
 سربازرسکام تشنه اصفهان را جدی بگیریم
 در بازار کتاب 

+BOOK
بحران کم آبی در استان

کشمکش های بی پایان 
یک مرد !  2

۳ گرایش تعاونی 
پرجمعیت کشور 47

 تولید ۳8هزار تن هلو
5 در شهرکرد

آسمان خراش های اصفهانی 
به لیگ یازدهم می روند

چند سالی است بیسبال استان اصفهان با ورود شرکت صنایع 
پلیمر اسپادانا از حمایت چش��مگیری برخوردار شده  و این 
تفاهم نامه همکاری اوایل سال جاری برای سومین بار تمدید 
شد. تنها تیم بیسبال استان اصفهان با نام پاور پایپ در خرداد 
ماه س��ال جاری برای دومی��ن بار برای ش��رکت در لیگ 11 
تیمی بیسبال کش��ور اعالم آمادگی کرده اس��ت . شاید برای 
خوانندگان جالب باش��د که بدانند لیگ بیس��بال کش��ور در 
 دو گروه ش��ش تیمی و در دو بخش ش��مال و جنوب برگزار

 می شود و درهر گروه رقابت بسیار سختی بین تیم ها برقرار 
اس��ت تا از هر گروه دو تیم ب��ه مرحله بعدی صع��ود کنند و 
 درنهایت تکلیف تیم های اول تا س��وم لیگ کش��ور مشخص

 شود .پاور پایپ برای آمادگی هرچه بهتر در لیگ 92 با 3 بازی 
تدارکاتی با تیم های تهران...

کودکان روستای نصیرآباد استان چهارمحال و بختیاری برای 
اولین بار صاحب پ��ارک بازی در کنار مزارع کش��اورزی خود 
ش��دند و با افتتاح بوستان “نش��اط” برای اولین بار طعم لذت 

بازی با سرسره، تاب و... را تجربه کردند.
استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های کم برخوردار 
و محروم کشور در جنوبی غربی کشور است که در روی رشته 

کوه زاگرس واقع است. 

 مسجد جامعی 
رئیس شورای شهر شد

 شهردار در کمتر از
 یك ماه انتخاب مي شود

 وقتی چشم کودکان روستا 
به "نشاط" روشن می شود
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 رییس جمهور 
 مشکالت را تحمل کند

آیت اهلل مهدوی کنی  در کنگره خب��رگان ضمن تبریک به روحانی 
 بابت انتخاب به عنوان ریی��س جمهور با بیان اینک��ه تبریک را به

 3 معنا عرض می کنم، تصریح کرد: معنای اول برای شادباش و تهیت 
است که به نوعی امری تشریفاتی است و معنای دوم نیز دعا است. 

 وی در مورد معنای سوم تبریک نیز اظهار داشت: معنای سوم...

کاخی که مالک دلسوز ندارد
5
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سربازی حرفه ای ، حداقل 25 سال بعد
نرخ رشد جمعیت ایران؛ بحران خفته در کمین

لزوم تالش برای نجات کاخ چهلستون

افت رش��د جمعیت ایران اگر هر اتفاق ناخوش��ایندی داشته 
باشند،  یک خبر خوب برای پس��ران دارد؛ اجبار به حرفه ای 
شدن سربازی. اما موعد این خبر به این زودی ها فرا نمی رسد.

در دو هفته گذش��ته دو منبع مختلف از لزوم حرفه ای شدن 
سربازی حرف زده اند؛ مرکز پژوهش های مجلس و موسسه 
مطالعات جمعتی ایران.مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده 
سربازی به ش��یوه ای که اکنون وجود دارد، باید تغییر کند و 

۷ راه کار را برای جایگزینی سربازی به شیوه فعلی پیش بینی 
کرده اس��ت .موسس��ه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی 
جمعیت ه��م اعالم ک��رده با توجه ب��ه افت رش��د جمعیت،  
نیروهای نظامی ایران باید به س��مت حرفه ای ش��دن بروند، 
چون زاد و ولد با همین روند و حتی ثابت ماندن هم به سمتی 
می رود که باید طرحی نو برای سربازی درانداخت. البته وقتی 
تعداد فرزندان پسر به کمتر از ۴۰۰ هزار تولد در سال برسد...
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  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
مناقصه اجرای عملیات لوله گذارینوبت  اول

 آب - فاضالب - چاه - فاینانس

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژ ه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست 
بهای سال 1392 معاونت برنامه ريزی و نظارت و راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه : تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/6/23 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه  : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/6/24

دریافت اسناد  :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان
 WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن : 0311-6680030

شماره 
برآورد ) ريال ( تضمين)ريال (نوع بودجهمحل اجرا مناقصه 

عمليات اجرائی  قسمتی از شبكه جمع آوری فاضالب زرين شهر 92-2-280
) ناحيه جنوبی - محله سجاد(

جاری) از محل 
اعتبارات مشاركت 

فوالد مباركه (
48200000014936651535

عمليات اجرائی  قسمتی از شبكه جمع آوری فاضالب زرين شهر 92-2-281
) ناحيه شمالی - محله سجاد(

جاری) از محل 
اعتبارات مشاركت 

فوالد مباركه (
44600000013717023312

1445000003693148183جاری اجرای قطعه دوم خط آبرسانی به مناطق مركزی شهر اصفهان 92-2-282

1398000003542749409جاریاجرای قطعه سوم خط آبرسانی به مناطق مركزی شهر اصفهان92-2-283

لوله گذاری فاضالب فرعی های خيابان نظر واقع در منطقه 2 92-2-284
800000001584835126جاریشهر اصفهان 

لوله گذاری فاضالب توسعه و اصالح در سطح شهر  منطقه 3 92-2-285
710000001404747063جاریشهر اصفهان 

ادامه خط انتقال فاضالب 800 م م جلوان واقع در منطقه چهار 92-2-286
160000002998436575عمرانیشهر اصفهان ) قطعه اول ( 

ادامه خط انتقال فاضالب 800 م م جلوان واقع در منطقه چهار 92-2-287
150000002786726413عمرانیشهر اصفهان ) قطعه دوم (

630000001258566000جاریحفاری سه حلقه چاه در منطقه شاهين شهر92-2-288

76982824680-فاينانسعمليات فاينانس اجرای شبكه فاضالب منطقه E نجف آباد92-2-289
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

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

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

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

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

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

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

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

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

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

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

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

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

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

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

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

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

می شود. 

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

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

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

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

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

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

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

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

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

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

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

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

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

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

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

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

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

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

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

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

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

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

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

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

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

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

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

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

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

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

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

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

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

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

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

گروه شير و لبنيات در برنامه...

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

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

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

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

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

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

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

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

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

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

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

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

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

سفیر می شوم
سخنگوی اسبق دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه براساس نظر وزیر 
امور خارجه کشورمان قرار است به عنوان سفیر فعالیت کنم، گفت: 
پس از طی مراحل اداری، تعیین محل ماموریت و تائید دکتر روحانی 

عازم کشور مربوطه خواهم شد. 
"رامین مهمانپرست" س��خنگوی اسبق دستگاه دیپلماسی در مورد 
سمت جدید خود اظهار داش��ت: فعاال به عنوان مشاور وزیر در حال 
فعالیت هستم.  وی ادامه داد:  براساس نظر " محمدجواد ظریف" وزیر 

امور خارجه کشورمان قرار است به عنوان سفیر فعالیت کنم.

 مسجد جامعی 
رئیس شورای شهر شد

با رای گیری اعضای شورا، احمد مسجد جامعی رئیس چهارمین دوره 
شورای اسالمی شهر تهران شد. احمد مسجد جامعی در سال 1335، 
در تهران و در قسمت بازار مسجد جامع متولد شد و دوران نوجوانی 
و کودکی را در آن محله سپری کرد.  وی کارشناسی ارشد از دانشگاه 
تهران دارد.مس��جد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت 
دوم محمد خاتمی )پس از استعفای سید عطاءاهلل مهاجرانی( بوده 
است.  مسجد جامعی عضو دوره سوم شورای شهر تهران بود و در دوره 
چهارم انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز منتخب مردم بود.

طرح دوفوریتی برای انتخاب شهردار
جمعی از نماین��دگان اصالح طلب و عضو پایداری مجلس ش��ورای 
اس��المی با ارائه طرحی دوفوریتی به هیات رئیسه مجلس خواستار 
جلوگیری از شهردار شدن شهرداران برای دو دوره متوالی شدند.24 
نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح دو فوریتی را با عنوان 
اس��تحضاریه تبصره یک بند 7 ماده 35 قانون تشکیالت شوراهای 
اسالمی کشور تهیه کرده و به هیات رئیسه تقدیم کرده اند. پیش از 
این قانون در خصوص انتخاب شهردار برای دو دوره متوالی سکوت 

کرده بود .

سرنوشت ریاست شورای شهر 
تهران  را یک ورزشکار تعیین کرد

یکی از ورزشکاران عضو شورای شهر تهران سرنوشت ریاست شورای 
شهر را رقم زد.

یک عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
در جلسه رای گیری برای ریاست شورای شهر تهران غیر از شخصیت 
های سیاسی که رایشان از پیش مشخص بود علیرضا دبیر و حسین 
رضازاده از قبل اعالم کرده بودند که به چمران رای می دهند و هادی 
ساعی نیز مشخص بود به مس��جد جامعی رای خواهد داد اما عباس 
جدیدی ورزشکار دیگر عضو شورای شهر که تا چند روز قبل رای خود 
را چمران اعالم کرده بود در روز رای گیری به مسجد جامعی رای داد 

تا او به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شود.

 »مرتضوی«
 مشاور ارشد وزیرکشور شد

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور، سید صولت مرتضوی معاون 
سیاسی س��ابق این وزارتخانه را به عنوان مش��اور ارشد خود معرفی 
کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز در یک نشست 
خبری فرمان آغاز به کار شوراهای اس��المی شهر و روستای سراسر 
کشور را صادر کرد.  فضلی در این مراسم که سید کاظم میرولد معاون 
سیاسی وی نیز حضور داشت، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی 

سابق وزارت کشور را به عنوان مشاور ارشد خود معرفی کرد.

رای گیری برای یک فوریت الیحه 
اصالحیه قانون بودجه غیرقانونی بود

 پس از اظهارات مخالفان و موافقان دوفوری��ت الیحه اصالح قانون 
بودجه سال 92 الیاس نادران با تذکر ماده 79 آیین نامه در خصوص 
اظهارات بهروز نعمتی انتقاد کرد.نادران گف��ت: آقای نعمتی اظهار 
داشتند که بیانات بنده در خصوص حذف دو درصد عیدانه کارکنان 

جوسازی و تبلیغ است.
نماینده مردم تهران با قرائت متن اصالحیه مورد نظر دولت گفت: بر 
اس��اس متن این اصالحیه دو درصد از سهم عیدانه کارمندان حذف 

می شود.
وی در تذکری خطاب به ابوترابی فرد که ریاس��ت جلسه را بر عهده 
داشت، بیان کرد: شما اجازه دادید که آقای نوبخت درخواست رای 
گیری در خصوص یک فوریت الیحه اص��الح قانون بودجه را قرائت 
کند در صورتیکه در مورد تغییر درخواست دوفوریت به یک فوریت 
تنها خود هیات وزی��ران می تواند تصمیم گیری کن��د، نباید اجازه 
رای گیری در خص��وص یک فوریت الیحه اصالحی��ه قانون بودجه 

را می دادید.

اخبار کوتاه 

 آقا فرمودند  با متخلف
 در هر رده ای هست برخورد شود 

سردار احمدی مقدم   
فرکانده نیروی انتظامی  

بعد از فتنه 88 یادم هس��ت  که گزارشی به ایش��ان داده بودند که سردار 
رادان به کهریزک رفته است. به رهبر معظم انقالب خبر رسیده بود، ایشان 
فرموده بودند که »شدید برخورد کنید حتی اگر ایشان است باید محاکمه 
شود.« من بعد از چند روز فاصله در جلسه خصوصی در شهریور به حضرت 
آقا گفتم: »این آثار مثبتی ندارد شاید در نیرو تاثیر منفی بگذارد.« ایشان 
گفتند: »چرا این ح��رف را می زنید؟ اگر دیگران ب��ه دلیل خطای برخی 
مأموران به شما حمله می کنند 
چرا شما باید از مامور دفاع کنید. 
شما موضوع را دس��ت بگیرید و 
اعالم کنید ک��ه با مامور متخلف 
در هر رده ای که هس��ت برخورد 
می ش��ود.« من هم تسلیم شدم 
و گفت��م: »آقای رادان! دادس��را 
احضار کرده شما تشریف ببرید.«
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تقاضای نمایندگان مجلس برای بررسی اوضاع سوریه در جلسه غیرعلنی

حجت االسالم محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب الریجانی ریاست 
صحن علنی دیروز  پارلمان را برعهده داشت گفت: جمعی از دوستان نماینده در نامه ای تقاضا 

داشتند که ما در یک جلسه غیر علنی به موضوعات مهم از جمله بحث سوریه بپردازیم.

70 درصد شهرداری ها 
ورشکسته هستند

آخرین دستاوردهای قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش در حوزه 
ارتباطات، صبح امروز رونمایی ش��د.   در مراس��م رونمایی از دستاوردهای 
ارتباطی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء که با حضور امیر س��رتیپ فرزاد 
اسماعیلی فرمانده این قرارگاه برگزار شد، سامانه ارتباطی »تروپو اسکتر« به 
عنوان یکی از پیشرفته ترین الیه های ارتباطی رونمایی شد.  این فناوری در 
حال حاضر تنها در اختیار چند کشور پیشرفته جهان قرار دارد ولی در کشور 
ما به دست متخصصان قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( به بهر ه برداری 
عملیاتی رسیده است.   این سامانه با ارسال اطالعات به جو زمین توسط یک 
فرستنده و انعکاس این اطالعات از جو، بوسیله یک گیرنده این اطالعات را 
دریافت می کند و به عنوان یکی از الیه های ارتباطی پدافند مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد و دارای یک سامانه رمزکننده اطالعات است.

رحمانی فضلی وزیر کش��ور با بیان اینکه بیش از 70 درصد شهرداری ها 
ورشکسته هستند، درآمد بسیار پایین شوراها و افزایش شدید قیمت ها را 
از دالیل این موضوع برشمرد و تصریح کرد: از بودجه عمومی نمی توانیم 
به ش��هرداری ها کمک کنیم، برنامه وزارتخانه این است که با مشارکت 

شهرداری به دنبال درآمد پایدار برای شهرداری ها باشیم.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که در سال های گذشته بحث هایی در 
خصوص امنیتی بودن فضای کش��ور مطرح بوده آیا این مباحث را قبول 
دارید پاسخ داد: در فعالیت های سیاسی تصمیم بر اجرای قانون است. در 
حوزه سیاسی بحث آزادی ها و بسترهای اجتماعی و تعامالت بین گروه ها 
امری الزم است یقینا با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه گروه ها تالش 
می کنیم هر کدام از حوزه ها در چارچوب وظایف خود ایفای نقش کنند.

س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان در خصوص 
بیانیه اخی��ر اتحادیه عرب گف��ت: موضع گیری اتحادیه 
عرب قبل از اعالم رس��می گزارش بازرس��ان س��ازمان 
ملل متحد نش��انگر سیاس��ی بودن و نوع��ی قضاوت از 
پیش تعیین شده است.  س��خنگوی وزارت امور خارجه 
کش��ورمان در خصوص بیانه اخی��ر اتحادیه عرب گفت: 
موضع گیری اتحادیه عرب قبل از اعالم رسمی گزارش 
بازرسان سازمان ملل متحد نشانگرسیاسی بودن نوعی 
قضاوت از پیش تعیین ش��ده می باش��د. وی با اشاره به 
اینک��ه این مواضع صرفا اعمال فش��ار هر چه بیش��تر بر 
دولت سوریه را تعقیب میکند اضافه کرد: اینگونه موضع 
گیریها به روند جاری کمکی نک��رده و به هرچه بحرانی 
شدن اوضاع می انجامد. سخنگوی وزارت امور خارجه با 
اشاره به اینکه ابعاد هرگونه اقدام احتمالی نظامی علیه 
س��وریه منطقه خاورمیانه را در بر خواهد گرفت، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران معتقد است اظهارات و اقدامات 
باید در جهت جلوگیری از گسترش بحران و پیشگیری 
از ورود منطقه به مرحله ای ک��ه پایانی برای آن متصور 
نیست متمرکز شود.  افخم همچنین اظهارات وزیر امور 
خارجه عربستان را غیر منطقی و برخاسته از تحلیل ها و 

اطالعات یکسویه دانست.

رئیس جمهوری سوریه ادعاها مبنی بر دست داشتن نیروهای 
سوری در حمالت شیمیایی ماه گذشته در نزدیکی دمشق را 
مضحک خواند.  بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه 
با روزنامه فرانسوی لو فیگارو هشدار داد، هرگونه اقدام نظامی 
فرانسه علیه دولت دمش��ق پیامدهایی منفی درپی خواهد 
داشت. اس��د افزود: آنهایی که اتهاماتی را مطرح می کنند، 
باید مدرک ارائ��ه دهند. آمریکا و فرانس��ه اگر کوچک ترین 
مدرکی در این زمینه دارند، ارائه کنند. باراک اوباما و فرانسوا 
اوالند قادر به چنین کاری نیس��تند.  به گزارش خبرگزاری 
رویترز، وی تصریح کرد: هر کس که در تقویت مالی و نظامی 
تروریست ها مش��ارکت داشته باشد، دش��من مردم سوریه 
است.  رئیس جمهوری س��وریه ادامه داد: اگر سیاست های 
دولت فرانسه، سیاستی خصمانه در قبال مردم سوریه باشد، 
این دولت دشمن مردم سوریه خواهد بود. مشارکت پاریس 
در اقدام نظامی علیه سوریه بدون شک پیامدهایی منفی بر 

منافع فرانسه خواهد داشت. 
 وی گفت: خاورمیانه همچون بشکه باروتی است و جرقه ای 
به آن نزدیک می ش��ود. ما نباید صرفا درباره واکنش سوریه 
صحبت کنیم بلکه باید آنچه را که پس از نخستین حمله روی 
می دهد، در نظر گرفت. وقتی بشکه باروتی منفجر شود، همه 

کنترلشان را از دست خواهند داد.

بررس��ی دو فوری��ت الیحه اص��الح قان��ون بودجه 92  
در دس��تور کار مجلس ق��رار گرفت اما درپ��ی مخالفت 
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ، دولت از دو فوریت 
این الیحه صرف نظر کرد اما حتی یک فوریت آن نیز به 

تصویب مجلس نرسید .  
 بررسی دو فوریت الیحه اصالح قانون بودجه سال 1392 
در دستور کار امروز صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
قرار گرفت.  دولت با ارایه این الیحه آن هم با دو فوریت 
درصدد بود تا س��قف بودج��ه س��ال 92 را از 210 هزار 
میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان کاهش دهد. 

 محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور ام��روز با حضور در جلس��ه علنی مجلس 
شورای اسالمی دالیل توجیهی برای دو فوریت این الیحه 
را برای نمایندگان مطرح کرد و از آنها خواست تا در زمان 
تعطیالت رس��می مجلس به دلیل مهم بودن و فوریت 
الیحه در مجلس حضور یابند تا اصالحیه را بررسی کنند. 
 یک فوریت این الیحه 100 رای موافق 70 رای مخالف و 
17 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در مجلس 
کسب کرد که به دلیل 10 رای موافق کمتر از حد نصاب 
، تصویب نش��د . تصویب این الیحه نیازمند رای بیش از 

نیمی از نمایندگان بود .  

آیت اهلل مهدوی کنی  در کنگره خب��رگان ضمن تبریک به 
روحانی بابت انتخاب به عن��وان رییس جمهور با بیان اینکه 
تبریک را به 3 معنا عرض می کنم، تصریح کرد: معنای اول 
برای شادباش و تهیت است که به نوعی امری تشریفاتی است 

و معنای دوم نیز دعا است. 
 وی در مورد معنای س��وم تبریک نیز اظهار داشت: معنای 
س��وم جنبه تقاضا و مطالبه را دارد و از نظر معناشناسی به 
معنای خیر کثیر اس��ت و در قرآن نیز مب��ارک مصداقا در 
جایی آورده شده است که دارای خیر عمومی است.  رئیس 
مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه کلمه مبارک به معنای 
موجودی است که واقعا خیر عام داشته باشد، گفت: ما این 
معنای سوم را به عنوان یک خواست عمومی از مقام ریاست 
جمهوری می خواهیم، زیرا خودشان نیز در یک نطقی بیان 
کردند ک��ه رئیس جمهور همه مردم هس��تند؛ بنابراین اگر 

رئیس جمهور همه مردم شد باید خیرش به همه برسد. 
 آیت اهلل مهدوی کنی ب��ا بیان اینکه ممکن اس��ت ما نیز به 
آقای روحانی رای نداده باش��یم، تصریح کرد: وقتی رهبری 
حجت االس��الم روحانی را تنفی��ذ کردند، تقاض��ای ما نیز 
مشروط است، همان طور که تنفیذ رهبری مشروط است و 
آقای روحانی نیز باید مشکالت را تحمل کند، همانگونه که 
پذیرفته است که باید با این مشکالت دست و پنجه نرم کرد. 

بین الملل مجلسوزارت امور خارجه مجلس خبرگان

واکنش خانم سخنگو به 
بیانیه اتحادیه عرب

خاورمیانه بشکه باروت 
است

فوریت الیحه اصالح قانون 
بودجه تصویب نشد

 رییس جمهور  مشکالت 
را تحمل کند
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 حمایت عربستان وترکیه
 از حمله به سوریه

جان کری وزی��ر امور خارجه آمریکا در گفتگو با “س��ی.
ان.ان” فاش کرد: س��ه کش��ور خاورمیانه اعالم آمادگی 
کرده اند که در صورت حمله به سوریه پایگاه های نظامی 
خود را در اختیار آمریکا قرار خواهند داد.  وی با بیان این 
مطلب افزود که خطاب ب��ه نمایندگان دموکرات کنگره 
آمریکا گفته اس��ت عربستان س��عودی، ترکیه و امارات 
کشورهایی هستند که حمایت خود را از عملیات نظامی 
علیه نظام بشار اسد در سوریه اعالم کرده اند.  وزیر امور 
خارجه آمریکا اعالم کرد پیش بینی می شود کشورهای 
دیگری نیز سیاست سه کشور مذکور را اتخاذ کنند و از 

حمله نظامی واشنگتن به سوریه حمایت کنند.

شرط آلمان برای مداخله 
نظامی در سوریه

صدراعظم آلمان گفت که کش��ورش تنه��ا در صورتی در 
مداخله نظامی در سوریه مش��ارکت می کند که حکم ناتو 
یا سازمان ملل درباره آن صادر شود. صدای روسیه نوشت: 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در س��خنانی تاکید کرد که 
تنها با حکم ناتو یا سازمان ملل، آلمان در مداخله نظامی در 
سوریه مشارکت می کند.  مرکل قرار است در نشست جی 
20 با رهبران روس��یه و چین در این خصوص رایزنی کند.  
وی در جریان مناظره تلویزیونی خود با پیر اش��تانبروک، 
رقیب انتخابات��ی اش گفت که در نشس��ت جی 20 تالش 
می کند تا با والدیمی��ر پوتین و ش��ی جینپینگ، رهبران 

روسیه و چین به نظر مشترکی درباره سوریه برسد.

 تحرکات گسترده حزب اهلل 
در آستانه جنگ

حزب اهلل لبنان در آستانه حمله احتمالی آمریکا به دمشق 
تحرکات نیروهای خود را افزایش داده و در حال استقرار 
مجدد آنان در بعضی نقاط اس��ت. روزنامه االخبار لبنان 
که به حزب اهلل نزدیک است روز گذشته گزارش داد، این 
جنبش تمام افسران و نیروهای خود را فراخوانده است.  
ساکنان محلی در شهر جنوبی صور به خبرگزاری فرانسه 
گفته اند، یک تحرک گسترده و عمومی در میان اعضای 
این گروه دیده می ش��ود، با وجود اینکه این تحرکات به 

صورت عمومی مورد بحث قرار نمی گیرد. 

اخبار بین الملل

بقایی در حاشیه و خبرسازی گوی س��بقت را از مشایی ربوده 
اس��ت.  اگر مش��ایی مرد پش��ت صحنه کارهای احمدی نژاد 
محسوب می شد بقایی را مرد پش��ت صحنه تفکرات اجرایی 
مشایی می دانس��تند. او س��ال 88 پس از سه س��ال تالش و 
مدیریت پشت صحنه در سازمان میراث فرهنگی به طور رسمی 
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت دهم شد و از 
مدیریت در سایه درآمد و سپس به پاستور رفت تا دو سال آخر 
دولت احمدی نژاد، اجرای کارهایی را به عهده بگیرد که فقط 
از عهده دولت احمدی نژاد برمی آمد، مثل ماجرای انتقال 16 
میلیارد از حساب ریاس��ت جمهوری به حساب دانشگاهی که 

قرار بود زمامتش با احمدی نژاد باشد.

کشمکش با دیوان عدالت اداری
بخش��ی از آن همه مباحثی که احمدی ن��ژاد گفته بود درباره 
بقایی رخ داد را می شد در رای دیوان عدالت اداری درباره بقایی 
هم یافت.  رای دیوان عدالت اداری درب��اره بقایی معطوف به 
تخلفاتی بود که در دوره ریاست 2 س��اله او در سازمان میراث 
فرهنگی رخ داده بود. 21 آذرماه سال 89 جعفر منتظری رئیس 
دیوان عدالت اداری از خارج ش��دن 35 اثر تاریخی از فهرست 
آثار ملی ب��ا حکم دیوان عدالت اداری س��خن گفت��ه و اظهار 
داش��ته بود: به دلیل انجام ندادن اقدامات در چارچوب قانون، 
به س��ازمان میراث فرهنگی اعتراض داریم. پس از صدور رای 

دیوان درباره تخلفات بقایی و صدور حکم قطعی، وی از اجرای 
آن استنکاف ورزید و همین موضوع باعث شد تا براساس ماده 
37 قانون دیوان عدالت اداری وی به 4 سال انفصال از خدمات 
دولتی محکوم شود. در آن مقطع کش��مکش بین حمیدرضا 
بقایی و حجت االس��الم محمد جعفر منتظری ب��از نام بقایی 
را  بر س��ر زبان ها انداخته بود. باالخره تیرماه سال 91 رئیس 
دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری در مورد حکم نهایی 
حمید بقایی گفت: پرونده ایش��ان نهایی و حکم صادر و ابالغ 
شده است و باید از خود ایشان سئوال کنید. ولی باید بگویم که 
محکومیت به انفصال ایشان و برائت ایشان منتفی شده و قرار 
رفع درخواست اعمال ماده 37 در مورد ایشان صادر شده است.

کشمکش با سازمان بازرسی
دیوان عدال��ت اداری تنها جایی نبود که بقای��ی با آن جا وارد 
کشمکش ش��ده بود. در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری 
مصطفی پورمحمدی رییس س��ازمان بازرس��ی کل کشور از 
تخلف 450 میلیون یوروی��ی در یک مناقصه که پای بقایی در 
آن در میان بود خبر داده و گفته ب��ود که حمید بقایی، معاون 
اجرایی رئیس جمهوری در نامه ای به یکی دیگر از معاونت های 
ریاس��ت جمهوری دس��تور داده اس��ت تا با "ترک تشریفات 
مناقصه" قرارداد "450 میلیون یورویی احداث سالن اجالس 
کیش" به یک ش��رکت خصوص��ی واگذار ش��ود. دفتر معاون 

اجرایی رئیس جمهور وقت از س��ازمان بازرس��ی خواست که 
اسناد این ادعا را منتش��ر کند و دفتر پورمحمدی در سازمان 
بازرسی کل کش��ور هم بخش هایی از اس��ناد این مناقصه را 
منتشر کرد اما بار دیگر پاسخی از دفتر حمید بقایی منتشر شد 
که در آن مصطفی پورمحمدی به »کشف خیالی« متهم شده 
بود و خطاب به پورمحمدی نوش��ته ش��ده بود: »برای آخرین 
بار به شما فرصت می دهیم که عین متن قرارداد، اسناد مالی 
پرداختی و نیز اسامی همه کسانی را که خورده اند! و برده اند! 
منتش��ر کنید اگر منتشر کردید که ما رس��ماً در پیشگاه ملت 
بزرگ ایران عذرخواهی خواهیم کرد؛ اما اگرمنتشر نکردید باید 
بدانید که ملت شریف ایران اظهارات شما را یک بلوف آشکار و 

یک چاخان بزرگ خواهند دانست«

کشمکش با متکی
روزی که محمود احم��دی نژاد 4 نماینده وی��ژه خود در امور 
آس��یا، افغانس��تان، خزر و خاورمیانه را منصوب م��ی کرد تا 
جنجالی به اس��م موازی کاری در سیاس��ت خارجی را دامن 
بزند، سهم بقایی از این مناقشه، بیشتر از مشایی و آخوندزاده 
و ظهره وند بود. او ب��ه عنوان نماینده وی��ژه رئیس جمهور در 
امور آس��یا، در س��خنانی در همایش »ایران؛ پ��ل پیروزی« 
گفته بود ک��ه امپرات��وری عثمانی حدود 100س��ال قبل در 
س��ال 1915 تعداد معینی از ارامنه را قتل عام کرده و در حال 
حاضر با وج��ود ازبین رفتن امپراتوری عثمانی، ارمنس��تان از 
ترکیه می خواهد که در این مورد به طور رس��می عذرخواهی 
کرده و غرامت پرداخت کند. انعکاس ای��ن اظهارنظر موجب 
ناراحتی برخی مسئوالن ترکیه شد و آنان خواستار تغییر لحن 
مقامات ایران درباره موضوعات تنش آمیز بین کشورهای دیگر 
ش��دند. منوچهر متکی وزیر خارجه وقت ایران در واکنش به 
این اظهارات به تندی گفته بود  مش��خص نیست آقای بقایی 
براس��اس کدام مس��ئولیت و از چه جایگاهی اینگونه سخنان 
نسنجیده را بیان می کند. این گونه واکنش متکی و مخالفتش 
با نماین��دگان ویژه آقای رئیس جمهور س��ابق نهایتا منجر به 

برکناری پرسروصدای او در حین ماموریتش در سنگال شد. 

کشمکش با ترکان
دولت تمام شد اما ماجرای کش��مکش های بقایی هنوز ادامه 
دارد. آخرین نمونه این کش��مکش ها ماجرای 16 میلیاردی 
است که از حساب ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان 
منتقل شده و ساختمان هایی که در مناطق آزاد به این دانشگاه 

اجاره داده شده است. 
بعد از آن ماجرای پرس��روصدای 16 میلیارد که گفته می شد 
با وساطت بقایی به حساب دانش��گاه احمدی نژاد واریز شده 
است با این وجود اکبر ترکان اعالم کرد که اسناد این واگذاری 
ها موجود است و سپس در رس��انه ها جزئیاتی از اقدام حمید 

بقایی را منتشر کرد.

حاشیه های دولت دهم همچنان ادامه دارد 

کشمکش های بی پایان یک مرد ! 

تازه های 
پدافندی



یادداشت

تجدید میثاق رئیس و اعضای 
چهارمین دوره شوراها با شهدا

رئی��س و اعضای چهارمین دوره ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان 
 به هم��راه فرماندار با آرمان های ش��هدای انقاب اس��امی تجدید 

میثاق کردند.
پس از مراسم آیین آغاز به کار چهارمین دوره شورای اسامی شهر 
مهندس رضا امینی رئیس و اعضای ش��ورای اسامی شهر به همراه 
فضل اهلل کفیل فرماندار اصفهان در گلستان شهدا، با نثار گل و قرائت 
فاتحه نسبت به شهدای انقاب و جنگ تحمیلی ادای احترام کردند؛ 
همچنین با نثار ش��اخه های گل و عطر افشانی یاد و خاطره حماسه 

سازان عرصه مقاومت و ایثار را گرامی داشتند.
 گفتنی است؛ در این مراس��م، رئیس و اعضای شورای اسامی شهر 
اصفهان ضمن تجدید بیعت با شهیدان انقاب اسامی، از ایثارگری 

ها و جانفشانی های شهدای انقاب تجلیل کردند.

کمک هزینه ارزی آکادمی علوم به 
شرکت دانش بنیان پارسیان 

رئیس ش��هرک علم��ی تحقیقاتی اصفه��ان گفت: ش��رکت دانش 
بنیان پارس��یان پیش��رو صنعت پلیمر، مستقر در ش��هرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان موفق به کس��ب کمک هزین��ه ارزی تحقیقاتی 
مش��ترک TWAS/COMSTECH آکادم��ی عل��وم جهان و 
 کمیت��ه همکاری های علم��ی و فناوری س��ازمان هم��کاری های

 اسامی شد.
محمود شیخ زین الدین اظهار داشت: این کمک هزینه به دانشمندان 
جوان کشورهای OIC عضو سازمان کنفرانس اسامی که در زمینه 
علوم و فناوری فعالیت دارند اعطا می شود، تا امکان خرید تجهیزات 
مورد نیاز برای پژوهش های خود را داشته باشند و بهرهوری خود را 
افزایش دهند. این کمک هزینه تنها به پروژه های تحقیقاتی س��طح 
باال و تاثیرگذار اعطا میشود و مبلغ آن حداکثر پانزده هزار دالر است.

زمینه های تحقیقاتی مورد پذیرش در حوزه علوم زمین شناس��ی، 
علوم مهندسی، فناوری اطاعات، علوم کامپیوتری، علوم مواد شامل 

نانوتکنولوژی، دارویی، و انرژی های تجدیدپذیر است.

نارسایی کلیه سبب بروز بیماری 
چشمی نمی شود

متخصص و پژوهشگر چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: در تحقیقاتی که ب��ر روی بیماران پیوند کلی��ه مبتا به انواع 
اختاالت چشمی در بیمارستان فیض اصفهان انجام گرفت مشخص 
شد که این اختاالت با بیماری زمینه ای نارسایی کلیه ارتباطی ندارد 

اما با عمر پیوند و مدت دیالیز قبل ازپیوند مرتبط است.
فرزان کیان ارثی اظهار داشت: در نتایج این تحقیق گزارش شده که 
یافته هاي چشمي در بیماران پیوند کلیه شایع  شده که مي تواند بر 
اثر بیماري زمینه اي و یا از عوارض جانبي پیوند کلیه باشد بنابراین 

معاینه افتالمولوژي منظم در این بیماران توصیه مي شود.

گشتی در اخبار 

پیام وزیر کشور به چهارمین 
دوره شوراها

عبدالرضا رحمانی فضلی/ وزير كشور  

اکنون با تشکیل شوراها در دورترین روستاها تا بزرگترین شهرها، مدیریت 
محلي به نمایندگان مردم واگذار شده است که این خود به معناي حضور 

مردم در صحنه مدیریت شهر و روستا است.
 ضمن تبریک آغاز به کار دوره چهارم شوراهاي اسامي شهر و روستا به 
همه منتخبان مردم در سراسر کش��ور، امید دارم که منتخبان مردم در 
شورا نکات ذیل را در دستور کار و برنامه خویش قرار دهند.از توجه کامل 

به مباحث فرهنگ��ي، اجتماعي 
و آس��یب ها و فرصت ها در این 
ح��وزه و تاش در جه��ت ایجاد 
بسترهاي مناس��ب براي شکل 
گی��ري هویت بر مبن��اي ارزش 
هاي دیني، ملي و قومي شهرها 
ب��ر اس��اس مطالع��ات علمي و 
کارب��ردي، در عین حفظ هویت 
 ملي و دیني آن غفل��ت نورزند. 
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چهره روز
عفو بیش از 3 هزار و 200 مددجوی زندان های استان 

مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی، تربیتی استان اصفهان گفت: در راستای اجرای عفو عید سعید 
فطر، تعداد ۳ هزار و ۲۸۸ نفر از مددجویان زندان های استان اصفهان مشمول عفو شدند.تاکنون 

تعداد ۳ هزار و ۲۸۸ نفر از مددجویان زندان های استان مشمول عفو عید سعید فطر شده اند.
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ش��ورای ش��هر در زمینه احیای رودخانه زاینده رود در شهر 
اصفهان یک طرح در اختیار دارد که براس��اس آن از سراب تا 
پایاب را که 10 کیلومتر از مس��یر ناژوان تا آبشار است، باید 

احیا کند.
فضل اهلل کفیل پیش از ظهر س��ه ش��نبه در جلس��ه تحلیف 
اعضای شورای چهارم ش��هر اصفهان با بیان اینکه انتخابات 
چهارمین دوره شوراهای شهر و روس��تا به دلیل همزمانی با 
انتخابات ریاست جمهوری شرایط خاصی را تجربه کرد، اظهار 
داشت: با تمام شرایطی که در این دوره از برگزاری انتخابات 

داشتیم، در نهایت 407 نفر به گردونه رقابت ها وارد شدند و 
بدون کمترین حاشیه و با سامت کامل انتخابات برگزار و ۲1 

منتخب مردم به شورای شهر اصفهان راه یافتند.
وی در ادامه افزود: دوره گذشته ش��وراها به طور اختصاصی 
در شش سال سپری شد اما قطعا برابر قانون دوره های بعدی 
چهار س��اله خواهد بود.فرمان��دار اصفهان با بی��ان اینکه در 
بعد توسعه و پیشرفت کان ش��هر اصفهان و سایر شهرهای 
شهرستان اصفهان ش��اهد ارتقا بودیم، گفت: شوراها باید به 
عدالت و پیشرفت توجه داشته باشند به ویژه اینکه اصفهان با 

سه اولویت در مسائل شهری مواجه است.
وی مسئله آب، محیط زیست و حمل و نقل را سه چالش پیش 
روی شورای چهارم اصفهان دانس��ت و گفت: شورا در مسئله 
آب وظیفه مهم و اساسی را بر عهده دارد  چراکه حیات مردم 

به زاینده رود بستگی دارد.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه آنچه مردم از شورا طلب دارند، 
حیات زاینده رود برای جلوگیری از افسردگی آنها است، اظهار 
داشت: ش��ورا در همین زمینه یک طرح را در اختیار دارد که 
براساس آن از سراب تا پایاب را که 10 کیلومتر از مسیر ناژوان 

تا آبشار است، باید احیا کند.

رییس شورای اس��امی شهر اصفهان با اش��اره به اینکه اکثر 
گزینه های تصدی گری سمت ش��هرداری، اصفهانی هستند،  
گفت: تمام گزینه های مط��رح برای این س��مت یا اصفهان 

شناس و  اصفهان دوست هستند.
رضا امینی با اشاره به اینکه انتخاب شهرداری منحصرا بومی 
مانع از استفاده از تمام ظرفیت کشور برای بهبود شهر اصفهان 
می ش��ود،  اظهار کرد: تاکنون گزینه خاصی برای شهرداری 
اصفهان مد نظر اعضای شورا نبوده اس��ت و تمام افرادی که 

مطرح شده به لحاظ مدیرتی شایسته هستند.

وی با بیان اینکه بر حسب قانون پس از انتخاب هیئت رییسه، 
شورا یک ماه برای انتخاب ش��هردار زمان دارد، تصریح کرد: 
قصد اس��تفاده از تمام ظرفیت این یک ماه را نداریم و تاش 
می کنیم انتخاب شهردار در مدت کوتاه تری صورت گیرد تا 
شهر دچار توقف نشود.رییس ش��ورای اسامی شهر اصفهان 
خاطر نشان کرد: در اولین بازه زمانی جلسه رسمی شورا برای 
انتخاب شهردار تشکیل خواهد شد و اصلح ترین گزینه برای 
قرار گرفتن در پست ش��هرداری اصفهان بر اساس اطاعات 

اعضای شورا در خصوص نامزدها انتخاب خواهد شد.
امینی با بیان اینکه گزینه های متعددی در جلسات مشورتی 
اعضای ش��ورا مطرح شده اس��ت، اضافه کرد: هر یک از اعضا 
گزینه های مد نظر خ��ود برای ش��هرداری اصفهان را مطرح 
کرده اند که از این می��ان تعدادی به لح��اظ محدودیت های 
قانونی، تحصیات، س��ابقه مدیریتی و حتی بازنشس��تگی از 

میان گزینه های مطرح حذف شده اند.
رییس شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه شورای 
چهارم تاش دارد با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، اسامی و 
اجتماعی و مواردی که موجب یک زندگی با نشاط و معنوی 

در یک آرمان شهر اسامی می شود، قدم بردارد.
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آگهی فراخوان مناقصه عمومینوبت اول

 م الف 5921روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

1- موضوع مناقصه : اجرای عمليات حدود 3/5 كيلو متر شبكه گذاری پراكنده فوالدی ، ساخت و نصب حدود 600 مورد 

انشعاب فوالدی بصورت تكی ، عمليات جمع آوری حدود 200 مورد شير پياده رو، جابجايی حدود 100 مورد  انشعاب فوالدی 

، جمع آوری حدود 300 مورد انشعاب فوالدی در سطح اداره گاز مناطق 2و 4 اصفهان و نواحی تابعه

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ25 شهريور 1392

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 113500000 ريال ) يكصدو سيزده ميليون و پانصد  هزار ريال (  

مناقص�ه گ�ران م�ی توانن�د جه�ت كس�ب اطالع�ات بيش�تر ب�ه پاي�گاه  اط�الع رس�انی الكترونيك�ی ش�ركت  

ب�ا  ي�ا   WWW.nigo-isfahan.ir.WWW.iets.mporg.ir آدرس  ب�ه  اصفه�ان  اس�تان  گاز 

 ش�ماره تلف�ن ه�ای 5-6271031-0311 ام�ور ق�رار داده�ای ش�ركت گاز اس�تان اصفه�ان تم�اس حاص�ل 

فرمايند.                                                                                                                                                                        كد فراخوان :1337031

آگهی مزایده 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد محل كتابفروشی مستقر در دانشكده فنی و مهندسی خود را از طريق 
برگزاری مزايده واگذار نمايد . لذا از متقاضيان دعوت می شود جهت دريافت اطالعات حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از 
تاريخ انتشار اين آگهی به دبير خانه كميس�يون معامالت مراجعه و نسبت به ارائه درخواست شركت در مزايده ، رزومه و 
اساسنامه شركت خود اقدام نمايند. الزم به ذكر است كه مدارک دريافتی توسط معاونت محترم دانشجويی ) ناظر بر قرار 
داد ( بررسی و پس از تاييد ، اسناد مزايده به اشخاص واجد شرايط تاييد شده ارائه می گردد . شرايط پس از تاييد به شرح 

ذيل ميباشد. 
1- سپرده ش�ركت در مزايده به مبلغ 20000000 ريال ) بيس�ت ميليون ريال ( می باش�د كه می بايست به حساب سپرده 
شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكی 

با موضوع شركت در مزايده ارائه گردد.
2- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده ميباشد.

3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است .
4- جهت خريد اسناد مزايده مبلغ 300000 ريال به حساب سپرده شماره 0216236554001نزد بانک ملی شعبه دانشگاه 
 آزاد اسالمی نجف آباد واريز واصل فيش را به دبيرخانه كميس�يون معامالت تحويل داده و اسناد مزايده دريافت نمايد.

 آدرس نجف آباد – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد دبيرخانه كميسيون معامالت  
Email:monaghese@iaun.ac.ir     2880 تلفن : 2291111-0331 داخلی

موسس��ه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی 
جمعی��ت هم اعام ک��رده با توجه به افت رش��د 
جمعیت،  نیروه��ای نظامی ایران باید به س��مت 
حرفه ای شدن بروند، چون زاد و ولد با همین روند 
و حتی ثابت ماندن هم به سمتی می رود که باید 
طرحی نو برای س��ربازی درانداخت. البته وقتی 
تعداد فرزندان پس��ر به کمت��ر از 400 هزار تولد 
در سال برسد،  راهی جز حرفه ای شدن سربازی 

وجود ندارد. 
اما ای��ن اتفاق کی م��ی افتد؟ نتای��ج پیش بینی 
ش��اخص های جمعیتی ایران براساس نرخ رشد 
فعلی و با فرض ثابت ماندن نرخ زاد و ولد از سال 
1410 نشان می دهد اگر قرار بر حرفه ای شدن 

سربازی باشد، باید امید به حداقل ۲0 سال دیگر 
داشت. شاید هم مدت طوالنی تر. 

تا سال 1400 اوضاع زاد و ولد بد نیست؛ بیش از 
یک میلیون نفر در س��ال متولد می شوند. یعنی 
بیش از نیم میلیون نوزاد پسر که 1۸ سال تا ۲۵ 
سال بعد باید به س��ربازی بروند. هرچند که این 
تعداد هم برای نیروهای نظامی کافی نیست. چه 
اینکه برای متولدان دهه 70 که اکنون مش��مول 
هس��تند، معافیت ها و کسرخدمت های کمتری 

اعمال می شود. 
نکته اینجاس��ت که دو دهه ای می شود که نرخ 
زاد و ولد ایران همین روی س��ال ی��ک میلیون و 
۳00 هزار تول��د می چرخد؛ ح��اال ۵0 هزار تولد 

باال و پایین. درواقع با این نرخ رشد جمیعت نباید 
انتظار داش��ت از این پس  نظام وظیفه دس��ت و 
دلبازی در کس��ر خدمت ها و معافیت ها داشته 
باش��د. با این حس��اب باید گفت از همین اکنون 
زنگ خطر برای ۲0 س��ال بعد زده شده است. اما 
از س��ال 140۵ که میزان تولد پسران به کمتر از 
نیم میلیون نفر می رس��د، باید در انتظار تکاپوی 
نظام وظیفه و ستاد مشترک نیروهای مسلح برای 
طرحی جدید ب��رای تامین نیروه��ای مورد نیاز 
نیروهای نظامی باشند. طرحی که قابل دسترس 

ترینش همان سربازی حرفه ای است. 
یعنی پیش بینی سربازی حرفه ای که وجود دارد، 
برای پس��ران 1۶ تا ۲۵ س��اله فعلی که در انتظار 

اتفاق تازه ای دراین باره هس��تند،  نیست. شاید 
برای پسران این نسل است!

آینده چه می شود؟
اما س��ربازی حرفه ای ش��اید تنها اتف��اق مثبت 
تغییرات جمعیتی باش��د به گفت��ه محمدجواد 
محمودی، رییس موسس��ه مطالعات و مدیریت 
جامع و تخصصی جمعیت کشور این پیش بینی 
و فرض خوش بینانه ای اس��ت که وج��ود دارد؛ 
یعنی نرخ باروری را در س��ال 141۵ تثبیت شده 
و تا س��ال 1470 روی عدد 1.۳۵ فرزند می ماند: 
سازمان ملل پیش بینی یک فرزند را داشته است 
که با این حس��اب جمعیت ما به ۳1 میلیون نفر 
می رسد. اگر ما تاش��ی برای تشویق به زاد و ولد 
نکنیم، جمعیت ما همین ۳1 میلیون نفر در سال 

14۸0 می شود. 
نگرانی اما این نیست، از 1۵ میلیون و ۲۹0 هزار 
سالمند در سال 141۵ به ۲1 میلیون و ۲۹0 هزار 
سالمند در سال 1470می رس��د. یعنی درحالی 
که جمعیت در ۹0 سال آینده به کمترین میزان 
خود در ایران می رس��د، اما با توج��ه به افزایش 
امید به زندگی که متوس��ط ۸1.۵ سال می شود،  
تعداد سالمندان ایران حدود 40 درصد جمعیت 

کل است. 
این درحالی اس��ت ک��ه جمعیت مول��د ایران در 
س��ال 1470، ۳0 میلیون نفر هم نیست. به عدد 
س��المندان باید جمعیت صفر تا 1۵ س��ال را هم 
اضافه ک��رد که آنها ه��م جزو جمعی��ت مصرف 

کننده هستند. 
تازه باید پیش بینی کرد با روند آموزش و تربیت 
در ایران، س��ن ورود به بازار کار حداقل ۲0 سال 
است نه 1۵ س��الی که جمعیت شناسان همیشه 
در محاسباتشان می آورند. یعنی از جمعیت مولد 

باز هم کاسته می شود.
در واق��ع اگر اتف��اق خوب��ی در جمعی��ت ایران 
نیفتد، در سال 1470 ایران به یکی از فقیرترین 
کشورها بدل می ش��ود؛ حدود نیمی از جمعیت 
یا پیر اس��ت و یا مصرف کننده. این یعنی آن ۳0 
میلیون نفر مولد باید هم ب��رای خودش کار کند 
 هم برای پدر و م��ادر پیری که به ت��ک فرزندی 

در رو آورده اند. 
باید قبول کرد هیچ سیستم حمایتی اجتماعی در 
هیچ کشوری از دنیا توان پشتیبانی از ۵0 درصد 
جمعیت مصرف کننده خود را ندارد. حتی اگر در 
آن زمان ایران همچنان به نفت هم وابسته باشد و 
دنیا هنوز هم نفت بخواهد، باز هم اوضاع اقتصادی 

خوبی وجود ندارد. 

اما اگر افزای��ش جمعیت اتفاق نیفت��د، چاره کار 
در افزایش سن بازنشستگی اس��ت. همین چند 
م��اه پیش وقت��ی از س��ازمان تامی��ن اجتماعی 
خب��ر تصمی��م افزای��ش س��ن بازنشس��تگی به 
بی��رون درز کرد، اعتراضات بس��یاری بلند ش��د 
و س��عید مرتض��وی، مدیرعام��ل س��ابق تامین 
 اجتماعی مجبور ش��د چند باری ای��ن موضوع را

 تکذیب کند. 
از سوی دیگر در سال های قبل از 14۵0 ورودی 
های بازار کار ایران به زیر 700 هزار نفر می رسد و 
هر سال هم این عدد کمتر می شود در سال 1470 
به کمتر از نیم میلیون نفر می رس��د. شاید در آن 

زمان ایران نیازمند نیروی کار شود.  
با این حس��اب باید ب��ه دولت نهاده��ای مختلف 
حکومتی حق داد که نگران آینده جمعیت باشند. 
آینده ای که اگر با همین روند پیش برود، چندان 

خوشایند نیست.

نرخ رشد جمعیت ایران؛ بحران خفته در کمین

سربازی حرفه ای ، حداقل 25 سال بعد

افت رشد جمعیت ایران اگر هر اتفاق ناخوشایندی داشته باش�ند،  یک خبر خوب برای پسران دارد؛ اجبار به حرفه ای شدن سربازی. اما 
موعد این خبر  به این زودی ها فرا نمی رسد.در دو هفته گذشته دو منبع مختلف از لزوم حرفه ای شدن سربازی حرف زده اند؛ مرکز پژوهش 
های مجلس و موسسه مطالعات جمعتی ایران.مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده سربازی به شیوه ای که اکنون وجود دارد، باید تغییر 

کند و ۷ راه کار را برای جایگزینی سربازی به شیوه فعلی پیش بینی کرده است .

از س�ال ۱۴۰۵ ک�ه می�زان 
 تول�د پس�ران ب�ه کمت�ر از
  نی�م میلی�ون نفر می رس�د، 
تکاپ�وی  انتظ�ار  در  بای�د 
س�تاد  و  وظیف�ه  نظ�ام 
مش�ترک نیروه�ای مس�لح 
 ب�رای طرح�ی جدی�د ب�رای
 تامی�ن نیروه�ای م�ورد نیاز 
باش�ند. نظام�ی   نیروه�ای 
 طرح�ی ک�ه قابل دس�ترس 
س�ربازی  هم�ان   ترین�ش 

حرفه ای است



چهره روزیادداشت

تجلیل از 35 تعاونی برتر اصفهان 
معاون امور تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت: در 
روز 18 شهریور ماه از 35 تعاونی برتر این استان با حضور وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی تجلیل می شود.
علیرضا تیغ س��از در اصفهان در زمینه برنامه های هفته دولت اظهار 
داشت: هر سال از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک هفته 
در سال به عنوان هفته تعاون در نظر گرفته شده که هدف آن توسعه 

و ترویج فرهنگ تعاون، کار جمعی و گروهی است.
وی ادامه داد: روز 13 شهریور ماه روز تصویب قانون تعاون در مجلس 
ش��ورای اس��امی اس��ت و به همین دلیل هفته تعاون را نیز در این 
مصادف با این روز قرار داده ایم تا بهانه ای ب��رای ترویج فرهنگ کار 

جمعی و گروهی باشد.
معاون امور تعاون اداره تعاون، کار و رف��اه اجتماعی اصفهان با بیان 
اینکه یکی از کلید های موفقیت ترویج کار جمعی و گروهی اس��ت، 
تصریح ک��رد: اگر بتوانی��م کار جمع��ی و گروه��ی را در زمینه های 
اقتصادی و اجتماع��ی ترویج دهی��م می توانیم یک��ی از کلید های 
موفقیت اس��تان را در دس��ت بگریم به دلیل اینکه در کشور ما کار 
گروهی و جمعی کمتر انجام می ش��ود و مردم گرایش بیش��تری به 

فردگرایی دارند.
وی با بی��ان اینکه آغ��از برنامه های هفت��ه تعاون تجدی��د میثاق با 
آرمان های امام راحل و شهدا در گلستان شهدای اصفهان است، گفت: 
از دیگر برنامه هایی که در روز ابتدای هفته تعاون )12 ش��هریورماه( 
انجام می شود جشنواره ملی تعاون های برتر کشوری در نهاد ریاست 
جمهوری در تهران است که سه عدد از تعاونی های استان اصفهان نیز 

در این جشنواره انتخاب شده اند.

 افتتاح  پروژه های خودروسازی
 در فوالد مبارکه 

مدیر عامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان با بی��ان اینکه صنعت 
خودروسازی یکی از بازارهای هدف این ش��رکت است، گفت: برای 
ورود به این بازار پ��روژه های قابل توجهی برنامه ریزی ش��ده که به 

زودی افتتاح خواهد شد.
محمد مس��عود س��میعی ن��ژاد در نشس��ت امض��ای تفاه��م نامه 
با گ��روه خودرو س��ازی س��ایپا، اف��زود: در سیاس��ت ه��ای کان 
و برنام��ه ری��زی ف��والد مبارک��ه اصفه��ان تولی��دات ش��رکت در 
 ارتب��اط با خودروس��ازهای کش��ور م��ورد توج��ه ویژه ق��رار دارد. 
وی ه��دف ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفه��ان را ارائ��ه خدم��ت 
کیف��ی و کم��ی ب��ه مش��تریان ب��زرگ بوی��ژه خودروس��ازها 
بی��ان ک��رد و اف��زود: خودروس��ازان نبای��د نی��ازی ب��ه وارد 
 ک��ردن محص��والت مش��ابه از خ��ارج از کش��ور داش��ته باش��ند. 
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به عقد تفاهمنامه 
میان دو ش��رکت فوالد مبارکه و س��ایپا، بیان داش��ت: نیاز شرکت 
های خودروس��ازی باید با سیاس��ت گذاری هایی در خطوط تولید، 

تکنولوژی، تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه دنبال شود. 

کشت پاییزه چغندرقند در رودشت
 تحقیقات انجام شده در بخش تحقیقات اصاح و تهیه بذر چغندر 
قند مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان نشان می دهد 

که کشت پاییزه چغندرقند در رودشت اصفهان امکان پذیر است.
مهن��دس جهاداکب��ر، رئی��س بخ��ش تحقیق��ات اص��اح و تهیه 
ب��ذر چغندرقند گفت: ب��ا توجه ب��ه افزایش قیم��ت هزینه حمل و 
نق��ل نی��از ب��ه مناطق��ی از اس��تان اصفه��ان ک��ه بتوانن��د تولید 
 پایداری برای کارخانه های قند اس��تان داش��ته باش��ند به ش��دت

 احساس می شود.
 همچنین رغبت کشاورزان به کشت چغندرقند در سال های اخیر در 
منطقه رودشت که یکی از قطب های تولید چغندرقند بوده است به 
علت مصرف آب باال )حدود 14000 متر مکعب در طی فصل رشد( 

و پوسیدگی ریشه و کشت های رقیب به شدت کاهش یافته است.
وی افزود: کش��ت در اواخر مهرماه تا اواخر آبان م��اه بهترین زمان 
کاشت پاییزه در رودش��ت است زیرا در کش��ت های زودتر خطر به 
ساقه رفتن ارقام و در کشت های آذرماه به بعد بعلت مصادف شدن با 
سرما امکان استقرار چغندرقند در منطقه میسر نیست چنانکه کشت 
چغندرقند از آب��ان ماه تا نیمه اول آذرماه پایان انجام گیرد، کش��ت 

پائیزه امکان پذیر است. 

نخستین پایانه گل در خمینی شهر 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: نخستین پایانه 
گل در خمینی ش��هر اصفهان س��اخته و از طریق این پایانه گل های 

تولیدی از اصفهان توزیع و صادر می شود.
علیرضا نصر اصفهانی اصفهان با بیان اینکه اصفهان یکی از بزرگترین 
تولید کنندگان گل در کشور اس��ت، اظهار کرد: در استان اصفهان 
یک هزار گلخانه تولید گل در اصفهان مش��غول به کار هس��تند که 
قصد داریم این تعداد را تا پایان س��ال این تع��داد را به 400 گلخانه 

دیگر افزایش دهیم.

اخبار کوتاه

4
لپ تاپ ارزان شد 

بر اساس گفته های فعاالن بازار کامپیوتر قیمت لپ تاپ در بازار کاهش پیدا کرده است.فعاالن بازار اعتقاد 
دارند .قیمت لپ تاپ در حالی در بازار با کاهش همراه بوده است که لوازم جانبی کامپیوتر بدون تغییر قیمت 

نسبت به ماه های گذشته در بازار عرضه می شود.
تر غیب سرمایه گذاران برای 

حضور در اصفهان
سیدعبدالوهاب سهل آبادی 

رییس خانه های صنعت، معدن و تجارت 

 تشکل های بخش خصوصی در اس��تان می توانند مشاوران خوبی 
در زمین��ه مس��ائل مربوط ب��ه صنعت و مع��دن ب��رای نمایندگان 
م��ردم اصفه��ان باشند.مش��ورت ب��ا تش��کل ه��ای خصوصی در 
زمینه انتخ��اب مدیران می توان��د زمینه حل مش��کاتی همچون 
 آب زاین��ده رود و نی��ز رش��د و پیش��رفت اس��تان را فراه��م کند. 
مش��کل آب زاین��ده رود 
روحی��ه م��ردم اصفه��ان را 
تحت تاثیر قرار داده اس��ت 
و دول��ت و نماین��دگان باید 
همه توان خ��ود را برای حل 
 معض��ل آب ب��ه کار ببرن��د. 
س��رمایه گ��ذاران باید برای 
حضور در اصفه��ان ترغیب 

شوند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره1120 |چهارشنبه 13 شهریور 1392 | 27 شوال   1434

 بهره برداری 53 پروژه 
راه و شهرسازی در استان 

گازرسانی به 380 منزل 
اسکان عشایری

قائم مق��ام وزیر و مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان گفت: 
ای��ن اداره کل 53 پ��روژه را با اعتباری بال��غ بر 1۶50 میلی��ارد ریال به 
بهره برداری می رس��اند.محمود محمودزاده با بیان ای��ن خبر پروژه های 
ش��اخص و قاب��ل افتت��اح در بخ��ش راه را 32 پ��روژه عنوان داش��ت و 
اظهار ک��رد: اح��داث بان��د دوم، بهس��ازی و روکش آس��فالت و احداث 
 پل و تقاطع غیر همس��طح در س��طح اس��تان اصفهان از مهم ترین این 

پروژه ها است.
 مهم ترین پروژه ها شامل احداث 20۷ کیلومتر بزرگراه، راه های اصلی و 
فرعی، بهسازی و روکش آسفالت راه های اصلی، فرعی و روستایی به طول 
158کیلومتر، احداث و ساماندهی پل و تقاطع غیر همسطح 10 دستگاه، 
اجرای خط کشی 1000 کیلومتر از راه های استان، نصب و اجرای عائم 

ایمنی راه ها 53 هزار عدد،  است.  

رئیس امور عشایر شهرستان سمیرم با اشاره به اجرای طرح گازرسانی به 
380 منزل اسکان عشایری گفت: مدارس سیار عشایری نیاز به حمایت 

بیشتر از طرف مسئوالن دارند.
ایرج دهقان  با اش��اره به طرح گازرس��انی به کانون اس��کان گل افشان 
اظهار داش��ت: طرح گاز رسانی به کانون اس��کان گل افشان به طول 14 
 کیلومتر در حال اجرا اس��ت و در نظ��ر داریم به 380 پاک گاز رس��انی

 انجام شود.
وی ادام��ه داد: در منطقه وردش��ت 100 هکت��ار زمین ب��ه 49 خانوار 
عش��ایر واگذار ش��ده و و پمپاژی با 30 لیت��ر آب نیز در اختیار عش��ایر 
قرار دارد.رئیس امور عشایر شهرستان س��میرم گفت: خط انتقال آب از 
 رودخانه کزن انجام ش��ده و شرایط برای کش��ت محصوالت در پاییز هم

 فراهم شده است.

معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران از تدوین 3 استاندارد جدید برای 
خودروهای داخلی خبر داد و گفت: در بخش��ی از قطعات 
مش��کل اس��تاندارد داریم به طوری که برخی قطعات بی 
کیفیت مورد اس��تفاده قرار می گیرند ک��ه در حال حاضر 

درصدد هستیم این قطعات را مشمول استاندارد کنیم.
، بهادر کاظمی با اش��اره ب��ه آخرین اس��تاندارد خودرو، 
قطعات داخل��ی و وارداتی و همچنین نص��ب دوایربگ بر 
روی خودروه��ای داخل��ی، تصریح کرد: تم��ام مدل های 
خودروی س��مند در حال تجهی��ز به دو ایربگ هس��تند، 
بخشی از خودروهای پراید با دو ایربگ در حال تولید است، 
خودروهای پژو 405 و پژو پارس نیز تا پایان شهریور با دو 
ایربگ و جلو داشبورد جدید وارد بازار می شوند.  وی با بیان 
اینکه تمام کاالهایی که مشمول استاندارد می شودرا تحت 
نظارت داری��م افزود: با تولید کنندگانی که اس��تاندارهای 
 الزم را رعای��ت نکنن��د برخ��ورد قانون��ی خواه��د ش��د. 
معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران، اظهار داشت: در حال حاضر 2840 
ردیف تعرفه در بخ��ش واردات و حدود ۶50 ردیف کاالی 

تولید داخل مشمول نظارت سازمان استاندارد هستند.

رویداد استارتاپ ویکند برای اولین بار در کشور، در پانزدهم 
شهریور ماه سال1391 در تهران برگزار شد و در حال حاضر 
چهار دوره دیگر در تهران و یک دوره نیز در خراسان جنوبی 
برگزار شده است. مدیر اجرایی شرکت فکر برتر در خصوص 
برگزاری منطقه اصفهان گفت: همایش استارت آپ ویکند 
اصفهان در س��ه روز متوالی و در روزهای 13تا 15 شهریور 
ماه در اصفهان و در اتاق بازرگانی برگزار می ش��ود .  مهدی 
آدم زاده با بیان اینکه اس��تارت آپ ویکند ی��ک رویداد بین 
المللی اس��ت، اظهار کرد: این برنامه جهانی از سال 200۷ 
تاکنون بیش از یک ه��زار بار و در 500 ش��هر دنیا برگزار و 
موجب ایجاد شبکه پهناوری از مشتاقان کارآفرینی در جهان 
شده است.وی با بیان اینکه اصفهان سومین شهری است که 
این همایش در آن برگزار می شود، افزود: این همایش در سه 
بخش گرافیست، متخصصان فنی و متخصصان کسب و کار 
برگزار می شود. مدیر اجرایی شرکت فکر برتر با بیان اینکه 
شرکت کنندگان در استارتاپ ویکند شامل افراد فنی مانند 
برنامه نویسان، طراحان و کدنویسان و افراد تجاری )بازاریابی، 
مالی، حقوقی و ...( هستند، ادامه داد: در استارت آپ ویکند 
ایده ها و پروژه ه��ای مرتبط با فن��اوری اطاعات )طراحی 
سایت، اینترنت، اپلیکیشن موبایل و ...( بررسی و مورد داوری 

قرار می گیرد.

با توجه به اظهارات معاون مدیریت و برنامه ریزی رئیس 
جمهور مبنی ب��ر اینکه افزایش قیمت ها تا پایان س��ال 
منتفی است می توان گفت سیاست دولت درباره اجرای 
فاز دوم هدفمندی یارانه ها مش��خص شده و اجرای این 

بخش از قانون به سال 93 موکول می شود.
بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و اشکاالتی که 
مجلس به نحوه اجرای این قانون در دولت احمدی نژاد 
گرفت تاش دولت دهم درماه های پایانی عمر خود برای 
اجرای فاز دوم این قانون بی نتیجه ماند و مجلس با ادامه 

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مخالفت کرد. 
اما بع��د از انتخابات ریاس��ت جمهوری تی��م اقتصادی 
دولت یازدهم رسماً اعام کرد که بنا دارد فاز دوم قانون 
هدفمندی یارانه ها را اجرا کند ولی زمان مشخصی برای 
اجرای این قانون از س��وی دولتی ها تا به امروز مشخص 
نشده است. در همین ایام البته محمدباقر نوبخت معاون 
مدیریت و برنامه ریزی رئیس جمهور در س��خنان اخیر 
خود صراحت��اً اعام کرده که افزای��ش قیمت ها تا پایان 
سال منتفی اس��ت و از همین اظهارات نوبخت می توان 
برداشت کرد که دولت یازدهم فعا بنای اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها را نداد و احتماالً اجرای این بخش از 

قانون هدفمندی به سال 93 موکول خواهد شد.

دبیر انجمن صنفی کش��تارگاهی صنعتی طیور استان 
اصفهان گفت: کاهش یا افزایش قیمت مرغ وابس��ته به 
نرخی است که توسط مرغدار تعیین می شود و افزایش 

قیمت این کاال ربطی به کمبود آن ندارد.
عباس توکلی با اشاره به افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: 
از جمله عوامل موث��ر در افزایش قیمت م��رغ باال رفتن 
قیمت نهاده های دامی از جمله ذرت و سویا و خرید آن با 

دالر آزاد و حمایت نکردن دولت از مرغدار است.
دبیر انجمن صنفی کش��تارگاهی صنعتی طیور استان 
اصفه��ان ادام��ه داد: از دیگ��ر دالی��ل افزای��ش قیمت 
مرغ می توان ب��ه آمار ب��االی تلفات و بیم��اری مرغ در 
مرغداری های اس��تان و کم آبی و قیم��ت باالی جوجه 

یک روزه اشاره کرد.
این مس��ئول اضافه کرد: با وجود 2هزار واحد مرغداری 
در اس��تان اصفه��ان و تولید ب��االی مرغ گوش��تی این 
اس��تان کمبودی از نظر مرغ ندارد.دبی��ر انجمن صنفی 
کشتارگاهی صنعتی طیور اس��تان اصفهان اعام کرد: 
قیمت خرید مرغ زنده امروز توسط کشتارگاه هر کیلو 4 
هزار و 350 و توزیع مرغ کشتار شده درب مغازه ۶ هزار 
و 310 تومان و قیمت برای مص��رف کننده ۶ هزار 510 

تومان است.

جشنواره یارانهصنعت بازار

3 استاندارد جدید برای 
خودروها

 استارت آپ ویکند 
در اصفهان برگزار می شود

 موکول فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها به سال ۹3

 کمبود مرغ
 نداریم
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مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان گفت: میانگین 
بارندگی در دنیا ۷50 میلیمتر و در آس��یا ۶00 الی ۶50 میلی 
متر است و این در حالی است که این رقم در ایران 200 الی 250 

میلیمتر و در اصفهان 120 میلی متر است.
هاشم امینی در مراس��م بهره برداری از دستگاه تصفیه آب شهر 
داران، گفت: مسئوالن در نظام جمهوری اسامی یکی از اهداف 
فعالیت خود را تأمین رفاه عمومی مردم می دانند و بر این اساس 
 هم اکنون دستگاه تصفیه آب شهر داران به بهره برداری می رسد. 
وی با بی��ان اینکه وقوع خشکس��الی های متوالی طی ۶س��ال 
گذش��ته در اس��تان منابع آبی موجود را از لحاظ کمی و کیفی 
تحت ش��عاع قرار داده اس��ت، تاکید کرد: از آنجایی که در این 
چند س��ال اخیر مردم این منطق��ه به دلیل خشکس��الی های 
پی در پ��ی از مناب��ع آبی س��طحی و زیرزمینی برداش��ت های 
ب��ی روی��ه ای داش��ته اند، س��طح آب ه��ای زیرزمینی بس��یار 
کاه��ش یافت��ه و از س��ویی از کوده��ای ش��یمیایی ب��ه طور 
گس��ترده ای در کش��اورزی اس��تفاده کرده ان��د و ای��ن عوامل 
 کیفی��ت آب در ای��ن منطق��ه را تحت تأثی��ر قرار داده اس��ت. 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان اصفه��ان بارندگی 
در اس��تان اصفهان را بس��یار محدود دانس��ت و اف��زود: اقلیم 
آب و هوایی کش��ور خشک و نیمه خشک اس��ت، به طوری که 
میانگی��ن بارندگی در دنی��ا ۷50 الی ۷00 میلیمتر، در آس��یا 
۶50 ال��ی ۶00 میلیمتر اس��ت و این در حالی ک��ه این رقم در 
 ایران 250 الی 200 میلیمتر و در اصفهان 120 میلیمتر است. 

وی اضافه کرد: بحران کم آبی در اس��تان اصفهان بسیار جدی 
اس��ت و باید در مص��رف آب در تم��ام زمینه ه��ا صرفه جویی 
ش��ود تا مانع از برداش��ت های بی روی��ه آب ش��ود و منابع آبی 
 از لحاظ کم��ی و کیف��ی ب��ا محدودیت هایی مواجه نش��وند . 
امینی ب��ه چگونگ��ی اج��رای عملی��ات راه اندازی دس��تگاه 
تصفی��ه آب ش��هر داران پرداخت و خاطرنش��ان ک��رد: در پی 
کاه��ش کیفیت آب ه��ای زیرزمینی و افزایش نیت��رات در آب 
شرب ش��هر داران نسبت به س��ال های گذش��ته آبفای استان 
با تبیی��ن طرح ه��ای کوتاه م��دت، می��ان م��دت و بلندمدت 
 اقدام به افزایش کیفیت آب ش��رب ش��هر داران کرده اس��ت. 
وی یادآور شد: دستگاه تصفیه آب شهر داران با ظرفیت 20 لیتر 
بر ثانیه به روش R.O و با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال نصب و 
راه اندازی شده و بالغ بر 21 هزار نفر از جمعیت این منطقه تحت 

پوشش این طرح قرار گرفته اند. 

چالش های 3 گانه بخش آب کشور
مشاور وزیر نیرو با اعام چالش های 3 گانه آب در کشور، گفت: 
مدیریت آب ش��هرها، رش��د فزاینده جمعیت و سرانه مصرف، 
مسائل مطرح در بخش آب اس��ت که باید از طریق به کارگیری 

توان متخصصان آنها را حل کرد.
حمیدرضا جانب��از با بیان اینک��ه در حال حاض��ر مدیریت آب 
شهرها، رش��د فزاینده جمعیت و س��رانه مصرف آب در عرصه 

توزیع، بخش آب کشور را دچار مشکل کرده است.

   بنا بر اعام مرکز آمار و اطاعات راهب��ردی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، تعاونی های مسکن، خدمات و صنعتی؛ 
به ترتیب بیش��ترین تعداد اعضا را در بین تمام گرایش های 
تعاونی کشور دارند و متوسط ایجاد شغل در هر بنگاه تعاونی 

کشور به 33 نفر رسید.
از س��وی مرکز آمار و اطاعات راهب��ردی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماع��ی ویژگی های پ��روژه های قاب��ل افتتاح در 
هفته تعاون سال 1392 اعام ش��د. همزمان با بزرگداشت 
هفته تعاون، توسعه و تقویت بخش تعاونی، همه ساله هفته 
تعاون مقارن با افتتاح تعداد زی��ادی از پروژه های اقتصادی 

تعاونی های سراسر کشور است. 
بر اس��اس اطاعات دریافتی از ادارات کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان های کشور در شهریورماه سال جاری مقارن 
با هفته تعاون، تعداد ۷53 پروژه ش��رکت تعاون��ی با تعداد 
42089 نفر عضو و نزدیک به 24850 نفر فرصت شغلی در 

کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
میزان سرمایه گذاری کل طرح های یاد شده 9099 میلیارد 
ریال و میزان تسهیات دریافتی 4280 میلیارد ریال است. 
متوسط س��رانه تعداد اعضاء تعاونی های آماده بهره برداری 
در هفته تعاون 5۶ نفر و متوسط فرصت شغلی 33 نفر است. 
همچنین در هفته تعاون سال جاری، تعداد 5 اتحادیه در کل 
کش��ور مورد بهره برداری قرار می گیرد. از تعداد ۷53 واحد 
تعاونی آماده بهره برداری در هفته تعاون، بیش��ترین تعداد 

طرح قابل افتتاح مربوط به استان های اصفهان و خوزستان 
به ترتیب با 123 و 93 واحد است. 

از منظر رشته فعالیت تعاونی ها، از تعداد ۷53 واحد تعاونی 
آماده بهره برداری در هفته تعاون، تعاونی های مسکن با 205 
واحد در رتبه اول تعاونی های آماده به��ره برداری و تعاونی 
های خدمات و صنعتی ب��ه ترتیب ب��ا 18۶ و 148 واحد در 

مکان های بعدی قرار دارند. 
 بر پای��ه ای��ن گ��زارش، از تع��داد 42089 نف��ر کل اعضاء

 تعاونی های آماده بهره برداری در هفته تعاون، تعاونی های 
مسکن با 22۶۷2 نفر )54 درصد( عضو دارای بیشترین تعداد 
اعضاء و تعاونی های خدمات و صنعتی به ترتیب با 101۷3 و 

4853 نفر در مکان های بعدی قرار دارند. 
همچنین از تعداد 24850 نفر فرصت شغلی در تعاونی های 
آماده بهره برداری در هفته تعاون، بیش��ترین آن مربوط به 
تعاونی های مس��کن با 1۶1۶4 نفر )نزدی��ک به ۶5 درصد( 
بوده و تعاونی های صنعتی و خدمات ب��ه ترتیب با 3230 و 

201۷ نفر )13 و 8 درصد( در مکان های بعدی قرار دارند. 
بیشترین تعداد سرانه عضویت مربوط به تعاونی های تامین 
نیاز مصرف کنندگان با 141 نفر عضو و بیش��ترین متوسط 
فرصت شغلی مربوط به تعاونی های مسکن با ۷9 نفر است. 
از مبلغ 9099 میلیارد ریال کل سرمایه گذاری تعاونی های 
آماده بهره برداری در هفته تعاون، بیش��ترین آن مربوط به 
تعاونی های مسکن با ۶940 میلیارد ریال ) ۷۶درصد( است.

بیشترین تعداد 
سرانه عضویت 
مربوط به تعاونی 
های تامین نیاز 
مصرف کنندگان 
با ۱4۱ نفر عضو و 
بیشترین متوسط 
فرصت شغلی 
مربوط به تعاونی 
های مسکن با ۷۹ 
نفر است

بحران کم آبی در 
استان اصفهان 
بسیار جدی است و 
باید در مصرف آب 
در تمام زمینه ها 
صرفه جویی شود 
و منابع آبی از 
لحاظ کمی و کیفی 
با محدودیت هایی 
مواجه نشوند

بنا بر اعالم مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛در مراسم بهره برداری از دستگاه تصفیه آب شهر داران عنوان شد :

۳ گرایش تعاونی پرجمعیت کشورکام تشنه اصفهان را جدی بگیریم



کافه کتابیادداشت

هفت

هویت جشنواره کودک
محمدعلی کشاورز بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون در گفت وگو با ستاد خبری بیست و هفتمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان افزود: هر جشنواره ای با مکان برگزاری خود و 

البته نمایش فیلم خوب، هویت و معنا می گیرد.

5

مرمت کاخ چهل ستون
کاخ م��وزه چهل س��تون از بناهای 
ارزشمند اصفهان است که همچون 
سایر آثار باس��تانی اصفهان به دلیل 
تجربه شرایط مختلف جوی و عوامل 
انسانی دست خوش تغییر و تحوالت 
زیادی شده و تاکنون بارها در دست 

مرمت قرار گرفته است.
نقاشی ها و آثاری که به بر دیواره های 
چهل س��تون نقش بس��ته ، در دوران ظل الس��لطان بر الیه هایی از 
گچ مدفون ش��د، اما به دلیل اهمیت این آثار توس��ط کارشناسان و 
متخصصان الیه برداری ش��د. هم اینکه نیز ادامه مرم��ت این آثار از 
سر گرفته ش��ده اس��ت.معاون میراث فرهنگی اصفهان در این مورد 
 عنوان کرد: ت��االر مرکزی کاخ موزه چهل س��تون در دس��ت مرمت

 قرار گرفت.
ناصر طاهری اف��زود: این تاالر در حدود ۱۰۰ متر مس��احت دارد که 
برای مرمت نقاشی ها و قسمت های آس��یب دیده ۱۰ میلیون تومان 
بودجه در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: در این بخش از مرمت 
عملیات مرمت نقاش��ی های دیواری این بنا و همچنین تثبیت آن ها 
توسط استادکاران و نقاشان متخصص اصفهانی انجام می شود که تا 

سه ماه آینده به اتمام می رسد. 

طبیعت درنگارخانه کوثر
نگارخان��ه کوث��ر اصفه��ان میزبان 
نمایشگاه آثار نقاشی رنگ و روغن 3 
هنرمند اصفهانی در میدان امام )ره( 

اصفهان است.
ای��ن نمایش��گاه ش��امل 3۰ اث��ر با 
موضوعات طبیعت و پورتره در ابعاد 
متفاوت است که از 9 تا ۱4 شهریور 
در نگارخانه کوثر اصفهان برپا شده 
است.گفتنی اس��ت برای بازدید از نمایش��گاه عالقمندان می توانند 
همه روزه به غیر از روزهای تعطیل ، صبح ها از ساعت 9 الی ۱2:3۰ و 
عصرها از ساعت ۱6:3۰ الی ۱8:3۰ به نگارخانه کوثر واقع در میدان 

امام )ره( مراجعه نمایند.

نقاشان اصفهانی درگالری های تهران  
نمایشگاه گروهی ۱۰ نقاش اصفهانی 
۱۵ ش��هریور در گالری افرند تهران 

گشایش می یابد.
محمد خلیل��ی در این ب��اره گفت: 
در ای��ن نمایش��گاه بی��ن 2۰ ت��ا 
23 اث��ر از هنرمن��دان نق��اش عضو 
انجم��ن نقاش��ان اصفه��ان ب��ه 
نمای��ش در خواه��د آم��د. برگ��زار 
کننده این نمایش��گاه اف��زود: این آث��ار بیش تر حالت��ی فیگوراتیو 
 دارن��د و نقاش��ان همگی عض��و انجمن نقاش��ان اصفهان هس��تند.

وی اف��زود: برگزاری این نمایش��گاه بص��ورت س��االنه ادامه خواهد 
یاف��ت و در این م��ورد ب��ا ح��دود ۵۰ هنرمن��د دیگ��ر در اصفهان 
صحبت ش��ده تا کار ب��ر روی پروژه ای ب��ا عنوان »م��ن و دیگری« 
را آغاز کنند. این موضوع س��وژه گس��ترده ای اس��ت ک��ه در ادیان 
و فرهنگ ه��ای مختل��ف ه��ر ب��ار ب��ه نوعی ظه��ور ک��رده، حتی 
 در فلس��فه و روانشناس��ی نی��ز می ت��وان آن را دنب��ال ک��رد.

عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از ۱۵ تا 2۱ شهریور 
ماه به گالری افرند واقع در بزرگراه جالل آل احمد، جهان آرا، جالل 
حسینی)خیابان نوزدهم(، بعداز تقاطع اشک شهر، پالک 48 مراجعه 

کنند.

رمان »مگره دام می گس��ترد« نوشته ژرژ س��یمنون در قالب یکی از 
رمان های مربوط به ش��خصیت س��ربازرس مگره، به زودی توس��ط 

انتشارات جهان کتاب وارد بازار نشر می شود.
سربازرس مگره، ش��خصیت محبوب عده ای از عالقه مندان به رمان 
پلیسی اس��ت که توس��ط ژرژ س��یمنون نویس��نده بلژیکی و شهیر 
پلیسی نویس  خلق ش��ده است. این س��ربازرس فرانس��وی، مردی 
میانسال و جاافتاده است که به همراه بازرس های زیردست و همکارش 
پرونده های معمایی و جنایی شهر پاریس را در اداره آگاهی این شهر، 

حل و فص��ل می کند.س��یمنون در دوران 
فعالیت خود در حوزه داستان های پلیسی، 
تعداد زیادی داستان بلند و رمان به ویژه با 
محوریت ش��خصیت مگره آفری��د و او را به 
یکی از شخصیت های شناخته شده ادبیات 
پلیسی تبدیل کرد. به طور خالصه مگره، در 
این رمان باید پرده از راز یک جنایت بردارد 
و این کار را با پهن کردن یک دام برای قاتل 

انجام می دهد.
این کتاب به زودی با ۱44 صفحه توس��ط 
انتشارات جهان کتاب وارد بازار نشر خواهد 
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خلوت، شلوغ، پر اتفاق 
در نقش خانه

 برگزاری جشنواره 
پاییزه زیگ زاگ 

شش��مین نمایش��گاه گروهی کانون عکس اصفهان با عن��وان »خلوت، 
 ش��لوغ، پر اتفاق« ۱4 تا 2۰ ش��هریور ماه در گالری نق��ش خانه برگزار 

می شود.
متی��ن هنرمن��د در این ب��اره گف��ت: در این نمایش��گاه 4۷ ت��ک اثر از 
 2۰ هنرمن��د با موض��وع عکاس��ی خیابانی ب��ه نمای��ش در خواهد آمد.

وی اف��زود: کانون عک��س اصفهان هرچند م��دت یکبار پ��روژه ای را به 
عکاس��ان پیش��نهاد می کند، این نمایش��گاه عکس های حاصل از یکی 
از همین پروژه ها اس��ت ک��ه با موضوع عکاس��ی از خیابان ه��ا و زندگی 
ش��هری روزمره بوج��ود آمده اس��ت.عالقمندان ب��ه بازدی��د می توانند 
 به گالری نق��ش خانه واق��ع در خیابان آم��ادگاه روبروی هتل عباس��ی

 مراجعه نمایند. 

مرجان مش��تاقیان در مورد برگزاری جش��نواره  پاییزه توس��ط گروه هنری 
زیک زاک اظهار داش��ت: از 28 تا 3۱ ش��هریورماه س��ال جاری سومین دوره 
جشنواره های فصلی دست س��ازه های این گروه برگزار می ش��ود.وی با اشاره 
به اینکه مطابق با روال همیش��گی عواید برگزاری این نمایش��گاه و فروشگاه 
به امور خیریه پرداخت می شود، تصریح کرد: س��ومین دوره این نمایشگاه به 
مدت چهارش روز در سالن اینترنشنال سیتی سنتر اصفهان برگزار می شود.

سرپرست گروه هنری زیک زاک ادامه داد: در این فراخوان از تمامی هنرمندان 
و کسانی که عالقمند هستند کارهای دست ساز خود در رشته ها مختلف هنری 
در زمینه پوشاک، خوراک و صنایع دستی عرضه  کنند، دعوت شده است.وی  
اضافه کرد: با حضور و ارائه هنرهای دست س��از فرصت حضور در عرصه های 

بزرگتر و ایجاد ایده های جدید و خالقانه برای هنرمندان به عمل می آید.

پارک دانایی / باغ غدیر...

سربازرس در بازار کتاب 

از اکران تا گیشه 
جمال نوروزباقری. رونق گیش��ه این روزها در س��ینمای 
کش��ور ما به دالیل مختلف اقتصادی آنق��در اهمیت باالیی 
برای تولیدکنندگان فیلم ها پیدا کرده که آن را از یک فرآیند 
طبیعی ک��ه حاصل اکران ی��ک فیلم با کیفیت و اس��تقبال 
تماشاگر است، خارج ساخته و بعضا به تهدیدی علیه کلیت 
سینما تبدیل کرده است. موضوعی که باعث شده این روزها 
سینماگران رویکردی به عرصه طنز و کمدی داشته باشند 
که این مسئله باعث شده تا این ژانر سینمایی دچار معضالت 
بسیاری شود تا مردم نیز از سینمای کمدی رویگردان باشند.

ماجرا این اس��ت فیلمی با کل��ی هزینه و آرزوی س��ازنده و 
تهیه کننده اش س��اخته می ش��ود، اما ف��روش نمی کند. در 
مقابل کارگردان دیگری فیلمی می سازد که اتفاقا پر فروش 
هم می ش��ود و با توجه به نیاز جامعه فیلم کمدی است که 
این روزها فروش می کند و آن وقت همه می روند به س��راغ 
 س��اخت فیلم کمدی و طنز، ماجرا به همین سادگی است. 
باید توجه داشت که این مسئله در حکم زنگ خطری است 
برای جامعه ای که م��ردم اش رو به عبوس ب��ودن می روند. 
در جامعه ای ک��ه خنده به عن��وان یک رفتار ک��م کم رو به 
فراموشی است یک زنگ خطر به صدا درمی آید، یعنی اینکه 
جامعه بحران دارد و یک هشداری اس��ت برای مسئولین و 
مدیران. مردم نیاز به مفر و گری��زگاه دارد و هیچ گریزگاهی 
دم دست تر از سینمای کمدی نیس��ت. هر چقدر فیلم های 
اکران متنوع باش��ند برای مردم جذابیت بیشتری دارد، زیرا 
قدرت انتخاب پیدا می کنند. یک فیلم خ��وب در یک دوره 
اکران تماشاگر را ترغیب می کند به فیلم دیدن و موقعی که 
مخاطبی به همراه خانواده اش می رود، فیلم چه کمدی و یا 
اجتماعی باشد، باعث اس��تقبال و ارتباط مخاطب می شود 
و این مس��ئله باعث می ش��ود مخاطبان برنامه ریزی دائمی 
 برای فیلم دی��دن در موقعیت های بعدی داش��ته باش��ند. 
موقعی ک��ه فیلم ها در ی��ک ژانر مش��ابه اکران می ش��وند 
تماش��اگر رغبتی به دیدن هم��ه فیلم ها ن��دارد و خیلی از 
فیلم ه��ای اک��ران ک��ه می توان��د ش��امل فیل��م کم��دی 
 باش��د در ای��ن وس��ط می س��وزد و دی��ده نمی ش��ود. 
در این چند س��اله به دلیل شرایطی که در س��ینمای ایران 
حاکم شده اس��ت، نمی ش��ود به س��راغ خیلی از سوژه ها و 
موقعیت ها رفت؛ زیرا ممکن است بعد از ساخته شدن، فیلم 
دچار مشکل و ممیزی ش��ود. با خیلی از موارد، موقعیت ها 
و آدم ها نمی ش��ود ش��وخی کرد، زیرا آس��تانه نقد پذیری 
خیلی از افراد جامعه پائین اس��ت و س��ریع واکنش نش��ان 
می دهند ، ام��ا بی ش��ک دقت ب��ه رفتارآدم ه��ا زمینه ای 
 برای پی��دا ک��ردن موقعیت ه��ای طن��ز و کمدی اس��ت. 

 روبان قرمز

 در دوره تصدی چهارسال جواد شمقدری 
گروه 
بر سازمان سینمایی، فیلم های متعددی فرهنگ

پش��ت خط اکران ماندند و فرصت اکران 
عمومی به این فیلم ها داده نشده است.جشنواره فیلم فجر ویترین 
تمام نمای سینمای ایران است و هر سال در این گردهمایی بزرگ 
، از تولیدات یک ساله سینما ایران رونمایی می شود. هر مدیری که 
در راس هرم سینمای ایران قرار می گیرد، بنا بر نظر و سلیقه خود 

این جشنواره را در هردوره مدیریت می کند.
هر یک از مدیران دولتی دیدگاه خود را نسبت به سینما دارند. جواد 
ش��مقدری در طول چهارسال گذشته س��کان دار سینمای ایران 
بود. او هم همانند هر مدیری که به صحنه م��ی آید تا ویرانه های 
دولت قبلی را اصالح کند در اولین اقدام خود فیلم توقیفی دولت 
اصالحات )به رنگ ارغوان( را رفع توقیف کرد تا این فیلم در بیست 
و هشتمین جشنواره فیلم فجر برای عموم س��ینماگران و اهالی 

رسانه اکران شود.
این اقدام شمقدری باعث دلگرمی خانواده سینمای ایران در همان 
ابتدای راه شد و عده ای از این حرکت استقبال کردند و دل خوش 

بودند که شمقدری اهل سانسور و توقیف نیست.
معاون سینمایی وزیر ارش��اد دولت دهم با ش��عار ریل گذاری در 
س��ینمای ایران مدیریت خود را آغاز کرد و در این مسیر همانند 
هر مدیر دولتی دیگر تالش کرد تا سینمای ایران به جایگاهی که 

شایسته آن اس��ت برساند.انحالل خانه س��ینما در سال های آخر 
مدیریت او اتفاق افتاد که خانواده سینمای ایران از این اتفاق لطمه 
زیادی خورد که حواشی آن تا به امروز گریبانگیر سینمایی ها شده 
است.توقیف فیلم های مختلف وگرفتن فرصت اکران از تولیدات 
س��ینمای ایران در زمان هر مدیری اتفاق می افتد، اما نگاه سلیقه 
ای به سینما باعث می ش��ود که این اتفاق ها رقم بخورد. در زمان 
جواد شمقدری اگر ساالنه به طور متوس��ط ۱۰۰ فیلم در سینما 
تولید شد به همان میزان سالی چند فیلم یا توقیف شد و یا به آنها 
فرصت اکران داده نشده اس��ت. فیلم هایی که از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی محوز اخذ کرده اند و در میانه راه از پرده سینما پایین 
کشیده شدند.)گشت ارشاد و خصوصی(. نگاه ممیزی حاکم در سال 
های آخر معاونت سینمایی باعث شد تا بسیاری از فیلمسازان جوان 
به دنبال مجوز نروند و مسیر فیلمسازی زیر زمینی و غیر قانونی را 

انتخاب کنند.)گس و لرزاننده چربی(.
شمقدری از اوایل سال 88 با حکم دکتر محمد حسینی به عنوان 
رییس س��ازمان س��ینمایی انتخاب شد و از بیس��ت و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر تا سی یکمین دوره این فستیوال شمقدری به 
عنوان رییس سازمان طی حکم های مختلف دبیرهای جشنواره را 
مشخص کرد. فیلم های بسیاری در این چهار سال پشت خط اکران 
ماندند و برخی توقیف شدند که در این گزارش به معرفی برخی از 

این فیلم ها می پردازیم:

خیابانی که آرام نشد
فیلم خیابان های آرام در بیس��ت و نهمین جشنواره فیلم فجر رو 
نمایی شد و به دلیل مضمون سیاس��ی اش به امروز فرصت اکران 
پیدا نکرده است و جز فیلم های توقیفی دولت دهم محسوب می 
شود. این فیلم قرار بود اکران محدودی در چند سینما داشته باشد 

که کمال تبریزی با این شیوه اکران مخالفت کرد.
خیابانهای آرام داستان خبرنگاری است که در یک روز کاری خود 
با حوادثی در سطح شهر روبه رو می شود. فیلمی است سیاسی در 

قالب طنز که اشاره به حوادث پس از انتخابات دارد.
خرس؛ کارگردانی که فیلمش جا ماند

خرس آخرین ساخته خسرو معصومی در سی امین جشنواره فیلم 
فجر روی پرده رفت و با اس��تقبال فراوانی رو برو ش��د و توانست با 
استقبال عمومی مواجه شود. خرس تنها فیلم بازمانده از سی امین 
جشنواره فیلم فجر است که در هیچ وقت مدیران سینمایی درباره 
این فیلم حرف نزدند و درنهایت ای��ن فیلم هیچ وقت رنگ پرده را 

به خود ندید.
این فیلم داستان یک رزمنده زمان جنگ را روایت می کند که پس 
از سالها اسارت به وطن باز می گردد و با اتفاق هایی مواجه می شود.
کوچ�ه مل�ی؛ مهرش�اد کارخان�ی و بازس�ازی یک 

نوستالوژی
یکی دیگر از فیلم هایی که در زمان مدیریت شمقدری بالتکلیف 
ماند و تکلیف اکرانش مشخص نشد فیلم کوچه ملی به کارگردانی 
مهرش��اد کارخانی بوده اس��ت. این فیلم در بیس��ت و هشتمین 
جش��نواره فیلم فجر روی پرده رفت و تا به امروز رن��گ پرده را به 

خود ندیده است.
یک روز دیگر؛ حسن فتحی 

حسن فتحی در دومین ساخته س��ینمایی اش به فرانسه رفت و با 
بازیگران بین المللی فیلمی را جلوی دوربین برد.این فیلم در بیست 
و نهمین جشنواره فیلم فجر در دو بخش مسابقه و بین المللی روی 
پرده رفت و بعد از فستیوال فجر در بحث اکران بالتکلیف مان و به 

اکران نرسید.
فیلم های صبح روز هفتم/مس��عود اطیابی،آسمان هشتم/ حسن 
نجفی، ترانه کوچک من/ مس��عود کرامتی، س��نگ اول/ ابراهیم 
فروزش، باد و مه/ محمد عل��ی طالبی، خیابان ه��ای آرام/ کمال 
تبریزی، مصائب چارلی / علیرضا سعادت نیا، کوچه ملی / مهرشاد 
کارخانی، پاریس تا پاریس / محمد حسین لطیفی، یک روز دیگر 
/حسن فتحی، آمین خواهیم گفت/س��امان سالور، خرس/ خسرو 
معصومی از دیگر فیلم هایی هستند که پشت خط اکران مانده اند و 

امیدی به اکران این فیلم ها در سینمای ایران نیست.

نگاهی به عملکرد شمقدری در معاونت سینمایی ارشاد 

از خیابانی که آرام نشد تا کوچه ملی  

SMS

سرپرس��ت گروه نمایش��ی پژوهش مهر ازآغاز اجرای نمایش 
»سرشاخ« بر اساس نمایشنامه » کرگدن« خبر داد.

رادمهر کشانی با اعالم این خبر افزود: این اقتباس توسط کیوان 
نخعی صورت گرفته و جز یکی از کارهای پربازیگری است که 

طی این س��الها در اصفهان اجرا شده است. کش��انی وجود 3 
نسل مختلف از بازیگران اصفهانی را در این نمایش یکی دیگر 
ازخصوصیات آن برشمرد و ادامه داد: این تنوع و تعدد بازیگران 
 عالوه بر اینک��ه مدت زمان طوالنی نمای��ش را تعدیل می کند

 می تواند سرعت س��یرحوادث و وقایع را در داستان به نحوی 
برای مخاطب مقبول کند. 

کش��انی اجرای کارهای اقتباس��ی را بی��ش از مخاطبان برای 
اهالی تئات��ر مفید برش��مرد و بیان داش��ت: امکان تماش��ای 
تئاتر در خ��ارج از ایران برای بس��یاری از اهال��ی تئاتر ممکن 
نیس��ت و به همین دلیل از این طریق م��ی توانند به متن های 
کالسیک دسترسی پیدا کنند و با کارهای شاخص آشنا شوند 
 و در رده بعد هم س��لیقه مخاطبان با تماشای این آثار به نوعی

 ارتقا میابد. 
وی در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه به دلیل گروه پژوهش 
مهر درگونه خاصی کار اجرا نمی کن��د گفت: این کار گرچه به 
نظر عده ایی نادرست است و یک گروه باید تخصصی کار کند 
ولی به نظر من به عنوان یکی از اهالی گ��روه ما به این دیدگاه 
رس��یده ایم که در تنوع ژانرها و تعدد متن هاس��ت که ظرائف 
کار یک بازیگر یا کارگ��ردان بروز می کند و با این ش��یوه می 
توان مخاطبی را تربیت کرد که بعد از مدتی بیننده حرفه ایی 

تئاتر است.
کش��انی ابرازامیدواری کرد: ش��اید درابتدا به نظرعده ایی این 
خوشبینانه نگری است ولی اگر بخواهیم از اول فقر به فکر این 
باشیم که مخاطب بیاد کار را ببیند به جایی نمی رسیم بلکه باید 

برای مخاب برنامه ریزی کرد . 
سرپرست گروه نمایشی پژوهش مهر درباره این نمایش اطهار 
داشت: وجود 3 نس��ل متفاوت در این کار می تواند جوان ترها 
را پیشکسوتان آشنا کرده و قدیمی تر ها نیز در کنار جوان ترها 
اکتیویته بیش��تری از خود بروز می دهند و در الیه های زیرین 

نمایش شاهد کاری پویاتر هستیم. 
گفتنی اس��ت پیش از ای��ن اج��را، نمای��ش " داغ����ونا " به 
قل��م و کارگردان��ی رادمهر کش��انی.از تاریخ یکم الی هش��تم 
 ش��هریورماه هرشب س��اعت 2۰  در ش��اهین ش��هر به روی

 صحنه بود.
تئاتر داغون��ا کمدی انتقادی اس��ت که ، در آن س��عی ش��ده 
بودمعضالت و مش��کالت هنر تئاتر و س��ینما به خوبی نش��ان 
داده ش��ود، در ای��ن نمای��ش اف��رادی که ب��ه دلی��ل کمبود 
های ش��خصی خ��ود و ارضای خواس��ته های بی مق��دار و بی 
ارزشش��ان جذب این هنر واال و ارزش��مند می ش��وند به بوته 
نقد گذاش��ته ش��د و از طرفی هم نگاه انتقادآمیزی به دس��ت 
 اندرکارانی که در بها دادن به این گونه اش��خاص دس��ت دارند 

داشت.
الزم به یاد آوری اس��ت نمایش سرش��اخ از روز2۰ مهرماه در 
مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان روی صحنه می رود.  

سرشاخ شدن یک کرگدن با یک گروه داغون

تئاتر داغونا کمدی 
انتقادی است که ، 
در آن سعی شده 

بودمعضالت و 
مشکالت هنر تئاتر و 
سینما به خوبی نشان 

داده شود

س ایمنا[
]عک



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

رفتن معتمدی به آمریکا حاصل یک 
کار سناریویی بود

معاون امور بان��وان و ورزش همگان��ی وزارت ورزش و جوانان گفت: 
حضور آرزو معتمدی در تیم ملی قایقرانی آمریکا کار امروز و دیروز 
نیس��ت و مربوط به یک پروسه بلند مدت اس��ت. وی تاکید دارد که 
ورزشکاری که کشورش را رها می کند عرق ملی و تعهد به سرزمین 

مادری و پرچمش ندارد.
 مرضیه اکبرآبادی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا رفتن معتمدی 
به خاطر بی توجهی و عدم رس��یدگی به ورزش��کاران نیست؟ تاکید 
کرد: به هر حال وقتی ورزشکاری به عضویت تیم ملی کشور دیگری 
در می آید معلوم اس��ت که برنامه اش کار امروز و دیروز نیست. بلکه 
حاصل ی��ک کار بلند مدت اس��ت. ای��ن که خ��ودش و خانواده اش 
حرفی بزند و بخواهند برای توجیه عملکردش��ان ایجاد شبهه کنند، 
درست نیس��ت. به نظر من نگاه معتمدی و حامیانش، نگاهی همراه 
با عالقمندی و عرق و تعصب به جمهوری اسالمی ایران و سرزمین 
مادری نبوده است. هر کسی که مشوق او بوده و همراهی اش کرده در 

ظاهر این سناریوی اعتراض آمیز را نوشته است.
وی در واکنش به این اظهار نظر که گویا معتمدی به خاطر نرفتن به 
بازی های المپیک لندن اعتراض داشته است، تصریح کرد: این طور 
نیست. در رش��ته های تیراندازی، تکواندو، قایقرانی، سهمیه متعلق 
به فدراسیون است نه ورزش��کار. در تیراندازی هم این طور شد، چرا 
ملی پوش تیراندازی ایران نرفت؟ این عرف بین المللی است. در همه 
کشورها این اتفاق می افتد. سهمیه متعلق به کشور است و فدراسیون 
در این ب��اره آن تصمیم می گی��رد. من عذر می خواه��م اما برخی از 
دوستان رسانه ای این سناریو شبهه  برانگیز را تقویت کرده اند و منجر 

به رفتن معتمدی شدند. 

  داوران بین المللی فوتسال
 بخشیده شدند

علیرضا س��هرابی، وحید عرض پیما و علی پورافش��ار در حالی برای 
قضاوت در لیگ فوتسال انتخاب شدند که همچنان مشخص نشده 
دلیل محرومیتشان از سوی کمیته رس��یدگی به تخلفات و اخالق 

حرفه یی در فوتبال چه بود!
علیرضا س��هرابی، وحید عرض پیما و علی پورافش��ار سه داور بین 
المللی بودند که بع��د از قضاوت در جام جهانی باش��گاهی کوچک 
فوتسال در کویت، از س��وی کمیته رس��یدگی به تخلفات و اخالق 
حرفه یی در فوتبال محروم ش��دند و حتی مدت محرومیتش��ان هم 

اعالم نشد.
این در حالی بود که اصفهانیان رئیس کمیته داوران با اعزام این سه 
داور به کویت موافقت کرده بود و حتی مه��دی محمد نبی هم پای 
برگه درخواست کویتی ها برای رفتن داوران به این مسابقات را امضا 
کرده بود.با این وجود مشخص نشد دلیل کمیته رسیدگی به تخلفات 
و اخالق حرفه یی در فوتبال برای محرومیت این س��ه داور چه بود و 
اصال چرا این کمیته به جای کمیت��ه داوران و کمیته انظباطی وارد 
عمل شد. این در حالی است که گفته می شد س��ه داور بین المللی 
بدون اجازه فدراسیون فوتبال به این مسابقات رفته اند اما با گذشت 
زمان، تمام مس��ئوالنی که باید اجازه اعزام این داوران را می دادند، 

اعالم کردند که هیچ گاه مانع حضورشان در کویت نشدند.
همچنین اسنادی منتشر شد که نشان می داد اعزام داوران با تائید 
AFC انجام شده و فدراسیون کویت هم اجازه استفاده از این داوران 
را از ایران گرفته است.تمام این اتفاقات باعث شد ابهام در محرومیت 
سهرابی، عرض پیما و پور افشار باقی بماند. اما با اعالم اسامی داوران 
هفته اول لیگ برتر مشخص شد که این سه داور هیچ تخلفی مرتکب 
نش��دند و می توانند در لیگ ایران قضاوت کنند.علیرضا س��هرابی 
در هفته اول لیگ به تبریز می رود و در بازی ش��هرداری این شهر با 
تاسیسات دریایی تهران را س��وت خواهد زد. عرض پیما و پور افشار 
هم دی��دار دو تیم تندیس ماهان قم و ش��هرداری س��اوه را قضاوت 

خواهند کرد.

 پاتک به قیمت سنگین گرت بیل
گرت بیل با رکورد ش��کنی راهی رئال مادرید ش��د. بسیاری قیمت 
پیشنهادی رئال مادرید برای او را گران تر از قیمت واقعی او می دانند. 
چپ پای ولزی قدرت فیزیکی باال و س��رعت و تکنیک بسیار خوبی 
دارد که او را در زمره بهترین فوتبالیست های حال حاضر جهان قرار 
می دهد. طبیعی است که رئال برای به دست آوردن این بازیکن تالش 
زیادی کرده باشد اما آیا 85 میلیون پوند رقم عاقالنه ای برای جذب 

این بازیکن است؟
پس از آن که رئال مادرید پیشنهاد مالی عجیب 100 میلیون پوندی 
را برای جذب این بازیکن به باشگاه تاتنهام ارائه داد، خیلی ها به انتقاد 
از باشگاه مادریدی پرداختند و اعالم کردند 100 میلیون پوند برای 
این بازیکن رقم زیادی است و بیل این قدر نمی ارزد. در واقع اگر گرت 
بیل ارزش 100 میلیون پوند دارد، لیونل مسی چقدر ارزش خواهد 
داشت؟  بازیکنانی نظیر پله و مارادونا اگر در حال حاضر فوتبالیست 

بودند، چقدر ارزش داشتند؟

نباید از این تیم انتظار نتایج 
المپیک را داشت

چمن گلی/ سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی
در مسابقات قهرمانی جهان نباید از تیم ملی حال حاضر مانند تیم المپیک 
انتظار داشت چرا که نتوانس��تیم از تمام پتانسیل کشتی فرنگی استفاده 
کنیم. ملی پوش��ان المپیکی قهرمان المپیک و میدان دیده هستند؛ در 
حالی که نفرات حال حاضر مدت زی��ادی از میادین دور بوده اند و در نبود 

ملی پوشان المپیکی کار سختی را در پیش دارند. 
با این حال آنها نیز باید زحمت بکش��ند و خود را به آن شرایطی برسانند 
که بتوانند افتخارآفرینی کنند.

س��عی کردی��م در انتخاب 
ملی پوش��ان عدال��ت را 
رعایت کنیم تا آن کسی 
که واقعا ح��ق دارد به 
دوبن��ده تی��م ملی 

برسد. 

جدیدترین رد ه بندی تیم های ملی فوتسال دنیا روز گذش��ته اعالم شد و تیم ملی فوتسال ایران همچنان 6
در رده هفتم این رده بندی باقی ماند. فوتسال ایران که در قاره آس��یا لقب سلطان فوتسال قاره را به خود 
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فوتسال ایران همچنان قدرت برتر آسیا

 در سپاهان
 پسرفت کردم

 قوچان نژاد در استاندارد
 لیژ ماندنی شد

رضا قوچان نژاد با پایان زمان نقل وانتقاالت تابس��تانی در اس��تاندارد لیژ 
ماندنی ش��د. رضا قوچان نژاد که 3 س��ال دیگر با اس��تاندارد لیژ قرارداد 
 دارد در فصل جدید نتوانس��ته اس��ت جای��ی در ترکی��ب ثابت تیمش

 داشته باشد. 
ترافیک مهاجمان در استاندارد لیژ باعث ش��ده بود تا این بازیکن ایرانی  
نتواند بازیکن ثابت تیم بلژیکی باش��د.قوچان نژاد در زمان نقل وانتقاالت 
تابستانی از تیم های از لیگ هلند و دس��ته دوم آلمان پیشنهاد داشت اما 
قوچان نژاد ترجیح داد تا در بلژیک بماند و ب��رای حضور در ترکیب ثابت 

تیمش بجنگد.
قوچان نژاد پیش از این گفته بود که پیشنهاد های تیم های دیگر برای به 
خدمت گرفتن او جدی نیست.استاندارد لیژ در لیگ بلژیک با 6 پیروزی 

از 6 دیدار خود، مقتدرانه در صدر جدول قرار دارد. 

 بازیکن ایرانی و جوان روبین کازان می گوید به خاطر علی دایی دوست 
دارد پرسپولیس داربی 77 را ببرد.

س��ردار آزمون که در برنامه 90 حض��ور پیدا کرده بود در مورد مس��ائل 
مختلفی صحبت کرد و اظهار داشت: س��پاهان واقعا با من بد رفتار کرد. 
شما نمی توانید به خاطر یک موضوع پیش پا افتاده مثل اجاره خانه اشک 
مادرتان را ببینید. به خاطر این کار س��پاهان، 6 ماه با پیشکسوتان گنبد 
تمرین می کردم. در س��پاهان به جای اینکه پیشرفت کنم پسرفت کردم 
اما در روبین کازان ش��رایط به گونه ای نبود که فقط همان روز اول من را 
تحویل بگیرند. با این حال باید از ساکت تش��کر کنم چراکه در سپاهان 

فقط او به فکر من بود.
وی افزود: پول اجاره خانه ام را پ��در و مادرم می دادند. فکر کنم زمانی که 

سپاهان بودم سرجمع 10 میلیون از آنها پول گرفتم.

مسعود شجاعی به الس پالماس پیوست
مسعود شجاعی که از مدت ها قبل از سوی باشگاه اوساسونا ، بازیکن آزاد 
شناخته شده بود در نهایت با تیم الس پالماس در لیگ دسته دو اسپانیا 
به توافق رسید. مسعود شجاعی پس از پنج فصل حضور در اوساسونا 

طی 96 بازی برای این تیم پنج گل را به ثمر رساند. 

برانکو  سرمربی دیناموزاگرب شد
برانکو ایوانکویچ س��رمربی س��ابق تیم ملی ایران با باش��گاه 
دینامو زاگرب به توافق رس��ید تا برای سومین بار هدایت این 
تیم را بر عهده گیرد.سرمربی 59 ساله کروات پیش از حضور 
در دینامو زاگرب، هدایت تیم الوحده امارات را بر عهده داشت .

اوزیل و ونگر خوشحال از پیوند با هم

بازیکن جدید آرس��نال از اینکه ش��اگرد ونگر شده 
خوشحال است. س��رمربی فرانس��وی توپچی ها هم 
اوزیل را بازیکنی بزرگ دانس��ت و از ج��ذب او ابراز 

خوشحالی کرد.

چند سالی است بیسبال استان اصفهان 
گروه 
با ورود شرکت صنایع پلیمر اسپادانا از ورزش

حمایت چشمگیری برخوردار شده  و 
این تفاهم نامه همکاری اوایل س��ال جاری برای س��ومین بار 

تمدید شد. 
تنها تیم بیس��بال اس��تان اصفهان با نام پاور پای��پ در خرداد 
ماه س��ال جاری برای دومین ب��ار برای ش��رکت در لیگ 11 
تیمی بیسبال کش��ور اعالم آمادگی کرده اس��ت . شاید برای 

خوانندگان جالب باش��د که بدانند لیگ بیس��بال کش��ور در 
 دو گروه ش��ش تیمی و در دو بخش ش��مال و جن��وب برگزار

 می شود و درهر گروه رقابت بسیار س��ختی بین تیم ها برقرار 
اس��ت تا از هر گ��روه دو تیم ب��ه مرحله بعدی صع��ود کنند و 
 درنهایت تکلیف تیم های اول تا س��وم لیگ کش��ور مشخص

 شود .
پاور پایپ ب��رای آمادگی هرچ��ه بهتر در لیگ 92 ب��ا 3 بازی 
تدارکاتی با تیم های ته��ران ، اراک و قم توانس��ته به آمادگی 

نسبی دس��ت یابد و س��عی در اضافه کردن تجربیات بازیکنان 
جوان خود دارد . لیگ 92 در 19 ش��هریور در اس��تان سمنان 
برگزار خواهد شد و الزم به ذکر است استان سمنان با همکاری 
شهرداری آن اس��تان اقدام به راه اندازی دومین زمین بیسبال 
کش��ور نموده و لیگ امس��ال به نوعی افتتاحیه این زمین نیز 

خواهد بود .
پاور پای��پ اصفهان توانس��ته با حض��ور در لی��گ 91 و انجام 
بازی های تدارکات��ی بازیکنان خود را به کش��ور معرفی نماید 
به ش��کلی که پس از نیما باقری نیا ، س��عید باطن��ی و وحید 
باطنی که از س��ال های دور هم��واره در اردو ه��ای تیم ملی 
حاضر بودند احمد درایش و امین باقری نی��ز نظر مثبت کادر 
فنی تیم مل��ی را به خود جل��ب کنند و در آخرین مس��ابقات 
برون مرزی تیم ملی کش��ورمان که شهریور ماه سال جاری در 
 کشور گرجستان برگزار شد نیز در لیست اعالم شده سر مربی

 تیم ملی باشند .
رئیس کمیته بیس��بال اس��تان اصفهان در خصوص پشتوانه 
سازی و آینده بیسبال استان گفت: از ابتدای قبول مسئولیت در 
کمیته بیسبال این اعتقاد را داشتم که باید از نوجوانان سرمایه 

گزاری کنیم.
 ام��ا ب��ه دالی��ل مختل��ف ابت��دا تم��ام ت��الش خ��ود را 
کردی��م ت��ا نماین��ده شایس��ته ای راه��ی لی��گ بیس��بال 
 کش��ور کنی��م و در مرحل��ه بع��د ب��ه ه��دف اولی��ه خ��ود

 بپردازیم.

 اما این روز ها موقع آن نیز رسیده و طی تفاهم نامه ایی که بین 
کمیته بیسبال استان اصفهان ، صنایع پلیمر اسپادانا و مدرسه 
راهنمایی سید الش��هدا به نمایندگی آقایان باطنی ، عظیمی و 
امید اهلل انجام شده قرار است 80 دانش آموز این مرکز آموزشی 
پس از س��اعت ورزش بصورت ف��وق العاده در اختی��ار مربیان 
 بیسبال باش��ند و این کار قطعا به آینده بیسبال استان کمک

 خواهد کرد .
باطنی ادامه داد در س��ال های گذش��ته و امس��ال با همکاری 
س��ازمان فرهنگی تفریحی چند نوبت اقدام به برگزاری کالس 

های آموزش بیسبال نمودیم.
 ام��ا متاس��فانه عالرق��م هم��کاری ه��ای بس��یار خ��وب 
آن س��ازمان ب��ا کمیت��ه بیس��بال اس��تان اصفه��ان نتیجه 
 خوب��ی حاص��ل نش��د بناب��ر ای��ن روش ه��ای دیگ��ر را

 امتحان کردیم .
باطنی در خصوص رش��ته ورزشی بیس��بال نیز اظهار داشت: 
این رشته در رنکینگ جهانی در رتبه 45 قرار داردو از بسیاری 
از رشته های ورزشی پر س��روصدا مانند فوتبال جایگاه بهتری 
 دارد همچنی��ن در مس��ابقات برون مرزی بس��یار خوب ظاهر

 شده است. 
 مهمتر از همه اینکه این رشته از جمله رشته های بسیار اصیل 
ایرانی است و انواع آن در سراسر کشور با نام های چوگو ، آبده و 
پله چفته بازی میشده اما متاسفانه همانند چوگان به نام دیگر 

کشور ها ثبت شده است. 

آسمان خراش های اصفهانی به لیگ یازدهم می روند

موفقیت بیسبال در پرتو حمایت های اسپادانا

رئیس کمیته 
بیسبال استان 
اصفهان گفت: 
از ابتدای قبول 

مسئولیت در 
کمیته بیسبال این 

اعتقاد را داشتم 
که باید از نوجوانان 

سرمایه گزاری 
کنیم
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ساعتی پس از پیروزی تیم ملی برابر کره جنوبی، 
مهم ترین س��وال این ب��ود که »آیا ک��ی روش در 
ایران می مان��د یا نه؟« س��والی که با این پاس��خ 
کی روش همراه شد: »اگر می خواهید برای تفریح 
به برزیل بروید من ترجیح می دهم برای گذراندن 
تعطیالت تابستان آینده جای دیگری را انتخاب 
کنم«. حاال حدود س��ه ماه از این سوال و جواب 
می گذرد و اکنون هیچ نش��انی نیست که برزیل 
 سال آینده جایی به غیر از تفریح گاه برای فوتبال

 ایران باشد. 
ش��اید گفتن این که تیم هایی نظی��ر هند و عراق 
بازی دوستانه دارند، ما نداریم یا این که فدراسیون 

فوتبال توانایی جور کردن پ��ول برای تیم ملی را 
ندارد، دیگر آن قدر تکراری باشد که یادآوری اش 
هیچ جذابیتی نداشته باشد اما برای فوتبال ایران 
که از پاسخگویی به ساده ترین سواالت هم ناتوان 
اس��ت این نمونه های دم دستی ش��اید مثل یک 

تلنگر باشد.
این روزها دع��وای کارلوس ک��ی روش و مهدی 
تاج علنی ش��ده. ک��ی روش که اس��اس و بنیان 
برنامه اش را ب��ا لغو دو اردو بر ب��اد رفته می بیند، 
با مش��کل بزرگ دیگری روبه رو ش��ده و آن هم 
ناتوانی به پاس��خگویی س��واالت س��اده ای است 
که او در بیانی��ه اخی��رش آن را از تصمیم گیران 

فوتبال ایران پرس��یده و همین باعث ش��ده او در 
تازه ترین اظهارنظر اعالم کند، قصد فسخ قرارداد 

با فدراسیون فوتبال ایران را دارد.
او در این بیانیه سه سوال روشن، شفاف و در عین 
حال ساده پرس��یده است. سه س��وال کی روش 

چنین است:
1- آیا فوتبال ایران یک بار برای همیشه می تواند 

تصمیم بگیرد یا خیر؟
2- آیا فوتبال ایران می تواند یک برنامه ی دقیق و 
کارآمد برای آماده سازی تیم ملی در جام جهانی 

تنظیم و آن را اجرا کند آری یا خیر؟
3- آیا فوتبال ایران می تواند بگوید آری یا خیر؟

س��وال ها همان طور که می بینید س��اده هستند 
اما با این وضع مدیریتی شاید پاسخ دادن به این 
پرسش ها س��خت ترین کار ممکن باش��د. با این 
حال برای این که نقشه راهی ترسیم شود در ادامه 
تالش می کنی��م جواب هایی برای این س��وال ها 
پیدا کنیم تا متوجه ش��ویم منظور و مورد سوال 

کی روش چه افرادی می توانند باشند.

پاسخ به سوال اول
او پرس��یده »آیا فوتبال ایران می توان��د یک بار 
برای همیش��ه ی��ک تصمی��م بگیرد ی��ا خیر؟« 
تاکید ک��ی روش بر »یک بار« ش��اید ب��ه خوبی 
نش��ان دهد که او نتوانس��ته تا به حال تصمیمی 
 قاط��ع را از س��وی مدیران ارش��د فدراس��یون

 فوتبال ببیند. 
ش��اید رودربایس��تی که در راس هرم فدراسیون 
فوتبال وجود داش��ته و در چند س��ال اخیر یکی 
از ضعف های آشکار علی کفاش��یان بوده، چیزی 
است که در این سوال س��اده به صورت پنهانی از 
»فوتبالدوستان ایرانی« پرسیده شده و کی روش 
خواسته نه به صورت خیلی صریح این را یادآوری 
کند ک��ه فوتبال ای��ران مدیر قاطعی ن��دارد و او 
نتوانسته حتی »یک بار« شاهد یک تصمیم باشد.

پاسخ به سوال دوم  
کی روش برنامه اش برای موفقیت تیم ملی در جام 
جهانی 2014 را به صورت ج��زوه و به دو زبان به 
مسووالن فدراسیون فوتبال داده و اسم آن را هم 
گذاشته »به سوی برزیل 2014«، هدف و رویایش 
را هم بر روی »راهیابی به مرحله دوم جام جهانی 
برزیل برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران« قرار 
داده اس��ت اما همان صفحه اول و در آغاز، آن چه 
تا کنون پیش رفته برخالف خواسته هایش بوده 

است.
 ن��ه ش��روع لی��گ از 21 تیر اتف��اق افت��اده و نه 
برنامه ه��ای اردویی تی��م ملی از ابتدا بر اس��اس 
این برنامه جلو رفته اس��ت. اما س��والی که وجود 
دارد این ک��ه چ��ه اتفاقی افت��اده تا ای��ن برنامه 
 مث��ل آن چ��ه روی کاغ��ذ نوش��ته ش��ده اجرا

 نشده است.

س��والی که از همان ابتدای تعویق در شروع لیگ 
به وجود آمد هم چنان مطرح است که به چه دلیل 
مسووالن س��ازمان لیگ در ش��روع لیگ تاخیر 
وارد کردند؟ آنها و در راس س��ازمان، مهدی تاج 
هنوز به این شائبه پاس��خ نداده اند که آیا تماسی 
از س��وی برخی باش��گاه ها انجام گرفته که او هم 
مجبور ش��ده به خاطر همان رودربایس��تی های 
متعارف ایرانی ها، سرنوش��ت تیم ملی را به زلف 
یک تاخیر غیرکارشناس��انه گره بزن��د. حتما اگر 
تیم ملی به خاطر مصدومیت بازیکنان کلیدی اش 
دس��تش در جام جهانی در پوس��ت گردو بماند، 
باشگاه ها هم مقصر هستند که برخالف توصیه ی 
ک��ی روش در برنامه پیش��نهادی، جلوی نظارت 
کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال مقاومت کردند 
و به اجبار بازیکنان ملی خس��ته از راه رس��یده را 
 مجبور به حضور در تمرین های پیش فصل ش��ان

 کردند.

پاسخ به سوال سوم
آخرین سوال کی روش از همه س��اده تر است. او 
پرسیده »آیا فوتبال ایران می تواند بگوید آری یا 
خیر«. این سوال در عین سادگی همه ی جامعه ی 
فوتبال ایران را درگیر خودش کرده؛ از هواداران 
فوتبال تا رس��انه ها، باش��گاه ها و مدیران ارش��د 
فدراس��یون فوتبال. همان هایی که اگر تابستان 
آین��ده تیم ملی در ج��ام جهانی نتیج��ه نگیرید 
خ��ود را محق می دانند ک��ه از راس ت��ا ذیل تیم 
ملی را به چهارمیخ بکش��ند و با انتقادهایش��ان 
چهره حق به جانب به خود بگیرند و مثل "گالم"، 
 ش��خصیت مع��روف س��ریال گالی��ور بگویند »

من می دانستم«.
 اکنون وقت پاس��خ دادن به یک س��وال س��اده 
اس��ت. فوتب��ال ای��ران می توان��د بگوی��د آری 
یا خیر؟ می توان��د بگوید که برای��ش تیم ملی و 
آبروی مل��ی چق��در ارزش دارد؟ می تواند بگوید 
که بین لیگی که هر س��ال تکرار می ش��ود و جام 
جهانی که هر چند سال یک بار تیم ملی با بخت 
و اقبال، ش��انس حض��ور در آن را پی��دا می کند 
 ک��دام را انتخاب می کنند؟ اکن��ون وقت انتخاب

 است.

دیوار حیا و احتیاط فرو ریخت

تهدید کی روش به استعفا و بر باد رفتن آن همه ذوق مرگی

آنچه که این روزها در فوتبال ایران رقم می خورد، حتما در فوتبال روز جهان اتفاقی بی هتماست. دعوا بر سر آنچه دو طرف  گروه 
"منافع ملی" می خوانند باعث ش�ده که دیوارحیا و احتیاط میان دو طرف فرو بریزد و یک بار دیگر فوتبال ایران درون مایه ورزش

ضعیفش را به همه معرفی کند. سرمربی تیم ملی دیروز در ادامه ی تالش هایش برای رسیدن به امتیازهای الزم و آماده کردن 
تیم ملی در گفت وگویی که با روزنامه خبر ورزشی انجام داده از احتمال فسخ قراردادش با فدراسیون فوتبال حرف زده اما در ادامه از لحنش این 

طور بر می آید که قصد دارد با این صحبت ها، مسووالن فدراسیون فوتبال ایران را برای متوجه وضعیت دشوار تیم ملی کند.



مشارکت 270 میلیون ریالی خیران 
فارسان در طرح رضوان

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان فارسان از مشارکت 270 
میلیون ریالی خیران در طرح رضوان خبر داد.

محمدرضا فتحی  اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون خیرین برای 
تکمیل، تعمیر و ساخت منازل مس��کونی مددجویان 270 میلیون 

ریال کمک کردند.
وی عنوان کرد: در سال گذشته نیز مردم خیر این شهرستان بیش از 

600 میلیون ریال در طرح رضوان اهدا کردند.
فتحی با اش��اره به اینکه احداث مس��کن و ارائه خدم��ات عمرانی و 
ایجاد سرپناه امن از مهم ترین اولویت های کاری کمیته امداد است، 
 تصریح کرد: یکی از طرح های کمیته امداد در راستای ارائه خدمات
  عمرانی ب��ه مددجوی��ان، طرح رض��وان اس��ت، ک��ه در قالب این

 طرح با مش��ارکت خیرین و بانک های عامل، س��اخت مسکن برای 
مددجویان اجرایی می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان فارسان با اشاره به میزان 
زکات جمع آوری شده در این شهرستان، گفت: در یک سال گذشته 
مردم خیر این شهرستان یک میلیارد و 900 میلیون ریال زکات مال 

خود را به کمیته امداد اهدا کردند.
م��ردم  پارس��ال  مجم��وع  در  ک��رد:  خاطرنش��ان  فتح��ی 
9 میلی��ارد ری��ال ب��ه نیازمن��دان کم��ک  خی��ر بی��ش از 

 کردند.

خبر ویژه

داود شیوندی/ قائم مقام وزیر و مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

نظام ما مبتنی بر ارزش های دینی ش��کل گرفته و تع��اون یکی از اصول 
اس��امی بودن نظام ماس��ت. قانون اساس��ی از تعاون به عنوان محور 
و رویکرد اصلی اقتصاد کش��ور نام برده اس��ت.بخش تعاون بر اس��اس 
آرمان های اخاقی و انسانی به منظور توانمند کردن قشرهای کم درآمد و 
در سایه همیاری، کار و کوشش جمعی اعضاء به وجود آمده است. با توجه 
ویژه مقام معظم رهبری به بخش تعاون اصاح سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی موجب شده که مسیر مناسب به منظور ترویج و گسترش 
بیش از پیش فرهنگ تعاون در 
جامعه هموارتر شود.امس��ال 
از 12 لغایت 18 شهریور بنام 
هفته تعاون نامگذاری ش��ده 
که برنامه های متنوعی از جمله 
برگ��زاری همایش ب��زرگ و 
افتتاح طرح ه��ای تعاونی در 

نظر داریم.

تعاون از اصول اسالمی بودن نظام 
است

چهره روزیادداشت
تجلیل  از پیشکسوتان بسیج اصناف در استان

مسئول بسیج اصناف سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( از گرامیداشت روز قشر و تجلیل از بسیجیان 
پیشکسوت اصناف خبر داد. پاسدار محمدجواد ضیایی بختیاری اظهارکرد: همایش روز اصناف با 
حضور بسیجیان پیشکسوت این قشر زحمت کش و والیتمدار در اردوگاه غدیر آورگان برگزار شد.
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برگزاری بیست و پنجمین 
جشنواره تئاتر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری 
از برگزاری بیست و پنجمین جش��نواره تئاتر در استان 
خبر داد.حس��ین گنجی از برگزاری بیس��ت و پنجمین 
جشنواره تئاتر در اس��تان خبر داد و افزود: فراخوان این 
جش��نواره از اردیبهش��ت آغاز و تا نیمه دوم خرداد ماه 
ادامه داشت.وی با اشاره به بررسی40 نمایشنامه ارسال 
شده به دبیرخانه جش��نواره در مرحله اول، تصریح کرد: 
از این تعداد نمایش��نامه 14 اثر موفق ب��ه دریافت مجوز 
تمرین ش��دند.گنجی با تاکید بر ل��زوم تعمیق فرهنگ 
بومی-محلی، خاطرنش��ان کرد: 9اثر از آثارمورد بررسی 
با توجه ب��ه فرهنگ بوم��ی- محلی این منطقه توس��ط 
نویس��ندگان اس��تان تدوین و نگارش ش��ده اند.وی به 
معرفی 8 نمایش��نامه برتر به مرحله اجرا اش��اره کرد و 
گفت: این جشنواره از 13 تا 16 مهرماه در استان برگزار و 
از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.به گفته وی، برگزیدگان 
این جش��نواره پس از آموزش های الزم، ابتدا به مرحله 
منطقه ای و در صورت برگزیده ش��دن به جشنواره فجر 

راه می یابند.

 تولید 38هزار تن هلو
 در شهرکرد

مدی��ر باغبانی س��ازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و 
بختیاری از آغاز برداش��ت هلوی دیررس در استان خبر 
داد. حمیدرضا منص��وری - اظهارکرد: 4 ه��زار و 448 
هکتار از اراضی اس��تان به کش��ت هل��و اختصاص دارد 
که از این می��زان، 3 هزار و 500 هکت��ار از باغات بارور و 
مابقی نهال می باش��ند.وی با اشاره به برداشت 15 هزار 
تن هلو پیش رس و میان رس در اواخ��ر تیر و مرداد ماه 
در استان، افزود: پیش بینی می شود 23 هزار تن هلو از 
ارقام دیررس نیز برداشت ش��ود.به گفته وی، با توجه به 
عملکرد 11 تن در هکتار ای��ن محصول، پیش بینی می 
شود، 38هزار تن هلو امس��ال در استان تولید شود.مدیر 
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: 
ارقام زعفرانی، کاردی، جی اچ هیل و آلبرتا از انواع ارقام 
هلو در استان هس��تند، که بیش��ترین تولید به خارج از 
استان به ویژه استان اصفهان فرس��تاده می شود.یادآور 
می شود، برداشت هلوی دیررس تا اواسط مهر ماه ادامه 

خواهد داشت. 

اخبار کوتاه

کودکان روستای نصیرآباد استان چهارمحال و بختیاری برای 
اولین بار صاحب پارک ب��ازی در کنار مزارع کش��اورزی خود 
شدند و با افتتاح بوستان “نشاط” برای اولین بار طعم لذت بازی 

با سرسره، تاب و... را تجربه کردند.
استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های کم برخوردار 
و محروم کشور در جنوبی غربی کشور است که در روی رشته 

کوه زاگرس واقع است. .
بعد از انقاب اقدامات س��ازنده و توس��عه ای در نقاط مختلف 
این استان انجام شده است و بسیاری از مناطق این استان در 
حال توسعه و رشد است، اما همچنان رنگ محرومیت و فقر در 

بسیاری از مناطق این استان مشاهده می شود
این استان یکی از پرروستاترین اس��تان های کشور محسوب 
می شود و در حدود بیش از 900 روستا در این استان وجود دارد 

که رنگ محرومیت و فقر در بسیاری از آنها به چشم می خورد
 روستاها از مناطقی هس��تند که کمتر توسعه پیدا کرده اند و 

امکاناتی که در شهر وجود دارد در روستا دیده نمی شود
یکی از مهمترین امکاناتی که ش��هرهای استان چهارمحال و 
بختیاری نسبت به روس��تاها دارند پارک های بازی مخصوص 

کودکان است که روستاها فاقد پارک بازی هستند
کودکان در کنار دیگر امکانات ش��هر می توانند در پارک های 
بازی مشغول بازی شوند و از بازی با لوازم بازی پارک لذت ببرند 
اما در روس��تاها کودکان به علت نبود پارک بازی لذت بازی را 

در بازی های محل��ی و حضور در مزارع کش��اورزی وطبیعت 
تجربه می کنند.

برای اولین باری در یکی از روس��تاهای اس��تان چهارمحال و 
بختیاری به همت دهیار روستا و کمک استانداری استان لوازم 
بازی از قبیل سرس��ره، تاب و...  در منطقه ای در کنار روس��تا 
نصب شده و کودکان این روستا با داشتن هیجان زیاد در هنگام 
نصب این لوازم مش��غول به بازی با لوازم بازی پارکی شدند و 
برای اولین بار اوج ش��ادی و لذت با لوازم بازی پارکی در کنار 

دوستان خود را تجربه کردند
کودکان روس��تا آنقدر هیجان دارند و خوشحال هستند که به 
نظر می رس��د بهترین لحظه زندگیی شان را در حال گذراندن 
هستند. خنده، جیغ، فریاد، شادی از نمونه کارهایی است که 
کودکان روس��تای نصیر آباد برای بیان خوشحالی خود نشان 

می دهند.
علی یکی از کودکان خرسال روستا است که آنقدر هیجان دارد 
که نمی داند که با کدام وس��یله بازی، بازی کند و هر لحظه به 
هر طرفی می دود و هر لحظه با هیجان به س��مت وسایل بازی 
می رود و آنقدر هیجان دارد که به مدت کم از هر وسیله بازی 
استفاده می کند و سراغ دیگر وس��یله بازی می رود، در حالی 
که نفس نفس می زند می گوید: "خیلی خوشحالم" و دوباره با 

سرعت به سمت وسایل بازی می رود.
مهدی دیگر کودک روس��تا اس��ت که در این رابطه می گوید: 

برای اولین بار است که وسایل بازی پارکی را می بینم و استفاده 
می کنم و از  اینکه در کنار خانه مان در روس��تا صاحب پارک 

بازی شده ام بسیار خوشحالم.
راضیه یکی از دختران خردس��ال اس��ت که به هم��راه دیگر 
دوستان خود سوار چرخ الفلک شده و شعر “چرخ چرخ. چرخ. 

چرخ. عباسي. خدا منو 
نندازي” ب��ا صدای بلند 
فری��اد م��ی زد و دیگر 
دوس��تان او نی��ز بازگو 

می کنند.
صحن��ه ه��ای زیب��ا از 
ب��ازی ک��ودکان ای��ن 
روستا و ش��ادی و لذب 
بردن این ک��ودکان به 
نظ��ر می رس��د بهترین 
صحنه ه��ای زندگ��ی 
باش��ند که این کودکان 
به آرزوی چندین ساله 

خود رسیده اند.
دهیار روس��تا در حالی 
ک��ه ک��ه مش��غول به 
درس��ت کردن سیمان 
برای نصب دیگر وسایل 
بازی بود به خبرنگار مهر 
گفت: روستای نصیرآباد 

یکی از روستاهای تاریخی استان چهارمحال و بختیاری است 
که همچنان دارای محرومیت است.

احمدرضا اسکندری عنوان کرد:  نام این پارک بازی را بوستان 
نشاط گذاش��ته ایم تا محلی برای ایجاد نشاط و شادی در بین 
اهالی روس��تا باش��دوی گفت: برای احداث ای��ن پارک 100 
میلیون ریال اعتبار هزینه شده و این اعتبار از اعتبارات دهیاری 

با مصوبه اعضای شورا بوده است
وی عنوان کرد: در آینده نزدیک یک حصار اطراف این بوستان 
می کشیم و آن را از مزارع کشاورزی جدا می کنیم و همچنین 
برنامه ما این است که یک میدان والیبال و یک میدان بسکتبال 
در مجموعه این بوس��تان احداث کنیم.روس��تای نصیرآباد از 
توابع بخش گندمان شهرستان بروجن اس��تان چهارمحال و 
بختیاری اس��نت که در فاصله 100 کیلومتری مرکز اس��تان 

قرار دارد.

احداث اولین پارک بازی در نصیرآباد

 وقتی چشم کودکان روستا به "نشاط" روشن می شود

کودکان روستا 
آنقدر هیجان دارند 
و خوشحال هستند 

که به نظر می رسد 
بهترین لحظه 

زندگیی شان را 
در حال گذراندن 

هستند. خنده، جیغ، 
فریاد، شادی از نمونه 

کارهایی است که 
کودکان روستای 

نصیر آباد برای بیان 
خوشحالی خود نشان 

می دهند

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

ابالغ رای 
331 کالسه پرونده : 552/91حل 4 شماره دادنامه 552 بتاریخ 92/5/6 تاریخ رسیدگی : 92/5/2 
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان : علی اصغر فخاری 
اسفریزی فرزند محمد حسین به نشانی : خمینی شهر خ 17 شهریور محله اسفریز کوچه پاکوره 
کد پستی 8415993777 خوانده : کیوان زمانی فروشانی فرزند رجبعلی به نشانی : مجهول المکان 
خواسته : انتقال سند گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست آقای علی اصغر 
فخاری اسفریزی فرزند محمد حسین به طرفیت آقای کیوان زمانی فروشانی فرزند رجبعلی الزم 
به الزام به  انتقال سند یک دستگاه موتور سیکلت پیشرو125 مدل 82 نظر به شرح درخواست 
ابرازی از جمله سند فروش وسیله نقلیه و گواهی گواه و اظهارات آقای  تقدیمی و مستندات 
مهدی حسن زاده که اعالم نموده که موتور سیکلت را به برادر خواهان فروخته و ثمن آن را 
دریافت نموده است و نظر به اظهارات علی فخاری الزم اینکه موتور سیکلت را برای خواهان 
خریداری و وجه آن را پرداخت نموده و مشکلی از این باب ندارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
خواهان در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه اثاثه ارسال ننموده خواسته خواهان را مقرون به 
صحت تلقی  مستندا به مواد 219و220 قانونی مدنی خوانده را ملزم به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال سند موتور سیکلت موصوف به نام خواهان می نماید رای صادره می نماید 
رای صادره غیابی ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض در همین شورا و پس از ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ انتشار آگهی قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می 

باشد .شورای حل اختالف شعبه 4 خمینی شهر

ابالغ اجرائیه

349 شماره پرونده: 9100400200301146/1. شماره ابالغیه: 139205102003000685. شماره 
بایگانی پرونده: 9101902/1. بدینوسیله به آقای علی صابری فرزند حسین بدهکار پرونده به 
شماره بایگانی فوق به نشانی: اصفهان صدا و سیما خیابان شهید موحدیان بن بست بهرام پالک 
276 که برابر گواهی مامور ابالغ مربوطه نشانی مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده است، ابالغ 
می گردد که به موجب گواهی عدم پرداخت چک شماره 1011-22471800-91/8/9 صادره 
مبلغ  است  گردیده  امضاء  قوامین  موسسه  وجه  در  که  اصفهان  فردوسی  شعبه  ملت  بانک  از 
اثر  بر  باشید که  بدهکار می  قوامین شعبه شریف واقفی اصفهان  بانک  به  180/000/000 ریال 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
ابالغ اجرائیه محسوب  تاریخ  این آگهی که  انتشار  تاریخ  از  ابالغ می گردد  اسناد رسمی بشما 
است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت 
انتشار آگهی دیگری  اقدام و در غیر این صورت بدون  ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 2698 اسدی – رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان

مزایده نوبت اول

366 دایره اجرای احکام شعبه دوم دادگستری خمینی شهر در پرونده اجرائی کالسه 910426 
اجراء موضوع قسمتی از محکوم به اجرائیه ابالغ شده نظر به اینکه محکوم له آن آقای محمود 
اجرای  در  دارد  نظر  در  در  باشند  می  صالحی  علیرضا  آقای  آن  علیه  محکوم  و  هاشمی  حاج 
اعمال مواد محکومیتهای مالی و استنکاف محکوم علیه از پرداخت مبلغ مابقی محکوم به میزان 
71572402 ریال نظر به اینکه محکوم علیه اموالی که شامل ماسک صورت با نام تجاری صورتک 
تولید کارخانه رازی که با جمیع جهات و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری اموال را به تعداد 
3281 عدد جمعا 84649800 ریال ارزیابی نموده و نظر به اعالمی مصون از تعرض اصحاب 
دعوی باقی مانده و در حال حاضر اموال به لحاظ اینکه نیاز به نگهداری داشته نزد امین اموال 
امید علی صالحی به نشانی : خمینی شهر خیابان کهندژ خیابان 16 متری کوچه پرخنده  آقای 
کد پستی 8417645311 می باشد را در نظر دارد را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه 
مزایده روز سه شنبه مورخ 92/6/26 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام شعبه دوم حقوقی 
دادگستری خمینی شهر به نشانی : خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی بسیج خواهران مجتمع 
به نشانی اعالم  از مزایده  قضایی شماره یک برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل 
شده مراجعه و از اموال منقول نزد امین بازدید نموده و خریدار کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی  را فی المجلس و ما بقی را ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت 10 درصد 

اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد . م الف 14055 مدیر اجرای 
احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری خمینی شهر 

 ابالغ 

363 کالسه پرونده :457/92ش/8 شماره دادنامه : 691 تاریخ 91/5/27 مرجع رسیدگی : شعبه 8 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان :محمد قربانی نشانی : اصفهان – خیابان کاوه – خیابان 15 
خرداد بن بست سعادت پالک 7 وکیل : حسین محمدیان نشانی : اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی – خیابان شیخ مفید – ساختمان عقیق طبقه اول واحد 1   خوانده : محمد رضا باقری 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه سفته به شماره 533575 ) سری ب / 1(  گردشکار :  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا  ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال  به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .” رای قاضی شورا”در 
خصوص دعوی محمد قربانی با وکالت حسین محمدیان به طرفیت محمد رضا باقری  به خواسته 
به شماره خزانه داری کل 533575)  میلیون ریال) وجه یک سفته  مبلغ10000000 )ده  مطالبه 
سری / ب( به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 

خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب ، شورا دعوای 
مطردعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده ، لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  داگاههای  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  مواد  و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10000000 ) ده میلیون ریال( بابت  اصل خواسته 
و42000 ریال بابلن هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/4/2 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد ، 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید 
باشد. قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف  نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان می 

 اصفهان 

 ابالغ رای

362 کالسه پرونده :92-403 شماره دادنامه : 728 تاریخ 92/5/27 مرجع رسیدگی : شعبه 11 
شورای حل اختالف اصفهان  خواهان : اکبر توکلی  بنشانی : تهران دروازه شیرون- حاجی بابا شمیرانی 
– صدر شیوانی پالک 23 وکیل حسین محمدیان نشانی : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی – خیابان 

شیخ مفید – ساختمان عقیق طبقه اول واحد یک خوانده : ابوالفضل ژدواره مجهول المکان  خواسته: 
مطالبه وجه 7 فقره چک    گردشکار :  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل 
اختالف  در خصوص دعوی آقای اکبر توکلی فرزند اسماعیل با وکالت حسین محمدیان به طرفیت 

ابوالفضل ژدواره فرزند رجبعلی بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده  
به پرداخت مبلغ 39000000 ریال وجه 7 فقره چک به شماره های 5000/912928- 50000/912925- 
50000/912929عهده   -  50000/912932  -90000/912933  -50000/912931  -50000/912924
بانک  صادرات خوزستان ) احمد آباد ( کد 20( به انضما م مطالبه کلیه خسارت دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت  تاخیر و تادیه در تامین خواسته و نظر به دادخواست تقدیمی ابرازی از سوی وکیل  
خواهان  و بقای اصول مستندات و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه در ید خواهان 
که حکایت از اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چکهای فوق الذکر را دارد و 
اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در روزنامه اصفهان امروز مورخ 92/4/2 
و جلسه رسیدگی حضور نداشته الیحه یا دفاعیه ای در عدم دین و برائت ذمه خویش ابراز و 

ارائه ننموده لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستندا  به مواد 310و313 قانون 
تجارت و مواد198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سی و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
192000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسیدها چکهای موصوف ) 88/10/30-88/10/10-88/10/5-88/9/25-88/9/30-

88/10/20-88/10/25( لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و 20 رور پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد الزم به ذکر است قرار تامین خواسته به شماره 
. م الف 5854 قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  410مورخ 92/3/29 صادر گردیده است 

 اصفهان 

آگهي فقدان سند مالكیت

باارائه دو برگ استشهادیه محلي که هویت شهود  اینکه ورثه طلعت خانم جلیلي  365 نظر به 
رسمًاگواهي شده وباارائه گواهي حصروراثت وفرم 19 مالیاتي مربوطه مدعي مفقود شدن سند 
مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک 148 واقع درمعصوم آباد 14 اصلي بخش یک ثبتي 
شهرضا شده اند که تمامت سه دانگ مشاع ازپالک فوق درصفحه 231 دفتر17ذیل ثبت شماره 
3026 بنام نبي اله مرتضوي ثبت وسند صادرشده سپس نامبرده بموجب سند 1056 – 1 / 12 
ورثه  اینک  داده  انتقال  جلیلي  خانم  طلعت  خودرابه  مالکیت  تمامت  اصفهان  دفتر68   1322  /
نموده  را  فوق  ازپالک  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  المثني  درخواست صدورسندمالکیت  نامبرده 
اندکه دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اشاره نشده ویا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
نماید واگر  یا سند معامله تسلیم  مالکیت  ارائه اصل سند  محل مراجعه وادعاي خود را ضمن 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک 
ارائه دهنده مسترد مي شود. میر محمدي - رئیس  المثني واصل سند به  نسخه آن به متقاضي 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

آگهي فقدان سند مالكیت
هویت  که  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  محمد  فرزند  ناصرفرسادنیا  آقاي  اینکه  به  370نظر 
شماره  زمین  قطعه  ششدانگ  مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود 
شش هزاروهفتصدوسي وپنج فرعي ازدواصلي شده که سندمذکور ذیل ثبت 81317 در صفحه 
نموده  المثني  نامبرده درخواست صدورسندمالکیت  اینک  بنام وي  ثبت گردیده  دفتر 477   76
است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
نماید واگر  یا سند معامله تسلیم  مالکیت  ارائه اصل سند  محل مراجعه وادعاي خود را ضمن 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک 
نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.   میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

 ابالغ رای

355 کالسه پرونده :92-404 شماره دادنامه : 727 تاریخ 92/5/27 مرجع رسیدگی : شعبه 11 شورای 
حل اختالف اصفهان  خواهان : اکبر توکلی بنشانی تهران : دروازه شیرون- حاجی بابا شمیرانی – صدر 
خیابان شیخ  شیوانی پالک 23 وکیل حسین محمدیان نشانی : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی – 
مفید – ساختمان عقیق طبقه اول واحدیک  خوانده : ابوالفضل ژدواره مجهول المکان  خواسته:تقاضای 
فقره  وجه  ریال   32000000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  مبنی  حکم  صدور  و  رسیدگی 
پرونده  محتویات  به  عنایت  با    : گردشکار   : ذیل  بشرح  ریال  میلیون  چهار  مبلغ  به  کدام  هر  حواله 
مبادرت به صدور رای  به شرح آتی  و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
اسماعیل  فرزند  توکلی  اکبر  آقای  دعوی  در خصوص  اختالف   قاضی شورای حل  رای   . نماید  می 
تقاضای رسیدگی و  بخواسته  فرزند رجبعلی  ابوالفضل ژدواره  به طرفیت  با وکالت حسین محمدیان 
به  فقره حواله   مبلغ 32000000 ریال وجه 8  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده   مبنی  صدور حکم 
شماره های 441321،؛441320،441312،441319، 441318، 441314، 441310،441317 به موسسه 
مالی و اعتباری مهر شعبه آبادان ) استان خوزستان ( به انضما م مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از 
هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل و خسارت  تاخیر و تادیه و صدور قرار  تامین خواسته باتوجه به 
دادخواست تقدیمی  و الیحه ابرازی از سوی وکیل  خواهان  وبا عنایت به  بقای اصول مستندات و 
گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور د اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجوه 
حواله های  فوق الذکر را دارد وبا توجه به اینکه خوانده محترم با وصف ابالغ قانونی از طریق 
نشر آگهی  در روزنامه اصفهان امروزمورخه 92/4/2 در جلسه رسیدگی حضور نداشته الیحه 
یا دفاعیه ای نیز ابراز و ارائه ننموده لذاشورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستندا 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادرسیدادگاههای  آئین  قانون  198و515و519و522  مواد  به 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  سی و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

194000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )92/3/28( 
لغایت زمان اجرای حکم  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 20 روز پس از 
آن قابل تجدید نظر  در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد الزم به ذکر است قرار تامین خواسته با 
توجه عموم تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری   نیافته است . م الف 5827 قاضی شعبه 

11 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 

358 شماره ابالغنامه : 9210103634500024 شماره پرونده : 9109980351400614 شماره بایگانی 
شعبه : 920044 مشخصات ابالغ شونده حقیقی نام رامتین نام خانوادگی : نافذ نام پدر : رحمان کد 
ملی 1292937841 نشانی : اصفهان خ توحید بن بست آذین بلوک A8 مهلت حضور از تاریخ ابالغیه : 
3 روز – محل حضور : خمینی شهر علت حضور : در مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناس 
اثباتا در این دادگاه حاضر شوید . مدیر اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه  یا  نفیا  و اظهار هر مطلبی 

حقوقی خمینی شهر 

فقدان سند مالكیت 
359 خانم زهرا کریمی کسوجی فرزند کرم  باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده و مدعی شده سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ  قطعه زمین پالک 379/2/36 
که فعال به سورت سالن مرغداری و اسیاب و زمین متصله در آمده واقع در دهستان علیای اردستان 
بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 198 دفتر 245 امالک ذیل ثبت 17309 بنام نامبرده فوق ثبت و 
صادر گردیده و مالک مدعی شده که بعلت جابجایی سند مذکور مفقود شده چون درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی لغایت 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در 
صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شدم الف: 215 خیراله عصاری – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  

فقدان سند مالكیت 
باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما  360 خانم زهرا کریمی فرزند کرم  
گواهی شده و مدعی شده سند مالکیت ششدانگ  خانه پالک 3 واقع درمزرعه خونی  8 اصلی دهستان 
بنام  ثبت 17373  امالک ذیل  دفتر 245  اصفهان که در صفحه 441  ثبت  اردستان بخش هفده  علیای 
نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده و مالک مدعی شده که بعلت جابجایی سند مذکور مفقود شده چون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم 
نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شدم الف: 214 خیراله 

عصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  

فقدان سند مالكیت 
361 آقای یوسف کبودانیان اردستانی  باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
المثنی مالکیت ششدانگ  خانه پالک 1/6472 واقع در  رسما گواهی شده و مدعی شده سند 
دفتر 161  در صفحه 184  که  اصفهان  ثبت  اصلی بخش هفده  اردستان  یک  دهستان گرمسیر 
از  تمامی ششدانگ  آن  متعاقب  ثبت و صادر گردیده  نامبرده فوق  بنام  ثبت 7419  امالک ذیل 
طرف مالک ذیل سند رسمی شماره 31344 مورخه 36/2/13 دفتر 51 اردستان بنام خانم شهناز 
تمامی ششدانگ ذیل سند رسمی شماره 69080 مورخه 82/9/26  انتقال شده مجدا  کبودانیان 
مذکور بعلت  که سند  مدعی شده  مالک  و  انتقال شده  فوق  نامبرده  نام  به  اردستان    دفتر 51 
جابجایی سند مذکور مفقود شده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز 
باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شدم الف: 213 خیراله عصاری – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  



خواندنی 

 رنگ لباس خبر می دهد از
 سر درون!

اخبار ویژه

به گفته محققان، اولین 600 میلیون 
سال زمین »هادئن« خوانده می شود؛ 
چرا که پیش از این تصور می شد در 
ای��ن دوره زمانی، زمی��ن جهنمی و 

غیرقابل سکونت بوده است.
اما دانشمندان توانسته اند سنگهایی 
در گرینلند شناس��ایی کنن��د که از 
نش��انگر ش��یمیایی متعل��ق به جبه 
با س��ن ح��دود 4.1 میلیارد س��ال 
برخوردار بوده است. این زمان تقریبا 
400 میلیون سال پس از شکل گیری 
زمین است.بر اس��اس مدلها، فلزاتی 
مانند طال و پالتین که در آهن مذاب 
حل می شوند، باید در زمان شکل گیری هس��ته غنی از آهن زمین در آن فرو رفته باشند.

همچنین از آنجایی که این فل��زات در جبه به وفور وجود دارند، دانش��مندان این فرضیه 
را مطرح کرده اند که شهاب س��نگها و دنباله دارهای��ی که حدود 3.9 میلیارد س��ال قبل 
 به زمین برخ��ورد کرده اند، توانس��ته اند موجودی ای��ن فلزات را مج��ددا در زمین تامین

 کنند.این رویداد فرضی که اکنون »Late Veneer« نام داش��ته، تصور می شود بیشتر 
آب زمین را به شکل یخ تامین کرده است.نمونه های سنگ این دانشمندان نشان داده که 
جبه زمین از مواد معدنی دوس��تدار آهن مانند طال و پالتین در 4.1 میلیارد سال گذشته 
برخوردار بوده اس��ت، بدین معنی که Late Veneer و ش��کل گیری اقیانوسهای زمین 

ممکن است زودتر از تصورات پیشین رخ داده باشند.
محققان بر این باورند که این رویداد احتماال پیش از 4.3 میلیارد سال قبل رخ داده باشد 
چرا که سنگهای آن زمان نشانگر این هستند که در زمان شکل گیری آنها جبه زمین از مواد 
معدنی دوستدار آهن غنی بوده است. به گفته محققان، این یافته ها همچنین به عقب بردن 

زمان  شکل گیری حیات در زمین کمک خواهد کرد.

مهندسان ساعت جدیدی ساخته اند 
ک��ه دارای توانای��ی نش��ان دادن 
 زم��ان ب��ا اس��تفاده از نمای��ش

 نور است.
این ساعت بر اساس مفهومی طراحی 
شده که توسط »پیتر فلچر« انگلیسی 
 Tokyoflash به استودیوی طراحی
Design Studio Blog ارائ��ه 

شده بود.
س��امانه جدی��د Kisai Blade نام 
گرفت��ه و از ال ای دی ه��ای تیوب��ی 
دیجیتالی استفاده می کند که مانند 
پره ه��ای چرخ می چرخند.س��اعت 

مزبور دارای دو ستینگ زمانی است. در »حالت چرخشی«، پره ها می چرخند و هنگام چرخش، 
س��ه پره برای زمان کوتاهی و به نوبت برای نشان دادن س��اعات و دقایق روشن می شوند.در 
»حالت برق زدن«، یک پره برای نشان دادن ساعت روشن می شود و پره دیگر برای نشان دادن 

یک فاصله پنج  دقیقه ای به شیوه مشابه ساعت معمولی، جرقه می زند.
فش��اردادن دو ب��ار دگم��ه فوقان��ی، تاری��خ را در مجموعه ه��ای کده��ای پ��ره ای 
شماره بندی ش��ده مش��ابه آن چه برای نش��ان دادن زمان به کار م��ی رود، نمایش می دهد.

همچنین یک ش��یوه گزینش��ی »انیمیش��ن« وج��ود دارد ک��ه در آن پره ه��ای ال ای دی 
 روش��ن ش��ده و مانند یک موتور جت ب��ا فاصله 15 دقیقه  و بین س��اعات 18 و نیمه ش��ب 
می چرخند.محفظه Kisai Blade نیز طرحی است که برای هر دو مچ دست کوچک و بزرگ 
مناسب است.این محفظه فوالدی فاقد لکه طالیی یا نقره ای رنگ در ال ای دی های آبی، سبز یا 
 PL301517 قرمز و همچنین یک دستبند چرمی یا فوالدی فاقد لکه عرضه می شود.باتری
با اتصال توسط کابل یو اس بی به یک رایانه قابل شارژ است.شارژ سه و نیم ساعته برای بیش 

از 30 روز این ساعت کفایت می کند.

ساعتی که با نور زمان را نمایش می دهدطال و آهن زمین چگونه تامین می شود؟

با اینکه هر فصل��ی رنگ و طرح خود ب��رای انتخاب 
لباس را دارد اما انتخاب انس��ان ها بر یک اصل ثابت 
استوار است: چه چیزی باعث می شود تا من احساس 
خوبی به خود داش��ته باش��م؟ مس��لما اندام زیبا و 
مناسب یکی از دغدغه های مردان و زنان در سراسر 
دنیا است. به طور مثال، زنان در دوران یائسگی دچار 
اضافه وزن و چاقی می ش��وند. اما این مشکل را می 

توان با ورزش از بین برد.
وقتی اندام زیبا داش��ته باش��ید، لباس ها نیز زیباتر 
بر بدن شما می نش��ینند. تقریبا همه انسان ها رنگ 
خاصی را بیشتر از رنگ های دیگر دوست دارند. مثال 
خود من رنگ سفید را برای لباس به هر رنگ دیگری 
ترجیح می دهم. اکنون بهتر است رنگ مورد عالقه 
خود برای لباس را بگویید تا ما به ش��ما بگوییم چه 

شخصیتی دارید.

آبی
شاید شما هم قبول داشته باشید، هیچ چیز آرامش 
بخش تر از دریا نیس��ت. ش��ن، تابش نور خورشید و 
از همه مهم ت��ر آبی دریا حس آرام��ش دارد و باعث 
کاهش استرس می ش��ود. کارشناسان دانشگاه یوتا 
نیز اعالم ک��رده اند حت��ی نگاه کردن ب��ه رنگ آبی 

موجب کاهش اضطراب می شود.
 انس��ان هایی که به دنبال آرامش هستند بیشتر به 

سمت انتخاب لباس های آبی کشش دارند.

قرمز
افرادی که لب��اس های قرمز دوس��ت دارند، غریضه 
قوی دارند و بس��یار هیجان دوس��ت هستند. جالب 
است بدانید تحقیقات نشان داده اند، زنان در دوران 
باروری خود 3.5 مرتبه بیش��تر به رنگ قرمز تمایل 

پیدا می کنند. 
دلیل آن نیز این اس��ت که وقتی زن در حال تخمک 
گذاری اس��ت، تمایالت جنسی بیش��تری هم دارد. 
تحقیقات دانش��گاه راچس��تر نیز ثابت کرده است، 
مردان بیش��تر جذب زنانی می شوند که لباس قرمز 

به تن دارند. 

زرد
لباس های آفتابی= شخصیت گرم و آفتابی! رنگ زرد 
رنگ گرمی است و افرادی که این رنگ را برای لباس 
انتخاب می کنند، خونگرم و پرانرژی هستند. به هیچ 
وجه فکر نکنید اگر لباس زرد بپوشید شبیه موز دوپا 
می شوید. خجالت نکشید. اگر زرد را دوست دارید، 

لباس های زرد خریداری کنید. 
نی��د ب��رای جل��ب توج��ه بیش��تر از  م��ی توا
زی��ورآالت زرد رن��گ ه��م اس��تفاده کنی��د. 
 بگذاری��د هم��ه از گرم��ای وجود ش��ما اس��تفاده 

کنند.

بنفش
بنفش رنگ بس��یار زیبایی است و تناژهای مختلفی 
دارد. اما هر چه روشن تر باشد، بهتر است. این رنگ 

بیشتر مورد عالقه خانم ها است.
 ای��ن رن��گ ش��اد اس��ت و ط��راوت وی��ژه ای 
در خ��ود دارد. م��ی توانی��د در روز ی��ا ش��ب از 
 لب��اس ه��ای بنف��ش و ح��س ش��ادمانی آن بهره 

بگیرید.

نارنجی
افرادی که نارنجی می پوشند بسیار پر جنب و جوش 
و پرانرژی هستند. همچنین باید به خالقیت و ذهن 
باز آنها اشاره کرد. س��عی کنید تا حد امکان از لباس 
یا وسایل جانبی نارنجی اس��تفاده کنید تا آن گرما و 

هیجان به روح شما نفوذ کند و شاد شوید.

دانش < طبیعت - کمتر حیوانی روی زمین می تواند به اندازه 
پشه حس انزجار ایجاد کند. گزش خارش دار و تحریک کننده 
پش��ه  ها به راحتی می تواند هر فعالیت پر لذتی را به خاطره ای 

تلخ مبدل سازد.
پشه

حیوانات اندکی در زمین وجود دارند که بتوانند به اندازه پش��ه 
حس انزجار ایجاد کنن��د. گزش خ��ارش دار و تحریک کننده 
پشه  ها در کنار حضور آنها در همه جای دنیا، به راحتی می تواند 
لذت کباب خوری در فضای باز را نابود کند و یا گردش در جنگل 

را به خاطره ای تلخ مبدل سازد.
پش��ه ها توانای��ی عجیب و خ��ارق الع��اده ای در ح��س کردن 
نی��ت جنایت کاران��ه ما دارن��د، و در ع��رض یک ه��زارم ثانیه 
قبل از فرود آم��دن مرگبار کف دس��ت یا مگس ک��ش ناپدید 
می ش��وند. از آن بدت��ر، س��ماجت پش��ه ها و ویز وی��ز کردن 
ناش��ی از ب��ال زدن های آنه��ا خواب را ب��ر ما ح��رام می کند و 
 در بس��یاری مواقع باعث بیداری ش��خص خوابیده می ش��ود.

فراتر از فاکتور اذیت و آزار، پشه ها می توانند ناقل بیماری های 

کش��نده ای برای انس��ان ها باش��ند. عالوه بر این، آنها دشمن 
ش��ماره یک بش��ر در جنگ علیه بیماری ه��ای عفونی جهانی 
محس��وب می ش��وند. بیماری های ناش��ی از پش��ه هر س��اله 
منج��ر به م��رگ میلیون ه��ا نفر در سراس��ر جهان می ش��ود؛ 
که این می��زان مرگ و می��ر در کش��ورهای در حال توس��عه 
 جهت گیری نامتوازنی به س��مت کودکان و س��المندان دارد. 
بیش از س��ه هزار گونه پش��ه در جه��ان وج��ود دارد، اما تنها 

اعض��ای س��ه گون��ه هس��تند ک��ه مس��ئول اصل��ی انتش��ار 
بیماری ه��ای انس��انی به ش��مار می روند. پش��ه آنوف��ل تنها 
گونه ش��ناخته ش��ده ای اس��ت که ناقل بیماری ماالریا است. 
آنه��ا همچنین ناق��ل بیماری ه��ای فیالریازی��س )پیل پایی( 
لته��اب مغ��زی( ب��ه حس��اب می آین��د.  و آنس��فالیت )ا

پشه کولکس )Culex( یک از دیگر پشه های بیماری زایی است 
که ناقل سه بیماری آنسفالیت، فاالریازیس و ویروس نیل غربی 
است. سومین پشه بیماری زا نیز پشه ایدیز )Aedes( است که 
 ناقل بیماری های تب زرد، تب استخوان شکن و آنسفالیت است.

پش��ه برای ردیابی قربانیان خود از دی اکسید کربن بازدم، بو و 
حرارت بدن، و حرکات طعمه استفاده می کنند. تنها پشه های 
ماده دارای اندام ه��ای دهانی الزم برای مکی��دن خون قربانی 
هستند. زمانی که پشه قربانی خود را با خرطومش گاز می گیرد، 
دو لوله دهانی خود را به درون پوست وارد می کند. یکی از این 
لوله ها برای مکی��دن خون به درون بدن پش��ه، و دیگری برای 
تزریق آنزیم ض��د انعقاد خون ب��ه درون بدن طعمه اس��تفاده 

می شود

منزجرکننده ترین جانور روی زمین! 
چگونه کودکان را تنبیه کنیم؟

برای بس��یاری ازمردم واژه انضباط مترادف با تنبیه است. اغلب ما 
در خانواده هایی پرورش می یابیم که در آن تنبیه و پاداش روش��ی 
بوده که در مورد انضباط دهی به بچه ها به کار می رفته است. اما این 
روش به بچه ها فرصت انتخاب نمی دهد تا بتوانند مسئولیت پذیری 
را بیاموزند. گرچه پاداش و تنبیه ممکن است در سنین پایین موثر 

به نظر اید ولی ممکن است در دراز مدت موثر نباشد.
اما با همه این اوصاف، منظور ما این نیست که کال روشهای تنبیهی 
مطرود و غیر موثر است در حالی که در برخی از شرایط صرفا تنبیه 
اس��ت که می تواند موثر باش��د.البته تنبیه یک کودک کار آسانی 
نیست و انجام آن همراه با غم و رنجش فراوان هم برای کودک و هم 

برای والدین است.
نکات زیر به ش��ما کمک می کند که یک تنبیه ن��رم و لطیف برای 

کودکتان به کار ببرید:
کودکان باید بیاموزند که کردارش��ان توام با نتایج و عواقبی اس��ت. 
بدون این عواقب کودکان افرادی خودخواه بار می آیند و این وظیفه 
اولیاست که به یک کودک بیاموزند که ش��خصی مهربان، منصف، 

صادق و درستکار باشد.
از آنجایی که بیش��ترین یادگیری کودکان از طریق الگوها و نمونه 
هاست اینکه ما از به کار بردن کلمات خشن و تنبیه های غیر انسانی 

استفاده نکنیم بسیار حایز اهمیت است.
تنبیه باید متناسب با جرم باشد. تنبیه های کوچک برای بدرفتاری 

های کوچک و تنبیه های بزرگ برای بی ادبی های بزرگ.
خونسرد و آرام باشید: والدین باید بسیار تالش کنند که تعادل خود 
را از دست ندهند زیرا ممکن است حرفها و یا کارهایی انجام دهند 
که در آینده ختم به پش��یمانی گردد. از همه اینها گذشته آنها فقط 
کودک هستند و کودکان اشتباهات زیادی مرتکب می شوند و البته 

گاه ارتکاب این رفتارها صرفا برای آزمایش اطرافیان است.
ایجاد وقفه یا استراحت اجباری: توقف و وقفه ایجاد کردن یک ابزار 
بس��یار خوب برای تنبیه اس��ت که نه برای کودک و نه اولیا توام با 

تحقیر نمی باشد.

قوانین یک وقفه عبارتند از:
ئ کودک را از موقعیت دور کنید

       آنها را در یک مکان خاص قرار دهید تا تحریک نشود.
        با لحنی بس��یار قاط��ع و محکم و بدون جی��غ و فریاد به آنها 
بگویید که کارش ناپسند بوده است و باید تا پایان یک مدت خاص 

در آن محل باقی بماند، نه صحبت کند و نه جیغ و نه ...
        این مکان به ازای هر سال سن کودک یک دقیقه است.

        وقتی که زمان تمام می شود کودک باید فورا به خاطر رفتارش 
از اولیا عذر خواه��ی کند و در صورت امکان و مناس��ب بودن جو از 

فردی هم که با او بد رفتاری شده عذر خواهی کند.
        اگر کودک از عذر خواهی پرهیز کرد او را به محل انزوایش باز 
گردانید و مراحل را تکرار کنید. اگر هنوز هم حاضر به عذر خواهی 
نیست باید یک راست به اتاقش برود و تا زمانی که برای بیرون آمدن 
و عذر خواهی کردن آماده نشده است، بیرون نیاید. نکته قابل اهمیت 
این است که شما باید بازی های ویدیویی و کامپیوتری و یا هر وسیله 

سرگرمی دیگر را از اتاقش خارج کنید.
امتی��ازات و حقوق وی��ژه را قطع کنی��د: اگر کودکی کاری بس��یار 
ناشایست را انجام داد، امتیازات خاصی مانند حق تماشای تلویزیون 
و بازی های کامپیوتری و .. را از او س��لب کنید. مدت تنبیه از روی 
میزان نادرس��تی عمل انجام شده مشخص می ش��ود.تذکر دادن: 
برخی از اشتباهات در حد تنبیه نیس��تند بلکه الزم است به کودک 

اخطار داده شود که اگر به این رفتار ادامه دهد تنبیه خواهد شد.

راه حل هایی ساده برای 
فرار از سرطان

بررس��ی ه��ای جدی��د 
دانش��مندان نش��ان مي 
دهد سرطان اگر به موقع 
تش��خیص داده شود می 
ت��وان از آن پیش��گیری 
مطالع��ه  کرد.ی��ک 
جدید نش��ان داده  است 
اس��تفاده از مایعات میوه 
، س��بزیجات،غالت و حبوبات می توانند از بروز سرطان 
های مختلف تا 40 درصد پیشگیری کنند. گفتنی است 
فیبرها از رش��د میکروب ها جلوگیری کرده و به دلیل 

کالری پایینی که دارند برای بدن مفید هستند.
 میوه و س��بزیجات در برابر س��رطان مقاومت می کنند 

و موجب بازسازي سلول های تخریب شده می شوند.
 گفتنی است، میزان ابتال به سرطان در خانم ها و آقایانی 
که رژیم غذایی صحیحي دارند بسیار کم است و به ندرت 

دچار سرطان می شود.

مشکالت مالی بهره هوشی شما 
را پایین می آورد!

اگر حسابی درگیر مشکالت مالی هس��تید و تمام ذهنتان را نگرانی 
از عدم پرداخت به موقع اجاره، تعهدات مالی یا قبوض پر کرده، باید 

حدود 13 امتیاز از بهره هوشی تان کم کنید.
محبوبه عمیدی: تحقیق تازه ای نشان می دهد درگیر شدن در مسائل 
و مشکالت مالی می تواند باعث ش��ود در فعالیت های ذهنی کندتر 
عمل کنید.این تحقیق که روی خریداران و کش��اورزان ایالت ایندیا 
در ایاالت متحده انجام و نتایج آن به تازگی در نشریه ساینس منتشر 
شده، نش��ان می دهد افرادی که در شرایط س��خت مالی قرار دارند، 
نمی توانند به خوبی از بهره هوشی خود در محاسبات و فکر کردن به 
مسائل دیگر استفاده کنند. نگرانی های مالی و ترس از عدم پرداخت 
 IQ به موقع قبوض و چک ها باعث می ش��ود آنها ح��دود 13 امتیاز

کمتری کسب کنند.
محققان می گویند مش��کالت مالی آنقدر ذهن فرد را درگیر خواهد 
کرد که برای انجام محاسبات دیگر کندتر و سخت تر وارد عمل خواهد 
ش��د. آنها می گویند تأثیری که انحصار ذهن فرد به مشکالت مالی 
روی ذهن او خواهد گذاش��ت مانند کسی اس��ت که یک شب کامل 

را نخوابیده باشد.
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پیامبر اکرم)ص(: 
ملّتی که نتوان در میان آنان بدون دله��ره، حّق ضعیف را از قوى 

گرفت، هرگز قابل ستایش نیست.

عکس نوشت

آتش بازی در جشنواره 
موسیقی های سنتی در 
میدان سرخ مسکو

محقق��ان ژاپن��ی ب��ا اله��ام از ب��ال پروان��ه، م��اده نان��و 
بیوکامپوزیتی را توس��عه داده اند که می تواند برای س��اخت 
 دس��تگاه های الکترونیک��ی پوش��یدنی م��ورد اس��تفاده

 قرار گیرد.
محققان موسس��ه ملی عل��وم صنعتی و فناوری پیش��رفته 
ب��ه سرپرس��تی »ایجی��رو میاک��و« در تحقیق��ات خ��ود 
دریافته اند، بال های پروانه آب��ی مورفو )Morpho( دارای 
 ویژگی های طبیع��ی فرات��ر از قابلیت های فن��اوری تکثیر 

مصنوعی است.
این بال ها، س��بک وزن، نازک و انعطاف پذی��ر بوده و قادر به 
جذب انرژی خورش��ید، دریافت آب و خود تمیز ش��وندگی 
هستند.محققان با توجه به خواص منحصر به فرد الکتریکی، 
حرارتی و نوری بال پروانه و ویژگی سیلندرهای کوچک کربن 

موس��وم به نانو لوله های کربنی )CNTs(، اقدام به ترکیب 
بال ه��ای پروانه و نانو لوله ها برای توس��عه م��اده جدید نانو 

بیوکامپوزیت کردند.
ش��بکه الن��ه زنب��وری از نانولوله ه��ای کربنی ب��ر روی بال 

پروانه مورفو رش��د داده ش��دند.ماده به دس��ت آمده زمانی 
که با لی��زر فعال می ش��ود، س��ریع تر از اج��زای اصلی گرم 
ش��ده و از خاصیت باالی رس��انایی الکتریکی و توانایی کپی 
 کردن DNA بر روی س��طح ب��دون ج��ذب آن برخوردار 

است.
همچنین ماده جدید می تواند برای ساخت حسگرهای نوری 
فوق حس��اس و باتری های س��ازگار با محیط زیس��ت مورد 

استفاده قرار بگیرد.
این مطالع��ه گام مهمی در توس��عه نان��و بیوکامپوزیت های 
هوش��مند ب��رای کاربردهای مختل��ف مانند دس��تگاه های 
تشخیصی دیجیتال، دس��تگاه های پوش��یدنی الکترونیک 
 ن��رم، حس��گر ن��ور و س��لول های فتوولتائی��ک محس��وب

 می شود.

ساخت دستگاه های الکترونیکی پوشیدنی با الهام از بال پروانه

سالمت علمی
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