند.
دانش آموزانی ک��ه دیروزمنتظر به��ره ب��رداری ازاین مکان 
فرهنگی ،آموزش��ی وتفریحی بودند امروز دیگ��ر دانش آموز 
نیس��تند، ضرورت دارد که مس��ئولین فکری جدی برای این 

اردوگاه کشوری در استان داشته باشند.
این ط��رح پس از اتم��ام و بهره برداری س��هم بس��زایی برای 
پرکردن اوق��ات فراغت دانش آم��وزان و فعالی��ت فرهنگی و 
تربیتی خواهد داش��ت و همچنین امکان سرویس دهی برای 
کلیه همایشها و برنامه های اس��تانی ،کشوری و به فرهنگیان 

سراسر کشور را دارا است.
موقعیت مناسب اردوگاه، همجواری با استان اصفهان، فاصله 
کم تا مرکز اس��تان ) 22 کیلومتر (، دسترس��ی این مکان به 
مراکز درمانی، ایمنی و آموزش��ی و نیز قرار گرفتن در حاشیه 
رودخانه زاینده رود و پل زمانخان به عنوان یکی از قطب های 

گردشگری کشور و استان حائز اهمیت است.
قابلیت جذب روزانه 500 نفر دانش آموز و دیگر تشکل ها در 
قالب برگزاری اردوها و همایش ه��ای یک روزه و چند روزه از 
ویژگی های این اردوگاه است الزم به یادآوری است که با توجه 
به موقعیت و وسعت فضا امکان توسعه آن برای پذیرش روزانه 

تا 800 نفر را دارد .
این استان با داشتن جاذبه های گردشگری فراوان و استقبال 
چش��مگیر دانش آموزان سراسر کش��ور برای پرکردن اوقات 
فراغت متأسفانه فاقد هر گونه اردوگاه استانی و کشوری است.

نیمه تمام بودن طرح و عدم اعتبارات کافی اس��تانی نتوانسته 
است آموزش و پرورش استان را طی سی سال گذشته دارای 

یک اردوگاه استانی کند.
احداث فضاهای مذهب��ی وفرهنگی در این پ��روژه می تواند 
نیازهای ساکنان روس��تاهای همجوار را تأمین کند و برخی از  
دغدغه های اجتماعی و مردمی رابکاهد و سهم به سزایی را در 
فراهم کردن زمینه مناسب برای ارتقای سایر طرحهای مشابه 

گردشگری و تربیتی ایفا کند.
متنوع بودن موقعیت آب و هوایی و جغرافیایی منطقه حاکی 
ازبهره گیری و استفاده بهینه از فضا است به نحوی که در تمام 
فصول س��ال می تواندخدمات الزم را ارائ��ه کند و محدودیت 
سایر مناطق اس��تان از جمله سردس��یر بودن و طوالنی بودن 

مدت سرما راندارد
امکان��ات ش��بانه روزی پی��ش بینی ش��ده در ط��رح قابلیت 
افزای��ش ت��وان خدم��ات فرهنگ��ی – رفاهی در بخش��های 
مختلف را فراهم می کند و به عبارتی یک فضای بین بخش��ی 
 را ب��رای انج��ام مأموریت های س��ایر دس��تگاههای اس��تان 

ایجاد می کند.
معاون پرورش��ی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرس��تان 
سامان با بیان اینکه این پروژه از سال 79 در روستای چم عالی 
آغاز شده، اظهار داشت: با توجه به وعده و وعید های مسئولین 
استان این پروژه هنوز نیمه تمام اس��ت و در حال حاضر عدم 
اجرایی و تکمیل اردوگاه کشوری شهید چمران چم عالی عدم 

اختصاص و پیگری مسئولین استانی بوده است.
سید عقیل موس��وی با اش��اره بر اینکه مس��ئولین استانی و 
کشوری باید توجه ویژه ای به این مجتمع فرهنگی و آموزشی 
داشته باشند، اذعان داش��ت: این پروژه قبل از به بهره برداری 
رس��یدن در حال تخریب اس��ت و اموال بیت الم��ال در حال 

نابودی است.
وی با بیان اینکه در جلس��ه ای که ماه های گذشته با استاندار 
استان برگزار شده است قرار بر این شده که  سازمان نوسازی 
مدارس دومیلیارد برای این پروژه اختصاص دهد و در صورت 
اختصاص این اعتبار استاندار نیز دو میلیارد ریال اعتبار برای 
پروژه قرار خواهد داد، عنوان ک��رد: تاکنون هیچگونه اعتبار و 

اقدامی بر این پروژه صورت نگرفته است.

بعد از 13 سال نیمه کار مانده است 

بی سامانی ساخت اردوگاه سامان
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تحدید حدود اختصاصی
300 شماره 103/92/1269/337چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
درب چشمه تقریبا ربع رجلی بشماره پالک 135- فرعی ازشماره  37- 
اصلی واقع درکشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز حسین مبینی کشه 
فرزند علی در جریان ثبت می باشد که 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 
1392/7/20 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت 
و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 167مجتبی 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تغییرات 

و  کسری  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1959/ت   : شماره   354
ملی  ثبت 47262 وشناسه  به شماره  با مسئولیت محدود  آپادانا  اپایش 
مورخ  شرکا  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260653403

1392/3/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند.:آقای بهنام فالحت و آقای محمد 
تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  سمت   -2 اصفهانی  نخودیان 
گردیدند: آقای بهنام فالحت به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد 
نخودیان اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد نخودیان 
اصفهانی به سمت مدیر عامل . 3- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر میباشد. . در تاریخ 
1392/5/17 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5361منصور آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

ماشین  آرتاک  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 2059/ت   : شماره   349
ویستا  سهامی خاص به شماره ثبت 49693 وشناسه ملی 10260680763 
 1392/4/29 مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
به  اصفهان  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
آدرس شهر اصفهان – اتوبان فرودگاه – بلوار کشاورز- پالک 125- کد 
بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   8376100000 پستی 
و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/5/23 تاریخ  در   . گردید  اصالح  فوق 
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 
5429/3منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی 

اصفهان 

تغییرات 
سپهر  مهندسی  تغییرات شرکت  آگهی   92/103 2194/ت   : شماره   342
ملی  وشناسه   45125 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  نفیس  سازان 
10260631018 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

ذیل  شرح  به  شرکت  1-موضوع  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/5/5
. ثبت موضوع  یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  تغییر 
  – باشد  نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  ذیل  بشرح  فعالیت 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات ارگانهای دولتی و خصوصی- انعقاد 
قرار داد با دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی – اخذ و اعطای نمایندگی و 
کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات   – از کشور  خارج  و  داخل  در  شعبه 
مجاز بازرگانی – انجام امور خدماتی از قبیل طراحی – نظارت اجرا در 
راه سازی و طراحی و اجرای فضای سبز و   – زمینه امور ساختمانی 
خدمات نقشه  خدمات مربوط به درختکاری و طرح های فضای سبز – 
لوله گذاری و  قبیل  از  تاسیسات شهری  به  برداری و خدمات مربوط 
موضوع فعالیت در زمینه طراحی و اجرای سیستم  اجرای انشعابات – 
ذی  مراجع  از  مجوز  از کسب  پس  اتوماتیک  اطفاء حریق  و  اعالم  های 
غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/5/30 تاریخ  .در  صالح 
تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 5729/2 منصور 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

     

 احداث بوستان شهدا 
به نیمه رسید 

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان چهارمحال و بختیاری گفت: استقبال 
مردم از طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبه زدایی دینی با رویکرد سبک 

زندگی اسالمی در این استان رضایت بخش است.
حجت االس��الم رحمت اهلل اروجی با اش��اره به اینکه طرح تقویت مبانی 
اعتقادی و شبه زدایی دینی ازماه گذشته آغاز شده و همچنان در استان 
در حال اجراست، ادامه داد: از اولین روز برگزاری طرح استقبال گسترده 
ای از سوی مردم، دانشجویان، فرهیختگان و ... در جلسات برگزاری این 

طرح قابل مشاهده و حضور و استقبال بسیار رضایت بخش است.
وی ادام��ه داد: تا کنون مش��کلی خاصی در خصوص برگزاری جلس��ات 
نداشته ایم و این جلس��ات تاکنون با بهترین اس��تقبال و کیفیت برگزار 

شده است.

هفش��جان - خبرگزاری مهر: ش��هردار هفش��جان گفت: پروژه احداث 
بوستان شهدا هفشجان بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.لقمان 
سلطانی. اظهار داش��ت: پروژه احداث بوستان شهدا از ابتدای بلوار اصلی 
شروع و تا میدان ش��هدا ادامه دارد.وی تصریح کرد: این پروژه از ابتدای 
سال ش��روع به کار کرد و تا کنون به بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی 
رسیده استسلطانی ادامه داد: سنگ فرش، جدول کاری، نصب پایه های 
روش��نایی، خاک ریزی ، چمن کاری، نصب سیس��تم تحت فشار، خرید 
گلدان، خرید پایه برق و... از جمله فعالیت هایی است که برای انجام این 
پروژه صورت گرفته است.شهردار هفشجان اذعان داشت: تاکنون 400 
میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده و 200 میلیون تومان دیگر تا به 

بهره برداری رسیدن این پروژه هزینه خواهد شد

استقبال مردم از "طرح 
تقویت مبانی اعتقادی" 

خبرگزاری مهر: مدرس حوزه و دانش��گاه گفت: اوقات فراغت 
جزو برنامه ریزی های مهم زندگی به ش��مار می رود و باید در 

زندگی به آن توجه ویژگی داشته باشیم.
حجت االس��الم محم��د جواد ح��اج عل��ی اکب��ری در جمع 

ش��هرکرد،  دانش��گاه  در  دانش��جویان  و  فرهیخت��گان 
گف��ت: منظ��ور از اوق��ات فراغ��ت مجموع��ه برنام��ه ه��ای 
 آزادی اس��ت ک��ه انس��ان در زندگ��ی خ��ود ب��ه آن اهمیت

 می دهد.

وی ادامه داد: اوقات فراغت نوعی آرامش جس��م و روان اس��ت 
که نشاط معنوی و نشاط جسمانی را با خود به همراه می آورد.

وی یادآور شد: انس��ان مومن برای خود و خانواده خود اوقات 
فراغت را در اولویت زندگی قرار می دهد و باید به آن توجه ویژه 

ای داشته باشد.
حجت االس��الم محمد جواد حاج علی اکبری با اشاره به اینکه 
نشانه های انس��ان مومن ش��اداب، با نش��اط بربار، صمیمی و 
دوست داشتنی است، اذعان داشت: وقتی انسان مومن نیازهای 
جسمی و روانی فکری و اخالقی خود را تامین کند در وضعیت 

تعادل قرار می گیرد.
وی ی��ادآور ش��د: انس��ان موم��ن ممل��و از ش��یرینی آرامش 
و انرژی تمام اس��ت ک��ه بد اخالق��ی و کم حوصلگ��ی برای او 
 معنایی ندارد و گشاده رویی و بدون اس��ترس بودنم از ویژگی 

های او است.
اس��تاد حوزه و دانش��گاه گفت: به طور مناس��ب انسان مومن 
فرصت های مناسبی را برای اوقات فراغت خود پیدا خواهد کرد. 
نداشتن برنامه درست موجب آشفتگی روانی و به هم ریختگی 

زمانی برای یک انسان می شود
وی ادامه داد: آش��فتگی روانی به هم ریختگی زمانی برای یک 
انسان به وجود می آید که نتواند برای زندگی خود برنامه ریزی 

درستی داشته باشد.
حجت االسالم محمد جواد حاج علی اکبری گفت: نکنه کلیدی 
این است که فراغت در کنار کار شیرین است و به طور مستقل 

موضوعیتی ندارد.
وی ادامه داد: فراغت را باید زمانی تعریف کرد که به یک آرامش 

فکری رسیده باشیم.
 فارغ از نماز، تفکر و کار شده باشیم و به دنبال کارهای متفاوت 

از اینها که حالل و زیبا باشد بریم.
وی اذعان داشت: یاد خدا باید در همه امور زندگی حاکم باشد 
تا ذهن انس��ان را روش��ن کند و امکان لذت بردن از زندگی را 

فراهم سازد.
حجت االس��الم محمد جواد ح��اج علی اکبری فضا س��ازی از 
فراغت را نوعی الهام بخشی یاد خدا دانست و یادآور شد: ذکر یاد 

خدا کل فضای اسالم را نگه می دارد.

حجت االسالم حاج علی اکبری عنوان کرد:

توجه به اوقات فراغت ؛ بهبود سبک زندگی

 وقتی انسان مومن 
نیازهای جسمی 

و روانی فکری 
و اخالقی خود 

را تامین کند در 
وضعیت تعادل قرار 

می گیرد



سالمت

گاهی دندان درد،عالمت سکته 
قلبی است!

اخبار ویژه

برای تمیز ک��ردن خانه می توان از وس��ایل 
مختلفی مانن��د جاروهای دس��تی یا برقی 
اس��تفاده کرد و همچنین طی نیز وسیله ای 
برای پاک کردن سطوح کاشی و سرامیک ها 
است ولی همه این وس��ایل را باید با نیروی 

انسانی استفاده کرد.
استفاده از وس��ایلی مانند طی یا جاروهای 
دس��تی می توانند باعث بروز مشکالتی در 
ناحیه کمر یا س��تون فقرات خواهد ش��د به 
همین س��بب باید از وس��ایل بهتری در این 

زمینه استفاده کنیم. 
“جوان لی” چندی پیش دستگاهی را رونمایی کرد که می تواند کمک به سزایی در خانه  
کند. این دستگاه به عنوان جایگزینی برای طی و تمیز کننده های سطوح سرامیکی شناخته 

می شود و قابلیت های جالبی دارد.
دستگاه “توپ های ژله ای” وس��یله ای اس��ت که با توجه به نامش از ژالتین های خاصی 
استفاده می کند تا سطح زمین پاک شود. این دستگاه چندین تکه ژله را روی سطح رها می 
کند.  این ژله ها پس از جمع شدن زباله و کثیفی ها به دستگاه باز گشته و تمیز می شوند. 
این دستگاه ساده ولی کاربردی است و می تواند در آینده کمک بزرگی برای خانم های خانه 
دار باشد زیرا وقت و البته س��المتی آن ها حفظ خواهد شد. این دستگاه در تمامی سطوح 

سرامیکی و کاشی استفاده می شود.

این ابتکار ممکن است چیزی بیشتر از یک 
کیسه دس��ته دار بنظر نرس��د اما می تواند 
لباس��ها را با اس��تاندارد مش��ابه ماش��ین 
لباسشویی بش��وید.  این کیسه لباسشویی 
41 پوندی موسوم به Scrubba می تواند 
به سادگی تی شرت، جوراب، لباسهای زیر و 
حتی لباسهای جین را در زمان سفر بشوید. 
 هنگامی که س��ه لیتر آب، صاب��ون مایع و 
لباسهای کثیف به این کیسه افزوده می شود، 
کاربر تنها باید آنرا بسته و برای پاک کردن 

لباسهای داخل، آنرا بساید. 
 این کیسه لباسشویی از یک ماده ضدآب س��اخته شده و حاوی تخته لباسشویی منعطف 
هوش��مند اس��ت که تمام کثیفی ها را از بین می برد.  این فناوری جالب توسط اش نیولند 
حین آماده سازی برای س��فر به آفریقا ابداع شد که تنها می توانس��ت تعداد کمی لباس با 

خود حمل کند. 
 این مخترع 34 ساله استرالیایی پیشنهاد کرده که کاربران از این کیسه برای پنج تا شش 
دقیقه جهت دستیابی به یک شست وشوی با استاندارد ماشین لباسشویی استفاده کنند اما 

برای میزان کم لباس تنها 30 ثانیه کافی است. 
 وزن کیسه Scrubba تنها 180 گرم بوده و به اندازه جیبی قابل تا کردن است و از این رو 

برای سفرهایی با بار سبک بسیار مناسب است.

ماشین لباسشویی جیبی ! ژله هایی که خانه را تمیز می کنند 

براساس یک تحقیق انجام شده توسط دولت ژاپن 518 هزار 
دانش آموز ژاپنی 12 تا 18 س��ال از نظر آسیب شناختی به 
اینترنت اعتیاددارند.  این تحقیق توس��ط دانشگاه نیهون با 
انجام نظر س��نجی از 100 هزار دانش آموز انجام و مشخص 
شده اس��ت که در 8.1 درصد از آنها در وضعیت مشکوک به 
اعتیاد به س��ر می برن��د.  از میان افرادی ک��ه عالئم ظاهری 
اعتیاد به اینترنت به ویژه فکر دائم فعالیتهای آنالین در تمام 
ساعات روز، نشانه های افسردگی، کاهش عملکرد در مدرسه، 
ترومبوز سیاهرگی عمقی داشتند ، 23 درصد اختالل خواب 
و 15 درصد بیداری شب هنگام داشتند.  وزارت سالمت، کار 
و رفاه ژاپن برای مقابله با این وضعیت در نظر دارد با گسترش 
تحقیقات خود اردوهای بدون اینترنت راه اندازی کند که طی 
آن کودکان از رایانه ها، تلفنهای هوشمند و کنسولهای بازی 

قابل حمل خود جدا شوند. 
 این اردوها که دولت ژاپن از سال آینده آنها را راه اندازی می 

کند بر فعالیت در هوای آزاد و فعالیتهای گروهی تمرکز می 
کند تا بر ارزش ارتباطات چهره به چهره بیافزاید. 

 عالوه براین کودکان در جلس��ات مش��اوره با روانپزش��ک و 
روان درمانگر بالینی شرکت می کنند تا علت و ریشه اعتیاد 
آنها به اینترنت مشخص ش��ود.  مارک دی گریفیتس استاد 

روانشناسی دانشگاه ناتینگهام ترنت که کتاب "آیا واقعا اعتیاد 
به اینترنت وجود دارد" را نوشته اعالم کرده است که اعتیاد به 

اینترنت دارای پنج معیار کلیدی است. 
 این معیاره��ا عبارتن��د از "قابل مالحظه ب��ودن" به معنای 
تبدیل ش��دن اینترنت به مهمترین و برجسته ترین فعالیت 
در زندگی فرد که بر احساسات، رفتار و تفکراتش تأثیر گذار 
است. "تغییر حالت" به معنای تحت تأثیرقرار گرفتن عاطفی 
با استفاده از اینترنت. "تس��اهل" به معنای صرف زمان قابل 
توجه در اینترنت ب��رای گرفتن تأثیر عاطفی. "نش��انه های 
ترک" به معنای ایجاد استرس عاطفی یا فیزیکی برای فردی 
که ناگه��ان فعالیته��ای اینترنتی خود را متوق��ف می کند. 
"بازگشت" به معنای تمایل فرد معتاد برای بازگشت ساده به 

رفتار خود حتی پس از سالها کنترل. 
 با همه این توصیفات اعتیاد ب��ه اینترنت هنوز هم پدیده ای 

است که شناخت اندکی روی آن وجود دارد. 

عالمت اعتیاد به اینترنت
 از وندینگ پیتزا تا 

فروش سوسک در خودپرداز

    جالبترین خودپردازهای دنیا 
دستگاه های خودپرداز را حتما میشناسید و شاید روزانه چندین بارهم از 
آن استفاده کنید اما این دستگاه ها تنها به کاربرد بانکی محدود نمیشوند 
و می توان به طرق مختلف نیز از آن ها بهرمند ش��د. تا به حال دستگاه 
های خودپرداز عجیبی ساخته شده اند که در ادامه با جالب ترین آن ها 

آشنا خواهیم شد:

    پیتزای داغ 
خریدن ی��ک پیتزا معموال نیاز به زم��ان زیادی دارد زی��را رفتن به یک 
رستوران وسفارش پیتزا تا زمان آماده شدن آن نزدیک به 30 دقیقه به 
طول می انجامد اما به تازگی وندینگ هایی برای خرید پیتزا ساخته شده 
است که می تواند در کمتر از 3 دقیقه یک پیتزای داغ را در اختیار شما 
قرار دهد. این دستگاه ها می توانند 100 پیتزا در هر دوره پر شدن بپزند 

و کامال داغ در اختیار مشتری قرار دهند. 

    وندینگ تبادل کاال
یکی از جالب ترین ایده هایی که در مورد دستگاه های وندینگ تا به حال 
ارائه شده است. وندینگ تبادل کاال نام دارد. با استفاده از این دستگاه می 
توانید اجناس قدیمی خانه را با چیزهای جدید مبادله کنید. شما وسیله 
مورد نظر را درون دستگاه قرار می دهید و پس از آنالیز شدن می توانید به 
نسبت قیمت این دستگاه قدیمی یک وسیله جدید را از وندینگ دریافت 
کنید. البته این وندینگ به شما اجازه می دهد با زدن دکمه خیریه، وسیله 

خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهید. 

     کتاب فروشی
خودپردازهایی که بتوانیم از آن ها کتاب یا مجموعه های آموزشی تهیه 
کنیم چندان جدید نیس��تند اما معموال ای��ن خودپردازها کتاب های 
محدودی دارند که قبال چاپ شده و درون دستگاه قرار گرفته است اما در 
برخی از دانشگاه و مجموعه های آموزشی وندینگی عجیب قرار دارد که 
هر کتاب مورد نظر شما را در اختیار دارد. در این دستگاه شما می توانید 
کتاب خود را انتخاب کرده و سپس به سرعت چاپ می شود این وندینگ 

نزدیک به 7 میلیون کتاب در حافظه خود دارد. 

    شمش طال
خرید طال در هر نقطه ای از دنیا یک کار تجمالتی است و معموال مردم 
تنها از مغازه های طالفروش��ی خرید می کنند اما دو دستگاه خودپرداز 
ش��مش طال در آمریکا قرار گرفته است که بس��یار جالب هستند. این 
دستگاه ها به نس��ب بودجه شما ش��مش های طال را در اختیارتان قرار 
می دهند. این دس��تگاه های طالیی قرار اس��ت تا چند سال آینده وارد 
شهرهای مختلف و توریستی دنیا شوند تا توریست ها مشکلی برای تهیه 

طال نداشته باشند.

    خرچنگ زنده 
پیدا کردن یک وندینگ فروش غذا خیلی سخت نیست و حتی می توان 
پیتزای تازه یا ط��ال هم از وندینگ ها دریافت کرد ام��ا از میان همه این 
دستگاه ها شاید وندینگ فروش خرچنگ زنده بسیار عجیب باشد. در این 
دستگاه خرچنگ ها در آب نگه داری می شوند و می توانند چند روزی 
رابه همین وضع زندگی کنند تا اینکه کسی ان ها را خریده و استفاده کند. 
تعدادی از این دستگاه ها در آمریکا و کشورهای آسیایی قرار گرفته است. 

خواندنی

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

سه شنبه   12  شهریور   1392 |  26شوال   1434 
شمار ه 1119   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1119, September 2,2013
8Pages

1035

1031

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

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

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

امام صادق  )ع( :
کسب حرام، در نسل آشکار می  شود.

عکس نوشت

زندان مخوف در 
السالوادور

مغز دندان به نام "پالپ" که داخل این مغز، رگ های 
خونی و اعصاب هستند و ارتباطات زیادی با اعصاب 
بیرون دارند. بنابراین وجود هر مشکلی در هر کدام 
از این اعصاب می تواند خ��ود را به صورت دندان درد 

نشان دهد.
دن��دان مانن��د هر عض��و دیگ��ری در ب��دن، دارای 

قسمت های مختلفی است:
1- پوشش دندان که همه ما می بینیم، سفیدرنگ و 

به نام "مینا" است.
2- زیر مینا که نرم تر است، "عاج" نام دارد.

3- مغز دندان به نام "پالپ" که داخل این مغز، رگ 
های خون��ی و اعصاب هس��تند و ارتباطات زیادی با 
اعصاب بیرون دارند. بنابراین وجود هر مشکلی در هر 
کدام از این اعصاب می تواند خود را به صورت دندان 

درد نشان دهد.
وقتی خود دندان درد می کند، باید بدانیم مغز دندان 
به نحوی دچار آس��یب شده اس��ت و وقتی رگ ها و 
اعصاب دورن مغز دندان، دچار آزردگی ش��وند، درد 

شروع می شود.
دالیل این آزردگی متعددند: پوس��یدگی که همه با 
آن آشنا هستیم؛ التهاب ریشه دندان که دالیل خاص 
خودش را دارد و یکی از آنها التهابات سینوس است. 
سینوس های فک باال می تواند ارتباط نزدیکی با ریشه 
دندان های فک باال داشته باشد، به طوری که التهاب 
آنها یا سینوزیت، ریش��ه دندان های فک باال را تحت 
تاثیر قرار دهد. حتی به دلی��ل نزدیکی این دو درد، 

سینوزیت با درد دندان اشتباه گرفته شود.
و اما راه هایی برای جدا کردن و تشخیص این دو درد 

از یکدیگر داریم:
1- در موقع درد با منشا سینوسی، اگر انگشت خود 
را روی صورت، زیر چش��م ها و دو طرف بینی فش��ار 

دهیم، درد خواهیم داشت.
2- موقع خم ش��دن مثال در رکوع، در ناحیه صورت 

درد خواهیم داشت.
3- تب و سردرد گاهی با سینوزیت همراه  اند.

4- ترشح پشت حلق
5- رادیوگرافی

وقتی خود دندان درد می کند، باید بدانیم مغز دندان 
به نحوی دچار آس��یب شده اس��ت و وقتی رگ ها و 
اعصاب دورن مغز دندان، دچار آزردگی ش��وند، درد 

شروع می شود.
از دیگر دالیل مهم درد دندان، س��کته قلبی اس��ت. 
گاهی درد ناشی از سکته قلبی، خودش را به صورت 
درد دندان فک پایین سمت چپ نشان می دهد. پس 
به این نکته هم دقت کنید که درد دندان در این ناحیه 
بدون هیچ علت دندانی )مثل پوس��یدگی( می تواند 

نشانه اولیه سکته قلبی باشد.
اگر دیدیم فرد مس��نی که دندان ن��دارد، به صورت 
ناگهانی دچار درد فک پایین س��مت چپ شد، باید 

فورا او به اورژانس برسانیم.
درد گوش نیز می تواند به علت مشکالت دندانی باشد، 
به خصوص دن��دان عقل که گاهی درس��ت در محل 
خودش قرار نمی گیرد و برای همین مس��تعد تجمع 
مواد غذایی و ایجاد التهاب شده و درد آغاز می گردد، 
که می تواند به علت نزدیکی و یا افتادن ریش��ه های 

عصبی روی هم، درد خود را در گوش نشان دهد.
پس برای بررسی درد دندان ها همه این موارد را باید 
در نظر داشت و با مراجعه به متخصص بیماری های 

دهان آنها را به راحتی تفکیک کرد.
حتی درد های روان تنی می توانند خود را به صورت 
درد دندانی نش��ان دهند، اس��ترس و اضطراب های 
روزمره زندگ��ی یکی از دالیل این مش��کالت روانی 

است.
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی شرکت در مناقصه

ش�ركت س�هامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات بهره برداری ونگه 
داری ايستگاه پمپاژ كرون–كاشان )اصلی–كمكی(  از طريق مناقصه عمومی به واجدين 

شرايط واگذار نمايد. 
لذا از شركت های واجد ش�رايط دعوت می شود از تاريخ انتش�ار آگهی به مدت 7 روز 
نسبت به ارسال سوابق كاری و گواهی حسن انجام كار ورزومه  شركت واستانداردهای 

توليد به دفتر امور بازرگانی اين شركت اقدام نمايد .
آدرس : اصفهان ، پل خواجو ،بلوار آيينه خانه، جنب هالل احمر،ش�ركت آب منطقه ای 

اصفهان ، امور بازرگانی . تلفن تماس : 5-6615360 داخلی 144

آگهی تجدید مناقصه شماره 4118/86/89      نوبت اول

مناقصه گزار : پشتیبانی منطقه 2 شیراز 

 پشتيبانی منطقه 2 شيراز در نظر دارد اقالم مشروحه زيرمصرفی در طول يک ساله 93-92 يگان های تحت پوشش در اصفهان را از طريق 
مناقصه عمومی خريداری نمايد، لذا متقاضيان می توانند جهت دريافت برگ شرايط ومشخصات مناقصه از تاريخ درج آگهی به مدت ده روز 
به آدرس : شيراز – ميدان ارتش – پشتيبانی منطقه 2 – شعبه خريدوپيمان ، يا اصفهان – جاده ذوب آهن – آمادگاه اصلی عمومی – گردان 

آماد صحرايی مراجعه  وپيشنهادات خود را تنظيم وبه مركز پيام آمادگاه تحويل ورسيد دريافت نمايند .

الف : مناقصه گزار در رد هريک يا تمام پيشنهادات مختار خواهد بود .
 ب : هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
تلفکس شعبه خرید وپیمان شیراز : 0711-7398082 

تلفکس گردان آماد صحرایی اصفهان :  7885594 – 0311 
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