
دولت نباید  رقیب بخش خصوصی شود

 700 هزار کالس اولی
 به مدرسه می روند

 »افسانه شو« 
در بازار موسیقی 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: برای رونق بخشی به تولید 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

 افتتاح مجتمع بازی های 
رایانه ای 6

 مابه التفاوت نرخ خرید 
گندم تا 5 روز آینده 4

 سایه های سنگی
5 در جشنواره حسنات 

4

 تحقیق و تفحص از
خودروسازان

کارگروه ها و کمیت��ه های تحقی��ق و تفحص از هفت��ه آینده برای 
تحقیق و تفحص از خودروس��ازان آغاز به کار می کنند. س��ه کمیته 
فنی و استاندارد، کمیته مالی و س��رمایه گذاری و کمیته مدیریت و 
ساختاری کارشناسان خود را برای تحقیق و تفحص در شرکت های 

خودروسازی مستقر می کنند.

رونمایی بلندترین سازه 
ماکارونی جهان در ایران

بلندترین و سبکترین سازه ماکارونی جهان توسط یک 
گروه 30 نفره از دانشجویان رشته های معماری، عمران، 
مکانیک، حس��ابداری و شیمی شهر س��ازی دانشگاه 
آزاد اس��امی قزوین در محل پارک علم و فناوری امام 
خمینی)ره( اس��تان قزوین رونمایی شد.وحید کشن 
فاح، سرپرست گروه دانشجویی سازه پارسیان گفت: 
هدف از ساخت این سازه این بود که بتوانیم این سازه ها 

را صنعتی کنیم تا کاربرد اجرایی داشته باشد و ...

4

3

هنرمندان به آثار خود
5

تنوع ببخشند

    سیاستمداران چگونه سر از
3

 فضای مجازی در آوردند؟

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
بیش از 700 ه��زار دانش آموز برای تحصیل در پایه نخس��ت 

ابتدایی در مدارس موجود در سطح استان ثبت نام کرده اند.
س��ید مجید عاملیان در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران و 
اصحاب رسانه با اش��اره به اینکه در آستانه آغاز سال تحصیلی 
جدید قرار داریم، اظهار کرد: کاروان آموزش و پرورش استان 
در روز نخست مهر ماه امسال فعالیت خود را با حدود 800 هزار 
دانش آموز آغاز می کند.وی به تعداد مدارس موجود در استان 
اشاره کرد و ادامه داد: در سال تحصیلی جدید دانش آموزان در 
حدود 7 هزار مدرسه و بیش از 26 هزار کاس درس مشغول 

به تحصیل می شوند.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با اش��اره به تعداد ورودی های اول دبس��تان در س��طح استان 
تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 700 هزار دانش آموز برای 
تحصیل در پایه نخس��ت ابتدایی در مدارس موجود در سطح 
استان ثبت نام کرده اند. 53هزار نفر در اصفهان ورودی های اول 
متوسطه اول هستندوی با تاکید بر اینکه حدود 53 هزار نیز به 
عنوان ورودی های اول متوس��طه با آغاز سال تحصیلی جدید 
در مدارس مشغول به تحصیل می شوند، اضافه کرد: همچنین 
در س��ال تحصیلی جدید بیش از 55 هزار دانش آموز در سطح 

استان در پایه اول متوسطه دوم تحصیل می کنند.

 آمریکابه هشدارهای
 ایران توجه نکرد

 نماینده اسکانیا 
به ایران می آید

 حقوق شهریورماه کارگران
 افزایش می یابد

 با ورزش توانستم
 بر بیماري ام غلبه کنم

گزینه های پیشنهادی 
استانداری در استان 
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مناسب سازی قیمت داروها، بزودی

5

س حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک 3

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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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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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

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

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

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

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

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

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

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

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

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

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

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

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

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

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

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

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

می شود. 

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

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

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

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

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

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

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

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

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

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

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

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

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

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

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

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

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

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

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

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

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

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

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

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

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

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

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

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

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

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

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

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

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

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

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

گروه شير و لبنيات در برنامه...

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

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

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

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

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

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

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

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

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

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

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

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

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با مراجع

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صبح امروز پنجشنبه با حضور در شهر 
قم با مراجع و علمای این شهر دیدار می کند. 

 علی جنت��ی صبح پنج ش��نبه وارد قم ش��د و پس از زی��ارت حرم 
حضرت معصومه)س( به دیدار حجت االس��الم شهرستانی نماینده 
آیت اهلل سیس��تانی در ق��م رفت.  وی پ��س از این دی��دار با حضور 
 در دفت��ر آیت اهلل س��بحانی با ای��ن مرج��ع تقلید دی��دار و گفتگو

 کرد. 
 دیدار با آیت اهلل صافی گلپایگانی از دیگر برنامه های سفر علی جنتی 
به قم بود.  وی در ادام��ه با آیت اهلل نوری همدان��ی و آیت اهلل وحید 

خراسانی دیدار کرد.

معرفی 4استاندار در هفته جاری 
وزیر کش��ور در حاش��یه مراس��م تودی��ع مرتضی تم��دن و معارفه 
سیدحسین هاظمی به عنوان اس��تاندار تهران در پاسخ به پرسشی 
مبنی براینکه مابقی استانداران کشور کی معرفی می شوند، گفت: در 
مورد مابقی اس��تانداران ارزیابی های الزم صورت گرفته و شناسایی 

شده اند و به مرور معرفی خواهند شد.
وی افزود: برای هفته جاری 4 استاندار جدید به دولت ارائه می شود.

رحمانی فضل��ی در پاس��خ به پرسش��ی مبن��ی براینک��ه در کدام 
 استان ها اس��تانداران معرفی خواهند شد، گفت: نمی توانم استان ها

 را اعالم کنم.
وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی مبن��ی براینکه آی��ا کواکبی��ان برای 
استانداری سمنان معرفی شده اس��ت، گفت: بنده چنین موضوعی 
 را نش��نیده ام و آق��ای کواکبی��ان ج��زو گزینه ه��ای اس��تانداری

 نیستند.

دین اسالم با رفاه مخالف نیست
مصب��اح مقدم رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجل��س گفت : 
متاس��فانه در حال حاضر م��ردم کمتراز 10 درص��د توانایی خود را 
استفاده می کنند و این امر موجب مي شود تا معضل فقر روز به روز 

افزایش یابد.
حجت االسالم مصباحي مقدم در بخش دیگري از سخنانش با اشاره 
به رفاه و آسایش نیز عنوان کرد: دین اسالم با رفاه مخالف نیست اما 
ثروت زیاد موجب غرور و استکبار مي شود بنابراین دراین خصوص 
اسالم نگاهي اعتدالي داش��ته و به هیچ وجه اسراف کردن را توصیه 

نمی کند.

شورای همکاری خلیج فارس دخالت 
در امور داخلی ایران

افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ادعاهای 
مطروحه در بیانیه نشس��ت 128 وزیران خارجه کش��ورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس در جده را دخالت در امور داخلی ایران 

و مردود توصیف کرد.
مرضیه افخم اف��زود: جمه��وری اس��المی ایران حاکمی��ت کامل 
خوی��ش بر جزای��ر ایرانی تن��ب بزرگ، تن��ب کوچک و ابوموس��ی 
را م��ورد تاکید قرار داده و خاطر نش��ان م��ی نماید تمام��ی تدابیر 
و اقدامات ب��ه عمل آم��ده در این جزای��ر همواره مبتن��ی بر اصول 
 حاکمی��ت و تمامی��ت ارضی جمه��وری اس��المی ای��ران صورت 

پذیرفته است.

آب و خاك كشور ظرفیت تولید 
غذای بیش از 200 میلیون نفر را دارد

 س��رتیپ بس��یجی محمدرض��ا نق��دی رئی��س س��ازمان بس��یج 
مس��تضعفین گف��ت: از مه��م تری��ن مش��کالتی که ام��روز پیش 
روی تولی��د دام، طی��ور و آبزی��ان کش��ور اس��ت وابس��تگی 
تولی��د ای��ن محص��والت ب��ه واردات غ��ذا و نه��اده ه��ای دام��ی 
از خارج کش��ور اس��ت که از یک طرف بای��د نفت خ��ام فروخته تا 
 دالر ب��ه دس��ت آوری��م و خارج��ی ه��ا ه��م ن��از ک��رده و بگویند

 نم��ی خریم چون تحریم هس��تیم؛ و بع��د این دالر را ب��رای خرید 
 غذای مرغ و ماهی به خارج بدهیم و آنها باز ه��م ناز کرده و بگویند

 نمی فروشیم چون تحریم هستید.
سردار نقدی بیکاری جوانان در کشور را یادآور شده و افزود: چگونه 
با منت، میلیون ها تن مواد غذایی از خ��ارج وارد کنید در حالی که 
ظرفیت آب و خاك کش��ور می تواند غذای بیش از 200 میلیون نفر 

را تامین کند.
وی بر اس��تفاده از ظرفیت های فراموش ش��ده و قابل بکارگیری در 
این زمینه تاکید نم��وده و ادامه داد: بخش زیادی از این مش��کل با 
این روش حل می ش��ود که میلیون ها تن ضایعات مواد کشاورزی و 
 دامی کشور به س��ادگی قابل تبدیل به مواد غذایی برای دام و طیور

 است.

اخبار كوتاه 

حزب، پادگان  نیست  
عماد افروغ/ کارشناس سیاسی   

 به نظر می رسد باید وزن التزام به قواعد، اصول، شعارها و ارزش های یک 
تشکیالت مدون، به مراتب س��نگین تر از تصمیمات و رفتارهای مدیران 
تشکیالت، آن هم بدون بستر س��ازی برای اجماع نظر درون تشکیالتی 

باشد.
 کماکان نیازمند فهم دقیقی از فلس��فه وجودی تحزب، گونه شناس��ی 
رفتارها و روابط اقتدار درون تش��کیالتی و قدرت مان��ورو خالقیت اعضا 
هس��تیم. هنوز در ش��رایط کورمال و تیره و تار فعالیت تشکیالتی به سر 
می بریم. کماکان حزب و کار حزبی را با پادگان نظامی و تشکیالت بسته 
و منجم��د، متمرکز و سلس��له 
مراتبی خشک خلط می کنیم. 
ش��اید نی��م نگاهی به س��ابقه 
فعالی��ت تش��کیالتی در ایران 
و عاقب��ت برخی از تش��کیالت 
منجمد و بس��ته دوروبرمان ما 
را از خواب غفلت بیدار کند و به 
چاره اندیش��ی در چارچوب راه 

میانه رهنمون شود.
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جلسه ویژه دولت در خصوص سانحه تصادف اتوبوس

عباس آخوندی وزیر مسکن  با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهور برای رسیدگی به حادثه اتوبات 
قم-  تهران  اظهار داشت: در این جلس��ه که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، 

معاون وزیر بهداشت و پلیس راهور امروز چهارشنبه در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد

تشکیل كمیته ویژه برای  
فیس بوك های  دولت

به اخراجم اعتراضی 
ندارم

محمود واعظی وزی��ر ارتباطات  گفت: در ریاس��ت جمهوری کمیته ای در 
ارتباط با حضور برخی از اعضای هیات دولت در فیس بوك ایجاد شده است.

وی درباره برنامه دولت برای رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی فیس بوك با 
توجه به اینکه تعدادی از اعضای دولت در این شبکه اجتماعی حضوری فعال 
دارند، گفت: در مورد حضور برخی از اعضای دولت در فیس بوك کمیته ای 
در ریاست جمهوری در این ارتباط تشکیل ش��ده است.واعظی صفحه ای 
که به نام وی و الهام امین زاده - معاون حقوق��ی رئیس جمهوری - در این 
صفحه اجتماعی ایجاد شده را جعلی عنوان کرد و گفت: به هر حال اعضای 
دولت مقامات رسمی هس��تند و اظهاراتی که از س��وی آنها در فیس بوك 
مطرح می ش��ود موضع دولت محس��وب می ش��ود بنابراین کمیته ای در 

ریاست جمهوری در این ارتباط تشکیل شده تا تصمیمی مدون اخذ شود.

الهه راس��تگو عضو اصالح طلب شورای ش��هر در واکنش به بیانیه حزب 
کار در خصوص اخراج وی از این حزب گفت: من از همه کس��انی که این 

رای دادند تشکر می کنم، خدا را شکر کرده و می گویم الخیر فی ما وقع.
وی همچنین در خصوص اظهارات دانش��ور مبنی بر حضور راس��تگو در 
جلسه ای و قسم خوردن وی گفت: این حرف خانم دانشور دروغ محض 
است من در جلسه ای که این افراد شرکت کرده و قسم خورده اند حضور 
نداشتم.عضو اصالح طلب شورای ش��هر در ادامه افزود: به دلیل اینکه در 
این جلسه از قرآن استفاده ابزاری شد تا از افراد رای بگیرند حضور نیافتم. 
راس��تگو با بیان اینکه هیچ ش��کایتی در این خصوص به کمیته ماده 10 
احزاب مجلس نخواهم داشت گفت: هیچ اعتراضی نیز به حکم اخراجم از 

حزب اسالمی کار نمی کنم.

محمد جواد ظریف از این که آمریکا هشدارهای جمهوری 
اس��المی ایران را درباره دسترس��ی گروه های شبه نظامی 
در سوریه به س��الح های خطرناك شیمیایی نادیده گرفته، 
ابراز تاس��ف کرد. وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت، »ما 
نشانه هایی داشتیم و این نش��انه ها را در گذشته به آمریکا و 
دیگران ارائه داده بودیم ... این که س��الح های شیمیایی به 
شدت خطرناك به داخل س��وریه قاچاق شده و گروه هایی 
که علیه مردم و دولت این کش��ور می جنگند با آن ها مسلح 
شده اند.«  ظریف تصریح کرد که »در کمال تاسف« آمریکا 
به هشدارهای ایران هیچ پاسخی نداد.  وی تاکید کرد، »ما به 
آن ها هشدار دادیم. به آن ها گفتیم که چنین اتفاقی افتاده 
اس��ت و هم چنان می گوییم که این کاب��وس ادامه خواهد 
داشت؛ سالح های شیمیایی در دستان بازیگران غیردولتی، 
به ویژه بازیگران افراطی غیردولتی تهدیدی است برای همه. 
آن ها هیچ حد و مرزی را به رس��میت نمی شناس��ند و این 
تهدیدی برای تمامی منطقه خواهد بود.«  در جای دیگری 
از این گفت وگو وزی��ر امور خارجه ایران گفته اس��ت که به 
کارگیری زور علیه سوریه خالف قوانین بین المللی است و 
از آمریکا خواست تا به سیاست های جنگ افروزانه خود علیه 
این کشور عربی پایان دهد.  ظریف اظهار داشت، »استفاده از 

سالح های شیمیایی یک جنایت است. 

یک روزنام��ه آمریکایی ادعا کرده اس��ت ک��ه تهران و 
واش��نگتن پس از رد و بدل کردن پیام هایی در خصوص 
بحران س��وریه، به مذاکره مس��تقیم نزدیک ش��ده اند. 
روزنام��ه آمریکای��ی لس آنجل��س تایمز در گزارش��ی 
مدعی ش��د که دولت باراك اوباما، رئیس جمهور آمریکا 
و دول��ت جدید ای��ران در خصوص س��وریه ب��ا یکدیگر 
ارتباط برق��رار کرده و در پش��ت پ��رده در حال حرکت 
به س��وی گفتگوهای مس��تقیم هس��تند. هر دو دولت 
امیدوارند که این گفتگوهای مس��تقیم به کاهش تقابل 
دو کشور بر سر برنامه هسته ای ایران بینجامد.  بنابراین 
گزارش، ب��اراك اوباما طی هفته های اخی��ر نامه هایی را 
 با حس��ن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران رد و بدل 

کرده است. 
روحانی قرار است روز 24 س��پتامبر در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد س��خنرانی کند و مقامات آمریکایی 
می گویند که ممکن اس��ت با مقامات ایرانی در حاشیه 
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کنند.  
لس آنجلس تایمز همچنین مدعی است که هر دو دولت 
ایران و آمریکا بیانیه های آشتی جویانه ای را طی روزهای 
اخیر صادر کرده که نش��ان گر تمایل دو طرف به کاهش 

تنش هاست. 

خادم جانش��ین فرمانده نی��روی دریای ارت��ش تأکید کرد: 
تکنولوژی و سیستم دفاعی نیروی دریایی جمهوری اسالمی 
آنقدر پیشرفت کرده که خلیج فارس را مانند قسمتی از خاك 
خود می دانیم. امیر دریادار غالمرضا خادم بی غم جانش��ین 
فرمانده نیروی دریای ارتش طی سخنانی با بیان اینکه برای 
نمره دادن به سیستمی مثل نیروی دریایی در ارتش، عوامل 
زیادی وجود دارد، گفت: چون در بحث دفاع نمی توانید این 
مقایسه ها را داشته باشید و دفاع مقوله بسیار وسیعی است که 
به یک نیروی خاصی منحصر نمی شود.  وی افزود: به عنوان 
مثال در جمهوری اسالمی ایران وقتی می گوییم استراتژی یا 
راهبرد ما دفاع همه جانبه است، برای رسیدن به آن نقطه باید 
تمام نیروها مانند یک زنجیره دفاعی با هم باشند. این نیروها 
ش��امل نیروی دریایی، نیروی زمینی، نیروی هوایی و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی است که اگر هر کدام به نوبه خود کار 
خود را انجام دهند، می ت��وان گفت که ما یک زنجیره دفاعی 
مستحکم و قوی داریم. وی درخصوص ارتباط ارتش و سپاه نیز 
تأکید کرد: الحمدهلل ارتباط بسیار خوبی بین ما برقرار است. ما  
در بحث های علمی و دفاعی با مراکز، دانشگاه و صنایع مختلف 
در ارتباط هستیم. نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسدارن کامال 
با هم هماهنگ هستند و در مقابل هر تهدیدی با هم یکی بوده 

و با دشمن مقابله می کنیم.

یک کارشناس مس��ائل مبارزه با تروریس��م گفت: حادثه شب 
گذش��ته در تخلیه کامل باقیمانده اعضای گروهک تروریستی 
منافقین و بس��ته شدن درب های پادگان اش��رف اولین و البته 
مهمترین مرحله از فروپاشی این تشکیالت تروریستی بود که 
سرانجام به وقوع پیوست. علی قاس��میان در خصوص جزئیات 
تعطیلی پادگان اش��رف و مرحل��ه آخر انتق��ال منافقین از این 
پادگان گفت: طبق اطالعات به دس��ت آمده ش��ب گذشته در 
س��اعت 22 به وقت محلی حدود 40 نفر از اعض��ای باقیمانده 
سازمان تروریستی منافقین با چند دستگاه خودرو از این پادگان 
به مقصد کمپ لیبرتی محل استقرار موقت اعضای این گروهک 
در حاشیه بغداد خارج شده و به این ترتیب پادگان اشرف برای 
همیشه از دسترس این گروهک تروریستی دور شد.   وی افزود: 
تعطیلی پادگان اشرف به عنوان تنها مقر منافقین بعد از سقوط 
صدام در منطقه، مهمترین مرحله از فروپاشی کامل این سازمان 
تروریستی است.   این کارشناس مسائل مبارزه با تروریسم افزود: 
سرکردگان منافقین در نشست های خود همیشه شعار می دادند 
که کوه اگر بجنبد،   کارشناس موسس��ه راهبردی دیده بان در 
مسائل مبارزه با تروریسم در پاس��خ به سوالی درخصوص علت 
اهمیت این حادثه گفت: بعد از انتقال اعضای منافقین به کمپ 
لیبرتی، در حدود 100 نفر از نیروهای س��ازمان به بهانه فروش 

لوازم پادگان اشرف در این پادگان باقی مانده بودند.

بین الملل دفاعیامور خارجه  تروریسم

 آمریکابه هشدارهای
 ایران توجه نکرد

ایران و آمریکا به مذاكره 
مستقیم نزدیک شده اند

 واكنش مشترك
 ارتش و سپاه به تهدیدات

 تخلیه كامل اردوگاه
 اشرف
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سفیر روسیه ترور شد
دیمیتري ویشرنوف سفیر روسیه در آبخازیا ترور شد. 

منابع خبري اعالم کرده اند که ترور ویشرنوف در سوخوم 
پایتخت آبخازیا با انگیزه سیاس��ي بوده است.  ویشرنوف 
اولین سفیر روس��یه در آبخاز بود و در حالي ترور شد که 
پنجمین س��الروز آغاز روابط دیپلماتیک بین روس��یه و 
آبخازیا در جریان بود.  دولت آبخازیا با محکوم کردن این 
اقدام تروریستي اعالم کرده است که پلیس آبخازیا قویا به 

موضوع ترور سفیر روسیه رسیدگي مي کند.

 اتحادیه عرب از طرح
 روسیه استقبال كرد

اتحادیه عرب در نشس��ت خود با اع��الم حمایت از طرح 
روس��یه درباره سوریه خواس��تار اتخاذ تدابیر فوري براي 
اجرایي شدن این طرح ش��د. به گزارش شبکه تلویزیوني 
المیادین، پس از اینکه طي روزه��اي اخیر اتحادیه عرب 
از تهدیدهاي آمریکا درب��اره اقدام نظامي علیه س��وریه 
حمایت مي کرد، نمایندگان کشورهاي عضو این اتحادیه 
در نشس��ت روز چهارشنبه از طرح روس��یه درباره تحت 
نظارت بین المللي در آوردن تسلیحات شیمیایي سوریه 
استقبال کردند.  به گزارش المیادین، خبرها حاکي است 
که عربستان   با این طرح مخالفت کرد و کشورهاي حوزه 
خلیج فارس نیز شرط هایي در این خصوص مطرح کردند.

 گزارش بازرسان شیمیایی
 چه می گوید؟

نماینده مجلس سوریه تصریح کرد: اخبار رسیده از گزارش 
کمیته تحقیق بین المللی در سوریه، از به کار گیری سالح 
شیمیایی توسط تروریست های مس��لح حکایت دارد.به 
گزارش ش��بکه العالم؛ “ ولید الزعبی” در گفت وگو با این 
شبکه افزود: موافقت دمش��ق با پیشنهاد مسکو برای قرار 
دادن تسلیحات شیمیایی اش تحت نظارت بین المللی، 
مش��روط بوده و به خاطر جلوگیری از بهانه تراشی برای 

حمله به سوریه اتخاذ شده است.   
 نماینده مجلس سوریه ادامه داد: به تعویق افتادن حمله 
به سوریه نش��ان دهنده س��رگردانی باراك اوباما رییس 

جمهوری آمریکا و متشنج بودن اوضاع خاورمیانه است.
 وی تصریح ک��رد: این موضوع همچنین نش��ان می دهد 
جبهه النصره و گروه های مسلح در غوطه شرقی اقدام به 

استفاده از سالح شیمیایی نموده اند.    

اخبار بین الملل

محمدعلی ابطحی رئی��س دفتر و بعدها مع��اون پارلمانی رئیس 
جمه��ور دوران اصالحات از اولین چهره های سیاس��ی بود که در 
فضای مجازی ش��روع به کار وبالگ نویس��ی کرد. آن روزها هنوز 
ش��بکه های اجتماعی جا نیفتاده و همان تب وبالگ نویسی داغ 
بود. ابطحی در س��ایت ش��خصی خود به نام »وب نوشت« درباره 
پش��ت پرده برخی اتفاقاتی که در مجلس رخ می داد می نوشت یا 
بعضا روایت هایی طنز از اتفاقاتی که در دفتر رئیس جمهور دوران 
اصالحات رخ داده بود به دست می داد. این میان گاهی از اشتباهات 

و به قول معروف گاف هایش هم می نوشت:
او سال 1384 او دریک سخنرانی در همدان گفت که »واقعیت این 
است که در فرهنگ سیاسی کش��ور هنوز وبالگ نویسی و وبالگ 

نویسان یک تهدید تلقی می شوند«
جالب آنکه ابطحی که در جریان اتفاقات سال 88 هم دستگیر شده 
بود از زندان هم وبالگ نویس��ی را رها نکرده و این کار را ادامه می 
داد. »امروز هم رفته بودم اطاق بازجوئی. زندان اس��ت و باز جوئی 
های مک��ررش. بازجو اطاقش را عوض کرده ب��ود. همان بازجوئی 
که بارها گفته ام خیلی باهم دوس��ت هستیم. کنار میز اطاقش دو 
دس��تگاه کامپیوتر وصل به اینترنت بود. لب تاپ خودم را هم که 
ش��ب دس��تگیری از منزل آورده بودند کنارش دیدم. نا خود آگاه 
آهی کشیدم. بازجو پرس��ید چرا آه؟ گفتم یاد وب نوشت افتادم. 
که دو ماه و ده روز است از آن بی خبرم.. یک وقتی سایتم جزئی از 
خانواده ام بود. بازجو گفت از همین امروز می توانی از همین جا آن 

را بنویسی و منتشر کنی. برای یک لحظه شوکه شدم. دیدم شوخی 
نمی کند. فکر کردم این هم تجربه ای اس��ت. تجربه وبالگنویسی 

از داخل زندان«.
     حضور پررنگ آیت اهلل در فضای مجازی

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هم از چهره های بانفوذ سیاسی کشور 
است که نوشته های سایت شخصی او هر از گاهی در فضای رسانه 
های خبری مورد استفاده قرار می گیرد. رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در سایت خود بیش��تر از مطالب خاطرات خود که 
قبل تر در قالب کتاب منتشر شده است اس��تفاده می کند. نکته 
اما زیرکی خاصی که انتشار این خاطرات خرج می شود. خاطرات، 
س��خنرانی ها، اخبار دیدارهای آیت اهلل هاش��می رفسنجانی در 
گذش��ته، در بزنگاههای مختلف چنان منتشر می شود که موضع 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را درباره حوادث روز نشان 
دهد. از چندی پیش بخش جدیدی هم به این سایت اضافه شده 
اس��ت که مرور تصویری روزنامه های دهه 60 است. این سایت در 
واقع مرجعی برای پاسخ به برخی صحبت ها هم هست که درباره 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در فضای رس��انه ای مطرح می شود. 
نمونه آن در زمانی است که انتقادها نسبت به نامه بدون سالم آیت 
اهلل هاشمی به رهبر معظم انقالب اوج گرفته بود و سایت شخصی او 
پاتکی به این انتقادها زد  و نامه ای بدون سالم با امضای 5شخصیت 
برجسته انقالب خطاب به امام خمینی)ره( را منتشر کرد. سایت 
هاشمی رفسنجانی این نامه را با تیتر»نامه بی سالم خواص انقالب 

به محضر امام )ره( در سال 1358 « منتشر کرده و در توضیح آورد: 
این نامه یکی از اضالع مثلث نامه های تاریخی سه گانه ای است که 
ضلع دومش در سال 1359 و ضلع سومش در سال 1388 نگاشته 
شد . گفته می شود اداره این سایت را محمد هاشمی برادر آیت اهلل 
هاشمی به عهده دارد.نکته جالب اینحاست که در مردادماه سال 
92 در شبکه اجتماعی »کلوب« رسانه رس��می خود را راه اندازی 
کرد. بر اساس اطالعات درج شده در شناسه کاربری، این حساب به 
درخواست سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی ایجاد شده است 
و کامال رسمی است.این رسانه در واقع نخستین ورود رسمی یک 
مقام بلند پایه نظام جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود که در 

یک شبکه اجتماعی داخلی ایجاد شده است.
   ورود احمدی نژاد به عرصه وبالگ نویسی

روند حضور سیاستمداران در فضای مجازی و جذابیت های وبالگ 
نویسی از چش��م دولت نهم هم و احمدی نژاد پنهان نماند. در 22 
مردادماه سال 85 او به عرصه وبالگ نویسی پیوست و این را می شد 
نخستین حضور جدی یک سیاستمدار اصولگرا در عرصه وبالگ 
نویسی دانست. وبالگی که البته برای ارتباط رودرو و مستقیم رئیس 
جمهور با مردم راه اندازی ش��د با وقفه های طوالنی در بروز کردن 
همراه بود. آخرین مطلب رئیس جمهور س��ابق در این س��ایت در 
16 مهرماه سال 91 بروزرسانی شده است که مطلبی درباره شعار 
زنده باد بهار دولت سابق است. دسترسی به مطالب قبل از تیرماه 
س��ال 88 در س��ایت احمدی نژاد – احتماال به خاطر اشکال فنی 

سایت- امکان پذیر نیست. 
    سیاستمداران در اینستاگرام

اینس��تاگرم برنامه اش��تراك گذاری عکس برای نمایش عمومی 
اس��ت که در اکتبر 2010 راه اندازی ش��د. فیس ب��وك در آوریل 
2012 اینستاگرام را به مبلغ یک میلیارد دالر خریداری کرد. این 
شبکه اجتماعی خیلی در ایران معرفی شده نیست و رفته رفته در 
حال باز کردن جای خود است. با این وجود برخی سیاستمداران 
 کش��ورمان در این ش��بکه اجتماعی برای خود حس��اب کاربری

 دارند. 
هوادران رهبر معظم انقالب از اعضای اینستاگرام هستند. هواداران 
حسن روحانی و هواداران آیت اهلل هاش��می رفسنجانی هم برای 
خودشان یک حساب کاربری در این شبکه دارند و تصاویری از این 
دو شخصیت سیاسی را در این شبکه منتشر می کنند. محمدعلی 
ابطحی که پیش رو در ورود به فضای مجازی بود در اینستاگرام هم 
حس��اب کاربری دارد. چندی پیش محمد جواد ظریف در صفحه 
فیس بوکش حضور خود در اینستاگرام را تکذیب کرده و گفته بود 

در این شبکه اجتماعی عضو نیست.

از وبالگ ابطحی تا اینستاگرام هاشمی رفسنجانی

سیاستمداران چگونه سر از فضای مجازی در آوردند؟



یادداشت

مناسب سازی قیمت داروها، بزودی
معاون وزیر بهداش��ت و رییس س��ازمان غذا و دارو ضمن اعالم این که 
کمبودهای دارویی کماکان سه رقمی است، از تالش برای رفع کمبودها 
و مناس��ب س��ازی قیمت دارو پس از تعامل با وزارت تعاون، کار و تامین 

اجتماعی و سازمان های بیمه گر خبر داد.
دکتر رس��ول دیناروند ، با بیان اینکه پرداخ��ت مابه التفاوت قیمت دارو 
به بیماران در حال پیگیری اس��ت، درباره آخرین وضعیت توزیع دارو در 
کشور عنوان کرد: متاسفانه کمبود دارو داریم و عدد کمبودهای دارویی 
کماکان سه رقمی است.وی ادامه داد: به هر حال با این شرایط مواجهیم 

ولی امیدواریم این روند به تدریج کاهش یابد.

 بازدید خانواده كازروني از میدان
 امام علي )ع( 

خانواده مرحوم مهندس سراج الدین کازروني از بنیانگذاران طرح احیاي 
میدان امام علي )ع( از این پرو     ژه بازدید کردند.

پن��ج در ده��ه ه��ای اخیر ب��ه خصوص پ��س از انقالب ش��کوهمند 
اس��المی برخی کارشناس��ان خبره و متخصصین می��راث فرهنگی از 
بدو ط��رح احی��اي می��دات امام عل��ي )ع( ت��ا تکمی��ل مطالع��ات از 
هر اقدام��ی دری��غ نکردند اما برخ��ي از آنها همچون مرح��وم کازونی 
، دکتر ش��یرازی ، دکت��ر آذرنوش و مهندس س��ید هادی می��ر میران 
 فرص��ت نیافتن��د ت��ا ش��اهد اج��رای ای��ن ط��رح باش��کوه باش��ند. 
شهرداري اصفهان از سال ۱۳۸۳ شهرداری اصفهان بخاطر اهمیت بسیار 
باالی موضو ع مستقیماً وارد میدان عمل گردید و با تکمیل طرحها و تهیه 
نقشه های اجرایی اقدام به آغاز عملیات در نیمه اول سال ۱۳۸۸ نمود و 

پروژه را در سه فاز تعریف کرد.  

  اجرای آزادسازي فاز اول
 خیابان آزدگان 

شهردار منطقه ۱۳ اصفهان اعالم کرد: آزادسازي فاز اول خیابان آزادگان 
به طول هزار مترمربع در دل بافت فرسوده دستگرد در حال انجام است.

حمیدرضا فرهنگ با بیان این مطلب گفت: آزادس��ازي خیابان آزادگان 
 به طول هزار مترمربع و عرض متغیر ۱۸ تا۲۰ متر در دس��ت اجراس��ت. 
وي با بی��ان اینک��ه خیاب��ان آزادگان در دل بافت فرس��وده دس��تگرد 
اجرا مي ش��ود، افزود: آزادس��ازي فاز اول از س��ال گذش��ته آغاز شده و 
 امس��ال نیز ۴ میلیارد تومان براي این طرح در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 

 افتتاح  هجدهمین مركز
 جام دیجیتال در اصفهان 

هجدهمین مرکز بازی های رایانه ای جام دیجیتال در باشگاه پرواز اصفهان 
به صورت رسمی افتتاح شد.مراسم افتتاحیه این مرکز در سالن اجتماعات 
باشگاه پرواز اصفهان با حضور مسئوالن کش��وری و استانی و جمعی از 
متخصصان این زمینه افتتاح شد.امیر سرتیپ دوم خلبان نوربخش باقری 
پیرامون هدف از افتتاح این مرکز اظهار کرد: هدف از طراحی این پروژه این 
بوده است که، در فضای سایبری حرفی برای گفتن داشته باشیم و بستر 
مناسبی را برای جوانان آماده کنیم و همچنین بتوانیم جوانان ایرانی را با 
بازی های رایانه ای که زیر نظر متخصصان و نخبگان در این زمینه طراحی 

شده اند، تحت کنترل قرار دهیم.

 استرس مهم ترین عامل
 درریزش مو است

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: عوامل بسیار زیادی 
سبب ریزش مو می شود که استرس شایع ترین عمل در ریزش مو به شمار 
می رود و ریزش مو در زنان به علت اتصال هورمون مردانه به گیرنده های 

فولیکول مو اتفاق می افتد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و متخصص پوست و مو در مورد 
برخی دیگر از علل ریزش مو اظهار کرد: برخ��ی علل دیگر ریزش مو که 
با درمان به موقع قابل بر گش��ت خواهد بود عبارتند: از بیماری های غده 
تیروئید، فقر آهن، تب باال، جراحی یا بیهوشی عمومی، اختالل تغذیه با 
رژیم غلط الغری، زایمان و شیردهی و مصرف برخی داروهای مشخص و 
همچنین برخی بیماری های پوستی ناحیه سر نیز می تواند عامل ریزش 
موی موقت یا دائم یا مانند لوپوس،لیکن پالن،آلوپسی و آره آتا است.هایده 
اعظم پور در ادامه  در مورد ریزش مو در روز ادامه داد: ریزش مو هرگز بر 
اثر استحمام مکرر یا پوشیدن کاله ایجاد نخواهد شد، همچنین دانستن 
این مطلب بسیار مهم است که در بیش��تر بالغان روزانه ۱۲5 تا 75 عدد 
مو از سر به طور طبیعی خواهد افتاد  و هم زمان تعداد دیگری از ریشه ها 
آغاز به فعالیت و ساخت موی جدید می کنند تا زمانی که تعادل بین این 
 ریزش و رویش مجدد برقرار باشد موهای س��ر به تعداد مشخصی ثابت 

خواهند بود.

گشتی در اخبار 

 مجازات باید فرد متخلف را  
به جامعه برگرداند

محسن اژه ای/دادستان کل کشور  
مجازات ها باید به گونه ای باشد که فرد متخلف بتواند به جامعه 
برگردد و در اعمال مجازات ها به ویژه مجازات زندان باید مراقب آسیب های 
وارده به خانواده زندانی نیز بود.برای رسیدن به سعادت جامعه موانعی وجود 
دارد که ناگزیر می بایست این موانع برداشته شود تا جامعه اسالمی به کمال 

برسد و در این مسیر هستند.
 افرادی که راه را گم می کنن��د و حتی مانع آن می ش��وند که دیگران به 
سعادت برسند.فردی که دچار آسیب و لغزش می شود باید برایش شرایطی 

فراهم شود که به جامعه بازگردد 
م��ا در ای��ن خص��وص وظیفه 
س��نگینی برعهده داریم و باید 
ضمن تعقیب و تنبیه و مجازات 
فرد متخل��ف و آس��یب دیده، 
به گونه ای ب��ا او برخورد کنیم 
که مس��یر تکامل و بازگشت به 

جامعه را در پیش گیرد.
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چهره روز
تفکیک  40 مورد یارانه ای ماهیانه در برخوار 

فرماندار شهرس��تان برخوار گفت: ماهیانه ۴۰ مورد تفکیک یارانه ای در شهرستان برخوار اتفاق 
می افتد.محمدحسین قاس��م زاده د با بیان اینکه ماهیانه ۴۰ تفکیک یارانه ای در این شهرستان 

اتفاق  می افتد.

3

كارگاه هاي موزاییك 
سازي منتقل مي شوند

این صندوقچه از چوب عناب، فوفل و ساج تهیه شده و هزینه آن توسط یکی 
از حانواده شهدای استان اصفهان تأمین ش��ده و توسط هنرمندان استان 
فارس طی سه سال ساخته شده است.صندوقچه حرمین عسگریین )ع( در 
اختتامیه کنگره بین المللی امامزادگان با حضور حجت االسالم و المسلمین 
محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه رونمایی 
شد.اختتامیه نخستین کنگره بین المللی امامزادگان عصر دیروز چهارشنبه 
۲۰ شهریور ماه مصادف با 5 ذی القعده، روز تکریم و بزرگداشت امامزادگان 

در سالن شهدای ارتش استان اصفهان برگزار شد.
، این صندوقچه از چوب عناب، فوفل و س��اج تهیه شده و هزینه آن توسط 
یکی از حانواده شهدای اس��تان اصفهان تأمین ش��ده و توسط هنرمندان 

استان فارس طی سه سال ساخته شده است.

شهردار منطقه ۲ اصفهان تاکید کرد: انتقال کارگاههاي موزاییک سازي 
به خارج از شهر نیاز به همکاري همه سازمان هاي مربوطه دارد.

محم��د فی��ض ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب گف��ت: وج��ود کارگاهه��اي 
موزایی��ک س��ازي و س��نگ کوب��ي یک��ي از معض��الت اساس��ي 
منطق��ه ۲ محس��وب م��ي ش��ود چ��را ک��ه ای��ن موضوع مش��کالت 
 زیس��ت محیطي زی��ادي را ب��راي س��اکنان ایج��اد ک��رده اس��ت. 
وي با بی��ان اینکه به دلی��ل همکاري نک��ردن برخي س��ازمان ها هنوز 
انتق��ال ای��ن کارگاهها به خارج از ش��هر حل نش��ده اس��ت، اف��زود: بر 
اس��اس قانون مش��اغل مزاحم بای��د در ش��عاع 5۰ کیلومت��ری منتقل 
ش��وند این در حال��ي اس��ت زمین ه��اي در خ��ارج از ش��هر در اختیار 
 ش��هرداري نیس��ت و س��ازمان ه��اي دیگ��ر بای��د وارد عمل ش��وند. 
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وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به جزئیات جلس��ه دولت در 
خصوص بررسی س��انحه تصادف اتوبوس در آزادراه قم، گفت: 
مقرر ش��ده که نماینده این ش��رکت پس از حض��ور در ایران، 

گزارشی را به مقامات دولت جمهوری اسالمی ارایه دهد.

 ،

عباس آخوندی افزود: در بررس��ی حادثه نس��بت به مس��ایل 
اساسی و بطور عمده ایمنی راه ها صحبت شد که یکی از عوامل، 
عامل انسانی در این حادثه ش��ناخته شد که برای این منظور و 

احتمال قصور شرکت اتوبوسرانی، فعالیت آن منتوقف شد.

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه موضوع بازرسی از اتوبوس 
ها مطرح شده است، بیان کرد: قرار شد که یک بازرس مستقل 
برای بازرس��ی از اتوبوس ها در نظرگرفته ش��ود تا ایمنی فنی 

اتوبوس قبل از حرکت مورد بررسی قرار گیرد.
آخوندی با اشاره به اینکه از شرکت سوئدی دعوت شده تا برای 
ارایه گزارش در خصوص اتوبوس های اسکانیا به ایران سفر کند، 
اظهار داشت: مقرر شده که نماینده این شرکت پس از حضور در 
ایران، گزارشی را به مقامات دولت جمهوری اسالمی ارایه دهد

دفن رایگان فوت ش�دگان حادثه  اس�کانیا در باغ 
رضوان

مدیرعامل سازمان آرامستان های ش��هرداری اصفهان از دفن 
رایگان فوت ش��دگان حادثه اتوبوس آزادراه قم-تهران در باغ 
رضوان خبر داد.مجتبی کاظمی با اعالم این مطلب اظهار داشت: 
بنا به دستور شهردار اصفهان ستادی به منظور پیگیری مباحث 
کفن و دفن رایگان فوت شدگان حادثه آزادراه قم-تهران در این 

سازمان واقع در باغ رضوان تشکیل شده است. 

تشکیل ستاد مهر 
ش��هردار اصفهان از تش��کیل س��تاد مهر خب��ر داد و تصریح 
ک��رد: باتوجه ب��ه اینک��ه در آس��تانه آغ��از مهرماه هس��تیم 
همانن��د س��ال های گذش��ته س��تاد مه��ر ب��ه منظ��ور ارائه 
تس��هیالت الزم از نظر مباحث ترافیکی همزمان با بازگشایی 
 م��دارس و مراک��ز آموزش��ی در اصفهان تش��کیل می ش��ود. 
دکتر س��قاییان ن��ژاد اذع��ان داش��ت: همزمان با بازگش��ایی 
م��دارس و مراک��ز آموزش��ی در مهرم��اه ش��اهد افزایش ۳۰ 
درص��دی ترافیک در اصفه��ان خواهیم ب��ود از ای��ن رو برای 
مدیری��ت بهتر ترافی��ک و خدم��ات رس��انی ن��اوگان حمل 
و نق��ل عموم��ی س��تاد مه��ر از ۳۰ ش��هریور ت��ا ۱۳ مهر به 
مدت ۱۴ روز تش��کیل خواهد ش��د ت��ا هماهنگ��ی های الزم 
 با نهاده��ای مختل��ف دخی��ل در ام��ر ترافیک انجام ش��ود. 
وی بیان داش��ت: در این رابطه ۱۰ گش��ت بازرسی متشکل از 
نمایندگان راهور، تاکس��یرانی، اتوبوس��رانی و حم��ل و نقل و 

ترافیک در دو شیفت صبح و بعدازظهر فعال خواهند بود.

جزئیات جلسه ویژه دولت در خصوص سانحه تصادف اتوبوس

نماینده اسکانیا به ایران می آید

 رونمایی صندوقچه 
حرمین عسگریین )ع( 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر بیش از 7۰۰ هزار دانش آموز برای 
تحصیل در پایه نخست ابتدایی در مدارس موجود 

در سطح استان ثبت نام کرده اند.
س��ید مجید عاملیان در نشس��ت خبری خود با 
خبرنگاران و اصحاب رس��انه با اشاره به اینکه در 
آس��تانه آغاز س��ال تحصیلی جدید قرار داریم، 
اظهار کرد: کاروان آموزش و پرورش استان در روز 
نخست مهر ماه امس��ال فعالیت خود را با حدود 

۸۰۰ هزار دانش آموز آغاز می کند.
وی به تعداد مدارس موجود در استان اشاره کرد 
و ادامه داد: در سال تحصیلی جدید دانش آموزان 
در حدود 7 هزار مدرسه و بیش از ۲6 هزار کالس 

درس مشغول به تحصیل می شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره 
به تعداد ورودی های اول دبستان در سطح استان 
تصریح ک��رد: در حال حاضر بی��ش از 7۰۰ هزار 
دانش آموز برای تحصیل در پایه نخست ابتدایی در 

مدارس موجود در سطح استان ثبت نام کرده اند.
  5۳هزار نفر در اصفهان ورودی های اول متوسطه 

اول هستند
وی با تاکید بر اینکه حدود 5۳ هزار نیز به عنوان 
ورودی های اول متوس��طه با آغاز سال تحصیلی 
جدید در مدارس مش��غول به تحصیل می شوند، 
اضافه ک��رد: همچنین در س��ال تحصیلی جدید 
بیش از 55 هزار دانش آموز در س��طح استان در 

پایه اول متوسطه دوم تحصیل می کنند.
عاملی��ان با بی��ان اینک��ه پای��ه شش��م ابتدایی 
حساس��یت وی��ژه ای دارد، تاکید کرد: در س��ال 
تحصیلی جدید حدود 6۳ هزار دانش آموز در پایه 

ششم ابتدایی تحصیل می کنند.
وی به نحوه توزیع کت��ب در دوره های تحصیلی 
مختلف اشاره کرد و افزود: توزیع کتاب های درسی 
در دوره ابتدای��ی و پیش دانش��گاهی با آموزش و 
پرورش اس��ت و در دوره اول متوسطه اول و دوم 
کتاب فروشی ها باید نس��بت به توزیع کتاب های 

درسی دانش آموزان اقدام کنند.

  توزیع 95 درصد كتب درسی در دوره 
ابتدایی در اصفهان 

مدی��رکل آموزش و پ��رورش اس��تان اصفهان با 
اش��اره به اینکه در حال حاضر بیش از 95 درصد 
کتب درسی در دوره ابتدایی در استان توزیع شده 
اس��ت، گفت: تا هفته آینده تمام کتب درسی در 

میان دانش آموزان توزیع می شود.
وی با اش��اره به نحوه توزیع کتب درسی در میان 
دانش آم��وزان تحصیل کننده در م��دارس کار و 
دانش و فنی و حرفه ای  اظهار کرد: ممکن است 
که توزیع کتاب در این مدارس به دلیل مشخص 
نبودن تع��داد دانش آموزان ثبت نام��ی با تأخیر 
صورت بگیرد و تمام خانواده ها برای خرید کتاب 
فرزندان خود در دوره های مختلف تحصیلی باید 

به قیمت پشت جلد کتاب توجه کنند.
عاملیان با بیان اینکه آموزش و پرورش اس��تان با 

وجود تمام کمبود ها و مشکالت مالی در راستای 
کتاب های جدید التألی��ف و آموزش های مربوط 
به این دوره ه��ا اقدامات جدی و خوب��ی را انجام 
داده اس��ت، ادامه داد: در ح��ال حاضر دوره های 
آموزش��ی کتاب ه��ای جدید التألیف ی��ا در تمام 
نواحی آموزشی استان برگزار شده است و یا این 

دوره ها در تمام مراحل پایانی قرار دارد.

  آموزش كت�ب جدید التألیف به 2600 
آموزگار در پایه سوم ابتدایی

وی با تاکید بر اینکه ۲ ه��زار و 6۰۰ آموزگار در 
س��طح اس��تان در راس��تای کتب جدید التألیف 
آموزش ه��ای الزم را دریافت کرده ان��د، تصریح 
کرد: همچنین معلمان مش��غول ب��ه فعالیت در 
م��دارس غیر انتفاعی زیرپوش��ش این آموزش ها 

قرار گرفته اند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه 
کرد: بررسی های صورت گرفته در استان حاکی از 
این است که در سال تحصیلی جدید در زمینه فضا 
و تجهیزات آموزشی مورد نیاز در مدارس استان با 

مشکلی مواجه نیستیم.
وی با اش��اره به اینکه در بحث ساماندهی حمل و 
نقل و س��رویس های مدارس از مرداد ماه امسال 
بخشنامه هایی به مدارس استان ابالغ شده است، 
تاکید کرد: همچنین جلسات مختلفی در راستای 
س��اماندهی س��رویس مدارس دانش آم��وزان با 
تاکس��یرانی و متولیان حمل و نقل برگزار ش��ده 

است.

سرویس دهی 50 شركت حمل و نقلی 
به حدود 70 هزار دانش آموز اصفهانی

عاملیان با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید 5۰ 
شرکت حمل و نقلی به حدود 7۰ هزار دانش آموز 
در ش��هر اصفهان س��رویس دهی می کند، افزود: 
تعداد سرنشینان س��رویس های مدارس در دوره 
ابتدایی باید پنج نفر و در دوره اول متوسطه باید 

چهار نفر باشد.
وی با تاکید بر اینکه نرخ سرویس های مدارس بر 
اساس نوع خودرو، دوره تحصیلی و مسافت طی 
شده تعیین شده اس��ت، گفت: در سال تحصیلی 
جدید نرخ س��رویس های مدارس نسبت به سال 

گذشته ۱7،5 درصد افزایش یافته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره 
به اینکه آم��وزش و پرورش اس��تان برنامه هایی 
را در راس��تای آماده س��ازی فضا های پرورشی و 

ساماندهی مربیان پرورشی در زمینه برنامه های 
پرورشی تدوین کرده است، اظهار کرد: همچنین 
از ماه های گذش��ته ستادی در اس��تان در زمینه 

فعالیت مدارس راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه مس��ائل مربوط به بازگش��ایی 
مدارس مورد به مورد در این ستاد رصد و بررسی 
شده است، ادامه داد: ۳۱ شهریور ماه امسال روز 
غنچه ها، ش��کوفه ها و روز جوانه ه��ا در مدارس 

استان برگزار می شود.
عاملیان با تاکید بر اینکه در گذش��ته بسیاری از 
هزینه ها در س��طح جامعه توسط دولت پرداخت 

ش��ده، اما در حال 
حاضر درصد باالیی 
از ای��ن هزینه ها به 
دوش مردم است، 
تصری��ح ک��رد: اما 
فرهن��گ  هن��وز 
کمک های مردمی 
بحث ه��ای  در 
آموزش��ی در میان 
مردم نهادینه نشده 

است.

اعتب�ار    
ی  ز ه س�ا د ما آ
صف�ر  م�دارس 

است
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اعتب��ار آماده س��ازی 
م��دارس صف��ر اس��ت، اضاف��ه ک��رد: در س��ال 
س��وی  از  اعتب��اری  گذش��ته  تحصیل��ی 
 دول��ت ب��ه ای��ن موض��وع اختص��اص داده 

نشده است.
مدی��رکل آموزش و پ��رورش اس��تان اصفهان با 
 بی��ان اینکه بر اس��اس قانون اساس��ی جمهوری

 اس��المی ایران تحصیل دانش آموزان در مدارس 
 رای��گان اس��ت، تاکید ک��رد: ام��ا در کن��ار این

 موض��وع ای��ن قان��ون اج��ازه داده اس��ت که از 
دانش آموزان ب��رای تحصیل در مدارس��ی مانند 
م��دارس غیر انتفاع��ی، غیر دولتی، تیز هوش��ان، 
 ش��اهد و مدارس هیئت امنایی ش��هریه دریافت

 شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱5۸ مدرسه 
هیئت امنایی در استان اصفهان وجود دارد، افزود: 
م��دارس غیر انتفاعی نیز باید براس��اس خدمات 
جانبی ارائه شده به دانش آموزان شهریه دریافت 

کنند.

مدیركل آموزش و پرورش استان اصفهان:

700 هزار کالس اولی به مدرسه می روند

بنا به دستور شهردار 
اصفهان ستادی 

به منظور پیگیری 
مباحث كفن و دفن 

رایگان فوت شدگان 
حادثه در این 

سازمان واقع در باغ 
رضوان تشکیل شد

تعداد سرنشینان 
سرویس های 

مدارس در دوره 
ابتدایی باید پنج 
نفر و در دوره اول 

متوسطه باید چهار 
نفر باشد

رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران گفت: در بحث کیفیت 
زندگی، مهم ترین شاخص سالمت اس��ت با این وجود سالمت 

آب، هوا، خاک و غذای بشر در معرض خطر قرار گرفته است.
ششمین جش��نواره عرضه محصوالت کش��اورزی ارگانیک و 
طبیعی، احمد مسجد جامعی در حاشیه بازدید از این جشنواره 
با بیان اینکه ش��اید پرداختن به چنین مواردی در نگاه اول به 
چشم نیاید اما در واقع بسیار تاثیرگذار هستند، ابراز امیدواری 
کرد دستگاه های اجرایی کش��ور نیز به صورت جدی وارد این 
بحث شوند تا شاهد تسریع در اجرای برنامه ها این حوزه باشیم.

وی در خصوص رویکرد ش��ورای چهارم شهر نس��بت به ادامه 
روند برنامه های ش��هرداری در خصوص ترویج تولید و مصرف 
محصوالت کش��اورزی طبیعی و ارگانیک اظهارداشت: مصوبه 
ش��ورای س��وم به قوت خود باقی اس��ت و خانم ابتکار که بانی 
اصلی تصویب ای��ن مصوبه بوده اند نیز در کابینه دولت پس��ت 
گرفته اند که این امر باعث می ش��ود پیگیری ای��ن برنامه یک 
پشتوانه اجرایی پیدا کند.مسجد جامعی ادامه داد: فکر می کنم 
کاری که من هم به عنوان رئیس شورا و هم به عنوان یک وظیفه 
شخصی می توانم انجام بدهم این است که ارتباط این مصوبه را 

با دستگاه های اجرائی فراهم کنم و از وزارت کشاورزی و وزارت 
بهداشت نیز بخواهیم وارد این مقوله شوند.

وی با بیان اینکه برخی موارد در زمینه ترویج فرهنگ تولید و 
مصرف محصوالت ارگانیک وجود دارد که زیرساخت های آن به 
شورا و شهرداری مربوط نمی شود، گفت: در شورای شهر تهران 
به دنبال این هستیم که ستادی را با حضور نمایندگان شورا و 
شهرداری و دستگاه های اجرائی برای توسعه و ترویج محصوالت 

کشاورزی طبیعی و ارگانیک به وجود بیاوریم.
رئیس شورای ش��هر تهران در پاسخ به این پرسش که اقدامات 

الزم برای توس��عه تولی��د و مص��رف محص��والت ارگانیک از 
س��وی چه دس��تگاهی باید صورت بگیرد، بیان داش��ت: این 
اتفاق باید از س��وی بخش خصوص��ی صورت بگی��رد. این امر 
سیاس��ت های حمایتی می خواهد و این سیاست های حمایتی 
باید در وهله اول جنبه ترویجی داش��ته باش��د ک��ه این امر به 
خودی خود به وزارت کش��اورزی باز می ش��ود. جنبه نظارتی 
آن به عهده وزارت بهداش��ت است و س��ازماندهی برای خرید 
 محصوالتی که هزینه بیشتری دارد به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت برمی گردد.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران خبر داد

تشکیل ستاد مشترک در حوزه تولید محصوالت ارگانیك



چهره روزیادداشت

قیمت تضمینی دو کاال برای سال ۹۳ 
به بهمن ماه موکول شد 

قیمت خرید های تضمینی سال ۹۳ مطرح و به تصویب رسید ولی به 
نظر می رسد قیمت دو محصول از جمله برنج و نخود به دلیل اینکه 
فصل کشت آن نیست به بهمن ماه موکول شده و همچنین نرخ های 
تصویب شده احتماال قیمت هایی است که سه شنبه نهایی شده است. 
قیمت های خرید تضمینی گندم ب��ا توجه به عزم دولت برای تعیین 
آن تا قبل از ش��روع فصل کش��ت )پایان ش��هریور ماه(، قیمت های 
پیش��نهادی وزارت جهاد کش��اورزی در هفته گذش��ته نهایی و به 
معاونت اول رئیس جمهور ارسال شد. در سه شنبه جاری این قیمت ها 
طی جلسه ای با معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور برگزار 
شد و در نهایت قیمت اکثر کاال ها با توجه به نرخ پیشنهادی وزارت 
جهاد اندکی کاه��ش پیدا کرد.  به نوعی ک��ه قیمت خرید تضمینی 
گندم معمولی با توجه به پیشنهاد وزارت جهاد 1110 تومان بود که 
طی جلسه سه شنبه وزارت جهاد و معاونت راهبردی رئیس جمهور 
این رقم به 1050 توم��ان کاهش پیدا کرد، نرخ گن��دم ُدروم نیز از 
1170 تومان به 1080 تومان کاهش پیدا کرد. گفتنی اس��ت از 24 
محصولی که قیمت تضمینی آن توسط وزارت جهاد پیشنهاد شده 
بود، 11 قلم آن کاهش یافته و مابقی یعن��ی 1۳ قلم بدون تغییر در 

این جلسه تأیید شده است.
جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو به حد نصاب نرسید 
 رئیس شورای رقابت با اش��اره به اینکه در جلسه امروز فقط به مدت

 10 دقیقه تمام اعضاء حضور داش��تند،گفت: غی��ب برخی از اعضاء 
باعث گردید ت��ا نتوانیم به تصمیمات نهای��ی در مورد موضوعات در 
دستور کار شورا از جمله قیمت خودرو دس��ت پیدا کنیم. جمشید 
پژویان در رابطه با جلسه امروز اعضاء ش��ورای رقابت که قرار بود در 
آن تصمیمات نهایی برای قیمت گذاری 206 و ال ۹0 اتخاذ ش��ود، 
اظهارداشت: در جلسه نتوانستیم به تصمیم مناسبی در مورد قیمت 
گذاری مابقی خودروها دس��ت پیدا کنیم. وی با اش��اره به اینکه در 
جلس��ه امروز فقط به مدت 10 دقیقه تمام اعضاء حضور داش��تند، 
افزود: غیب برخی از اعضاء باعث گردید تا نتوانیم به تصمیمات نهایی 
در مورد موضوعات در دستور کار شورا از جمله مخابرات، پاالیشگاه 

و خودرو دست پیدا نماییم .

تسهیالت تعویض کامیون های 
فرسوده ناکافی است

دبیر انجمن صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین استهبان از سهمیه 
اندک سوخت رانندگان کامیون که به تشکیل صف های طوالنی در 

جایگاه های سوخت این شهرستان منجر شده است انتقاد کرد.
 »رضا عرض نژاد« در این باره به ایلنا گفت: رانندگان کامیون به دلیل 
سهمیه سوخت اندکی که در اختیارشان قرار می گیرد برای سوخت 
گیری مجدد، تعداد دفعات بیشتری به جایگاه های سوخت مراجعه 
می کنند که به تش��کیل صف های طوالنی در مقاب��ل این جایگاه ها 
منجر می ش��ود. وی با بیان اینکه در این صف ه��ای طوالنی بیش از 
20 کامیون همیشه منتظر س��وخت گیری هستند افزود: رانندگان 
کامیونی ک��ه برای س��وخت گیری به یک��ی از دوجایگاه س��وخت 
شهرس��تان اس��تهبان مراجعه می کنند همواره بیش از یک ساعت 
معطل می شوند.این فعال صنفی در ادامه با انتقاد از ناکارامدی طرح 
اسقاط کامیون های فرس��وده افزود: بر اس��اس این طرح، فردی که 
کامیون فرسوده اش را اسقاط کند می تواند با ارائه گواهی اسقاط به 
بخش نوسازی ناوگان س��تاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، 

برای خرید کامیون جایگزین تسهیالت دریافت کند.

 حقوق شهریورماه کارگران
 ۳۰ هزار تومان افزایش می یابد

با توجه به اینکه این بخش��نامه کارفرمایان را مکلف به افزایش 15 
هزارتومانی حقوق جانبی کارگران کرده است و این افزایش حقوق 
در مردادماه س��ال جاری در دریافتی کارگران اعمال نش��ده است، 
کارفرمایانی که بر اساس توافق حقوق کارگرانشان را ماهانه تسویه 
می کنند، در پایان ش��هریورماه باید مبلغ ۳0 ه��زار تومان به حقوق 
کارگرانشان اضافه کنند. در این بخشنامه که در تاریخ 17 مردادماه 
به امضای علی ربیعی رسیده، آمده است: نظر به درخواست کارگران 
و تش��کلهای ذیربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران 
با معیشت خانوار کارگری و همس��و با اهداف و سیاستهای دولت در 
راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و 
سی و یکمین جلسه ش��ورای عالی کار در تاریخ 1۳۹2/5/7 و پیرو 
بند ۳ بخشنامه شماره 215210 مورخ 1۳۹1/12/22 مبلغ کمک 
هزینه اقالم مصرفی خانوار بابت هر کارگ��ر اعم از مجرد یا متاهل از 
ماهانه ۳50 هزار ریال به مبلغ 500 ه��زار ریال در ماه افزایش یافته 
و الزم اس��ت از تاریخ 5/1/ 1۳۹2 توس��ط کارفرمای��ان به کارگران 

پرداخت شود.

اخبار کوتاه

4
واردات انواع دارو 9 درصد افزايش يافت

براساس اعالم گمرک ایران، واردات انواع دارو در 5 ماهه سال جاري با ۹ درصد افزایش در ارزش به رقم 47۹ 
میلیون دالر رسیده است. با ارائه تسهیالت بیشتر در روزهاي اخیر ترخیص انواع دارو از گمرکات کشور با 

سرعت مطلوب تري انجام مي گیرد.
تحقیق و تفحص ازخودروسازان 

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از 

خودروسازان / علی علیلو 
کارگروه ها و کمیته های تحقیق و تفحص از هفته آینده برای تحقیق و 
تفحص از خودروسازان آغاز به کار می کنند. سه کمیته فنی و استاندارد، 
کمیته مالی و سرمایه گذاری و کمیته مدیریت و ساختاری کارشناسان 
خود را برای تحقیق و تفحص در ش��رکت های خودروسازی مستقر می 

کنند.
 کمیته ه��ا و گ��روه ه��ای تحقی��ق و تفحص در ح��ال س��ازماندهی 
 برای مس��تقر در ش��رکت های خودروس��ازی هس��تند. در حال حاضر

توم��ان  میلی��ون   150
ب��رای تحقی��ق و تفح��ص 
ش��ده  گرفت��ه  نظ��ر   در 
است. دو پیشنها 240 میلیون 
و 150 میلی��ون تومانی برای 
تحقیق و تفحص مطرح بود که 
البته در حال حاضر قرار است 
150 میلیون توم��ان برای آن 

تخصیص یابد.
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مابه التفاوت نرخ خرید 
گندم تا 5 روز آینده

تخفیف 2۰ درصدی 
قیمت مواد غذایی 

سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک سپه گفت: برداشت پول مابه التفاوت 
نرخ خرید گندم از فردا و پرداخت مابقی بدهی تا 7 روز آینده انجام می شود. 
محسن دارایی در گفت وگو با حبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد 
این که مابه التفاوت نرخ خرید تضمینی ناشی از افزایش قیمت خرید گندم 
چه زمانی به کشاورزان پرداخت می شود، گفت: امروز  220 میلیارد تومان 
از سوی شرکت بازرگانی دولتی به بانک سپه واریز شده و از فردا پرداخت 
مابه التفاوت پول گندم کاران آغاز می شود. سخنگوی خرید تضمینی گندم 
بانک سپه افزود: پرداخت مابه التفاوت پول گندم کاران به ترتیب استانی و بر 
اساس اولویت زمان تحویل به مراکز دولتی است. وی همچنین در خصوص 
پرداخت 400 میلیارد تومان بدهی خرید رون��د جاری نیز گفت: معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دستور اکید به پرداخت این 

مبلغ کرده است و پرداخت آن تا هفت روز آینده انجام می شود. 

رئیس شورای اصناف کشور از ارایه تخفیف 20 درصدی قیمت لوازم التحریر و 
مواد غذایی در نمایشگاه شمیم مهر خبرداد.

 قاس��م نوده فراهانی در حاش��یه آغاز به کار نمایشگاه ش��میم مهر در مصلی 
تهران در جمع خبرنگاران گفت: نمایش��گاه ش��میم مهر به منظور رفاه حال 
خانواده ها برای تهیه مایحتاج مورد نیاز دانش آموزان راه اندازی ش��ده است 
 و کاالها از جمله م��واد غذایی و لوازم التحریر با تخفی��ف 20 درصدی عرضه

 می شود. 
رئیس ش��ورای اصناف کش��ور افزود: این نمایش��گاه از امروز با 400غرفه به 
عرضه لوازم التحریر، نوشت افزار، مواد غذایی، ش��وینده ها و لوازم آشپزخانه 
برپا ش��ده و تا 2۹ مهرماه ادامه دارد. ب��ه گفته فراهانی، کیفی��ت کاالها نیز 
 بررسی شده و نسبت به سطح قیمتها در بازار 20 درصد از قیمت پایین تری

 برخوردار است.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به لزوم ایجاد 
انگی��زه در تولیدکنن��دگان از طری��ق س��ودآور ک��ردن و 
تضمین امنیت س��رمایه گذاری گفت: برای رونق  بخش��ی 
 به تولید باید ش��رایط تغییر کند و دولت نباید رقیب بخش 

خصوصی باشد.
 ایرج ندیمی در م��ورد چگونگی خ��روج از وضعیت رکود 
تورمی در اقتصاد کشور اظهار داشت: خروج از رکود تورمی 
با سرمایه گذاری حاصل می ش��ود که سرمایه گذاری اعم از 

داخلی و خارجی است.
 وی افزود: در س��رمایه گذاری داخلی، تولید باید س��ودآور 
 و دارای امنی��ت باش��د، ت��ا ب��رای س��رمایه گذار انگی��زه

 ایجاد شود.
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
اگر می خواهیم برای جذب سرمایه و نقدینگی و جهت دهی 
آن برای افزایش رونق تولید حرکت کنیم، باید شرایط تولید 

را تغییر دهیم.
 ندیمی با بی��ان اینکه ب��رای تغییر ش��رایط بای��د تأمین 
مالی، بازدهی س��رمایه تولید در مقابل کارهای خدماتی و 

واسطه گری افزایش پیدا کند.
 ندیمی ادامه داد: نکت��ه بعد اینکه بای��د واردات، مدیریت 

شود و به سمتی هدایت شود که رقیب تولید داخلی شود.
 ای��ن نماینده مجل��س با اش��اره ب��ه اینکه دول��ت نباید 
رقیب بخش خصوصی و تعاونی باش��د، گف��ت: دولت باید 
فرصت هایی که بخش خصوصی می تواند به آن ورود کند، 

را به بخش خصوصی اگذار کند.
 وی افزود: همچنین راهکار دیگر این اس��ت که ش��رایط 
مشارکت دولت در تولید تغییر پیدا کند، یعنی اگر دولت 
به جای سرمایه گذاری مس��تقیم در یک بخش، به صورت 
 مش��ارکتی با چند س��رمایه گذار بخش خصوصی تقسیم

 کند.
 ندیمی گفت: بر این اس��اس باید حوزه های سرمایه گذاری 
هم به لحاظ سودآوری و هم به لحاظ امنیت سرمایه گذاری 

نظامات و ساز و کارها تغییر کند.
 این نماینده مجلس گف��ت: در حال حاضر س��رمایه گذار 
اگر پول��ش را در بانک بگذارد، چون س��ود بانک��ی با تورم 
متناس��ب نیس��ت، س��ودی که بانک ب��ه او می ده��د، به 
 اندازه اصل س��رمایه او هم نیس��ت، پس باید س��ود بانکی

 تغییر کند.
 عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س ب��ا بی��ان اینکه 
برخ��ی می گوین��د ب��اال رفت��ن س��ود بانک��ی ض��د 
تولی��د اس��ت، گف��ت: اما ای��ن ط��ور نیس��ت، زی��را اوالً 
تولیدکنن��دگان زی��ادی متقاض��ی دریاف��ت وام با همین 
س��ود و حتی باالت��ر ه��م هس��تند، چ��ون نمی خواهند 
 فعالی��ت اقتصادی ش��ان متوقف ش��ود و هزین��ه فرصت

 بپردازند.
 ندیم��ی ادام��ه داد: نکت��ه بعد اینک��ه همین ک��ه پول از 

واسطه گری خارج می شود، به نفع تولید است.
 عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین 
برای آن دسته از فعالیت های اقتصادی که سودآور نیستند، 

دولت از وجوه اداره شده استفاده کند.

رئیس کانون س��نگ ایران گفت: صادرات س��نگ فراوری شده 
اصفهان به کشورهای آسیای میانه افزایش یافته است.

حس��ین امیر یوس��فی اظهار داشت:در س��ال جاری کشورهای 
آس��یای میانه به خرید س��نگ های ف��راوری اس��تان افزایش 
یافته اس��ت. وی اف��زود: در خص��وص صادارت س��نگ تزئینی 
اصفهان از طریق دریا به کش��ور های اروپایی و آس��یای شرقی 
 دچار معضل ش��ده ایم ام��ا به دلیل مج��اورت زمین��ی ایران با
  کشور های آسیای میانه امکان صادرات و ترانزیت زمینی این کاال

 وجود دارد.
عضو کانون صنعت سنگ استان اصفهان یادآورشد: تجارت سنگ 
فراوی استان به کشور های ذکر شده به دلیل قطع حساب های 
مباالتی “ال سی” در بانک های خارج به طور مستقیم با صاحبان 

کارخانجات انجام نمی شود.
امیر یوسفی گفت: واسطه ها و تجار سنگ های تزئینی را از سنگ 
بری های اصفهان خریداری و آن را به ازای دریافت شمش های 
آلومینومی و آهن آالت از بازار کشور های آسیای میانه به فروش 

می رسانند.
وی بیان داش��ت: با ش��رایط ذکر ش��ده س��ود فراوری و حاصل 
زحمت کارخانجات سنگبری در جیب دالالن می رود و از دولت 
درخواس��ت می کنیم که تالش جدی برای برق��راری ارتباطات 
بانکی و تجاری بین تولید کنندگان و بازار هدف در خارج از کشور 

برقرار نماید.

تسهیالت قانونی این صنعت باید پرداخت شود
رئیس کانون سنگ ایران در ادامه با اشاره به مشکالت نقدینگی 
واحدهای سنگبری اظهار داش��ت: معاون وزیر صنعت معدن و 
تجارت در اواخر سال 1۳۹1 قول اختصاص سه هزار میلیارد تومان 
برای صنعت سنگ استان اصفهان و کش��ور را داد اما این وعده تا 
کنون علی رغم تمامی پیگری فعاالن این صنعت محقق نش��ده 
است.امیر یوسفی با تاکید بر اینکه برای توسعه این صنعت راهی به 
جز نوسازی تجهیزات وجود ندارد، بیان داشت: در نقشه راه صنعت 
سنگ قصد حذف قله بر و دیسک های بزرگ برش را با “مینی اره” 
داریم چرا که این ابزار قابلیت مانور بسیار زیادی در تنوع ابعاد و 
عمق برش سنگ خام را دارد که متعاقب آن پرت و ضایعات سنگ 

در حد چشمگیری کاهش خواهد یافت.

جرایم مالیاتی س�نگبری ها غیر منطقی و بی دلیل 
است

وی در ادامه با انتقاد از عدم توجیه و آموزش مناسب صنعتگران 
در بحث قانون مالیات ارزش افزوده گفت: تولید کنندگان سنگ 
تزئینی با سردرگمی در خصوص محاسبات ارزش افروده مواجهه 
ش��ده اند و آن را بی مبنا می دانند چرا که در س��ال جاری بدون 
هیچ دلیل منطق��ی جرایمی از 50 ت��ا 120 میلیون تومانی را 

پرداخت نموده اند.
 ای��ن فعال صنع��ت س��نگ در خص��وص وضعی��ت کارگری

  در این صنعت افزود: کارگری در این ش��غل س��خت و طاقت 
 فرسا است که بیش��تر افاغنه وارد آن می ش��وند اما با توجه به 
 فش��ار های دولت در خص��وص بکارگ��ری کارگ��ران ایرانی
  صنعت س��نگ اس��تان برای یافتن کارگ��ران توانمند در این
ش��ده رک��ود  و  ضع��ف  دچ��ار  ح��دی  ت��ا  عرص��ه    

 است.

مجلس صادرات 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

دولت نباید  رقیب بخش خصوصی شود 
 صادرات سنگ اصفهان به آسیای میانه

 افزایش یافته است
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نخس��تین همایش اعضای کارگ��ری هیات های 
تش��خیص و حل اختالف ادارات کار استان تهران 
با هدف بررس��ی مش��کالت کارگران در جلسات 

دادرسی کار برگزارشد.
»حسین حبیبی« با اعالم این مطلب گفت: کانون 
هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران این 
نشست تخصصی را با هدف شناسایی و یافتن راهی 
برای حل مش��کالت رایج در هیات های تشخیص 
و حل اختالف برگ��زار کرد.دبیر کانون هماهنگی 
شوراهای اسالمی کار اس��تان تهران با بیان اینکه 
در این نشس��ت یک روزه اعضای کارگری تمامی 
هیات های تش��خیص و حل اخت��الف ادارات کار 
استان تهران حضور داشتند، در خصوص اهمیت 
این نشست گفت: در حال حاضر کارگرانی که برای 
اعاده حقوق قانونی خود به هیات های تشخیص و 
حل اختالف مراجعه می کنند با مش��کالتی روبرو 
می ش��وند که به دلیل رفتارهای س��لیقه ای و غیر 
قانونی آن ه��ا را از ادامه پیگیریه��ای حقوقی منع 

می کند.
به موجب مفاد فصل نهم قانون کنونی کار، چنانچه 
بین کارفرما و کارگر یا کارآموز برس��ر اجرای مواد 
این قانون اختالف ایجاد ش��ود و حل این اختالف 
از طریق سازش ممکن نباشد، طرفین اختالف با 
مراجعه ب��ه اداره کار محل کارگاه، بررس��ی و حل 
اختالف پیش آمده را به مراجع تش��خیص و حل 
اختالف واگذار می کنن��د تا به این ترتیب اختالف 
ایجاد شده بطور سه جانبه حل و فصل شود.بر این 
اساس در مرحله نخست هیات تشخیص که ترکیب 
اعضای سه نفره آن شامل یک نماینده کارگر، یک 
نماینده کارفرما و یک نماینده از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اس��ت به اختالف ب��ه وجود آمده 
رسیدگی خواهد کرد و چنانچه نظر این هیات مورد 
تایید یکی از طرفین اختالف نباش��د آنگاه هیات 
حل اختالف ب��ه موضوع رس��یدگی خواهد کرد.

برابر قانون کار، ترکیب اعض��ای ۹ نفره این هیات 
شامل سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه 

نماینده دولت )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
استانداری و دادگستری( است.

در   نهایت چنانچه نظر این هی��ات نیز مورد قبول 
هرکدام از طرفین اختالف قرار نگیرد اینبار وظیفه 
رسیدگی به موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری 

خواهد بود.

 انتقاد ب�ه ش�یوه انتخ�اب نمایندگان 
کارگری

حبیبی بابیان اینکه در این نشست تخصصی ۳00 
نفر از اعضای شوراهای اس��المی کار و نمایندگان 
کارگری در مراجع تشخیص و حل اختالف استان 
تهران حضور داشتند، در خصوص نحوه انتخاب این 
نمایندگان کارگری گفت: هم اکنون در هر استان، 
کانون هماهنگی ش��وراهای اس��المی کار موظف 
اس��ت تا نمایندگانی را برای حضور در جلس��ات 
تش��خیص و حل اختالف به اداره کل کار معرفی 
کند.وی بابیان اینکه این نمایندگان بطور معمول 

از میان کارگران شاغل و اعضای تشکل های صنفی 
کارگری شوراهای اسالمی کار، انجمن های صنفی 
کارگری یا نمایندگان کارگ��ری انتخاب و به اداره 
کل استان معرفی می شوند، گفت: به دنبال تغییر 
دس��تور العمل مربوط به انتخاب و معرفی اعضای 
کارگری مراجع تش��خیص و حل اختالف در سال 
87، نمایندگان کارگری حاضر در این مراجع باید 
به ش��رط ش��اغل بودن و یا عضویت در تشکیالت 
صنفی انتخاب و معرفی ش��وند.این فعال کارگری 
بابیان اینکه تا پیش از این، تسلط به قوانین کار و 
تامین اجتماعی تنها شرط انتخاب و معرفی اعضای 
کارگری مراجع تشخیص و حل اختالف بود، گفت: 
محدودیت هایی که از سال 87 تا کنون بابت انتخاب 
و معرفی نمایندگان کارگری تحمیل ش��ده است 
یکی از مواردی بود که در همای��ش مذکور به آن 
اشاره شد.دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسالمی 
کار استان تهران ادامه داد: با اعمال این محدودیت، 
تشکل های صنفی کارگری قادر نیستند که بابت 
برگزاری منصفانه جلسات تشخیص و حل اختالف 

به موکالن خود تضمین دهند.
حبیب��ی با ی��ادآوری اینک��ه برخ��الف کارگران، 
کارفرمایان با هی��چ محدودیتی ب��رای چگونگی 
انتخاب نمایندگان خود در هیات  های تش��خیص 
و حل اختالف مواجه نیس��تند، گفت: تشکلهای 
صنفی کارگری باید بتوانند ب��رای دفاع از حقوق 
موکالن خود در مراجع یادش��ده از تجربه وکال و 
حقوق دان های مسلط به حقوق کار استفاده کنند.

وی افزود: با دس��تور العمل غیر عادالنه سال 87، 
فضای جلسات هیات های تشخیص و حل اختالف 
در عمل به نفع گروه کارفرمایی بکسویه شده است، 
چرا کافرمای��ان می توانند از وکی��ل و حقوق دان 
برای دفاع از حقوق موکالن خود استفاده کنند اما 

کارگران چنین حقی ندارند.
حبیبی افزود: از آنجا که تحمیل این ش��رایط غیر 
منطقی نوع��ی دخالت دولت در امور تش��کلهای 
صنفی کارگری محس��وب می ش��ود، در همایش 
مذکور به کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار 
اس��تان تهران تکلیف ش��د که چنانچه مسئوالن 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی در زود ترین 
هنگام ممکن نسبت به اصالح دستور العمل سال 

87 در جهت رفع محدودیت ها اقدام نکنند، کانون 
موظف است نس��بت به ابطال این دستور العمل از 

طریق دیوان عدالت اداری اقدام کند.

عدم اس�تقالل مراجع تشخیص و حل   
اختالف

دبیر کان��ون هماهنگی ش��وراهای اس��المی کار 
همچنی��ن از زیر س��وال رفتن اس��تقالل مراجع 
تش��خیص و حل اختالف به عنوان یک��ی دیگر از 
موضوعات مطرح ش��ده در نشس��ت نمایندگان 
کارگری حاضر در مراجع تشخیص و حل اختالف 
یاد کرد و به نقل از حاضرین در این جلس��ه گفت: 
در جلسات هیات های تش��خیص و حال اختالف 
به طور معمول س��ه جانبه گرایی رعایت نمی شود 
و همس��ویی نمایندگان دولت و کارفرما در بیشتر 

اوقات نقش تعیین کننده ای دارد.
وی با یادآوری اینکه برای اجرای عدالت در مراجع 
تش��خیص و حل اختالف ادارات کار مانند س��ایر 
نهادهای قضایی باید بی طرفی و انصاف کامل حاکم 
باش��د افزود: تفاوت این هیات ها با س��ایر محاکم 

قضایی در نحوه صدور رای است.
وی بابیان اینکه در دادگاه قاضی بر اساس اسناد و 
مدارک و اظهارت شهود و طرفین دعوی رای خود 
را صادر می کند؛ افزود: در مراجع تشخیص و حل 
اختالف ادارات کار از قاضی خبری نیس��ت و رای 

براساس اتفاق نظر اکثر اعضا صادر می شود.
این فعال کارگری با تاکید براینک��ه صرفه نظر از 
اینکه اعض��ای کارگری مراجع تش��خیص و حل 
اختالف باید ب��ه قان��ون کار و تامی��ن اجتماعی 
مس��لط باش��ند، گفت: در حالی که این اعضا پس 
از محق تش��خیص دادن ادعای کارگر باید بتوانند 
با استفاده از فنون بالغی تاکتیک ها و تکنیک های 
ارتباطی سایر اعضای هیات را به همسویی با خود 
اقتناع کنن��د.وی ادام��ه داد: اما در ش��رایطی که 
انتظار می رود ارزش رای نمایندگان هر یک از سه 
گروه بایکدیگر برابر باش��د در عمل فضای حاکم 
در جلسات هیات های تش��خیص و حل اختالف 
بگونه ای است که این تعادل و اعتدال بره می خورد 
و درعمل احساس می شود که نماینده دولت ارزش 

بیشتری دارد.

همسویی نمایندگان دولت و کارفرما 

عدالت محاکم کار را نقض می کند



اتاق موسیقی

هفت

قهر سینما دراصفهان 
بر طبق شاخص های فرهنگ عمومی استان اصفهان ۷۷ درصد مردم استان اصفهان سینما نمی روند 
که این آمار دقیقا با شاخص کشوری در این زمینه برابری می کند.بر طبق این شاخص ها که در سال 

۹۰ استخراج شده است ۲۳.۱ درصد از سینما رو ها زن و ۲۱.۶ درصد آن  ها َمردند.
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 معرفی هفتاد و پنج داور 
کودک و نوجوان 

مدیر امور داوران کودک و نوجوان 
س��تاد اجرایی بیس��ت و هفتمین 
جش��نواره بین الملل��ی فیلم های 
کودکان و نوجوانان گفت: ۷5 داور 
ک��ودک و نوجوان این جش��نواره 
پس از برگ��زاری آزم��ون کتبی و 
 مصاحبه حضوری مشخص شدند.

فرزان معظم در گفت  وگو با س��تاد 
خبری بیست و هفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم های ک��ودکان و نوجوانان با بی��ان این مطلب اظهار 
داشت: پس از فراخوان گسترده در شهر اصفهان برای جذب داوران 
کودک و نوجوان 45۰ نفر ثبت نام کردند که واجدین ش��رایط با یک 
آزمون کتبی در دو گروه کودک و نوجوان مورد سنجش قرار گرفتند.

وی افزود: پ��س از برگ��زاری آزمون تع��داد ۱5۰ نفر جه��ت انجام 
مصاحبه حضوری و ش��ناخت بیش تر با داوطلب��ان طی روز های ۱5 
تا ۱8 شهریور ماه دعوت ش��دند که پس از انجام این فرآیند داوران 
 در گروه ه��ای ک��ودک، نوجوان و بخ��ش بین الملل معرفی ش��دند.

وی خاطرنشان کرد: پذیرفته شدگان در جلس��ه ای که ۲۰ شهریور 
س��اعت ۱8 در کتابخانه مرکزی ش��هرداری اصفهان برگزار می شود 

با اهداف جشنواره آشنا و برای انجام فرآیند آموزش آماده می شوند.

کانون نخبگان ترانه سرای استان 
مدیر خانه ادبیات حوزه هنری استان 
اصفهان گفت: تا زمانی که احساس 
نکرده باش��یم که مي ت��وان کانون 
نخبگان ترانه سرای استان اصفهان 
را به شکلی منفک از سایر کانون ها 
داشته باشیم دست به تاسیس این 
کانون نخواهی��م زد و تا آن زمان از 
مجموعه ه��ای بیرون��ی حمای��ت 
می کنیم.بشیر خالقی پور، تصریح 
کرد: در حال حاضر تنه��ا چهار نفر از ترانه س��رایان ب��ا ما همکاری 
می کنند که به عل��ت پایین بودن نف��رات، این تعداد نی��ز در کانون 
نخبگان شعر استان اصفهان ادغام می شود.مدیر خانه ادبیات حوزه 
هنری استان اصفهان در مورد حمایت خود از ترانه سرایان اصفهانی 
بیان کرد: خانه ترانه برنامه یک س��اله خود را به ما داده اس��ت و تنها 
درخواستی که آنها از ما داشته اند اختصاص دادن محل برای برگزاری 
جلسات بوده که متاسفانه به علت پر بودن خانه هنرمندان در روزهای 

پنجشنبه نتوانستیم این روز را به آنها اختصاص دهیم.

نیاز طنزی ها
مدیر خانه طنز و کاریکاتور اصفهان 
گفت: دور جدید نیاز طنزیها از آخر 
شهریورماه به صورت دو ماه یک بار 

منتشر خواهد شد.
پیام پورفالح گفت: آخرین شماره 
نیاز طنزیها سال گذشته چاپ شد 
و چ��ون فاصله زیادی ب��رای چاپ 
ش��ماره جدی��د آن به وج��ود آمد 
تصمیم گرفتیم با چاپ یک مجلد و 
تثبیت شش شماره قبلی، دور جدید نیاز طنزیها را از آخر شهریورماه 
به صورت دو ماه یک بار منتش��ر کنیم.وی به تفاوت این مجموعه با 

شماره های قبلی نیاز طنزی ها اشاره کرد .

آلبوم »افس��انه ش��و« اثری از تهم��ورس پورناظ��ری با حضور اس��تاد 
 شجاعت حسین خان و س��هراب پورناظری پس از سه سال منتشر شد.

این آلبوم ادامه همکاری تهمورس پورناظری با سیتارنواز برجسته هندی 
است که در ادامه  پروژه موس��یقی »از تخت جمشید تا تاج محل« ضبط 
شده است. آلبوم »افس��انه شو« ش��امل ده قطعه »دیباچه«، »دلبری«، 
»بازتاب«، »سیتار«، »وجد«، »دونوازی«، »س��خنی دیگر«، »سماع«، 
»دیوانه« و   »افسانه« است که هنرمنداني چون تهمورس پورناظری:تار، 
 شجاعت حسین خان:سیتار و سهراب پورناظری: تنبور به اجرا پرداخته اند.

گفتنی اس��ت، بخش های ریتمیک افس��انه ش��و بر اس��اس طرح هایی 
از پورناظ��ری که ب��ا در نظ��ر گرفتن 
آنها به بداه��ه نوازی پرداخته اس��ت. 
همچنی��ن آواز قطع��ه »دیوان��ه« 
را ش��جاعت خان اجرا ک��رده و بخش 
آوازی قطع��ه »افس��انه« ب��ر روی 
 ش��عر موالنا همخوانی ش��ده اس��ت.

»افس��انه ش��و« با طراح��ي و تدوین 
تهورس پورناظري و با طراحي جلد آوا 
مشکاتیان هم اکنون از سوي انتشارات 
س��روش در بازار موسیقي منتشر شده 

است.
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 قدرت اهلل ايزدي 
در مسافر 

آغاز دوران تازه سینما 
بدون پول نفت 

فیلم تلویزیوني »مسافر« به کارگرداني هادي رحیمي خواص و تهیه کنندگي 
حمید محمدي با انتخاب کامل بازیگران و لوکیشن هفته آینده مقابل دوربین 
خواهد رفت. به گفته محمدي تهی��ه کننده پروژه، حضور ق��درت ا... ایزدي 
هنرمند اصفهانی در میان بازیگران قطعي شده و بزودي دو بازیگر دیگر نیز به 
این جمع اضافه خواهند شد، ضمن اینکه یک ش��رکت و فرودگاه در تهران از 
جمله لوکیشن هاي ابتدایي کار است و گروه بعد از چهار روز تصویربرداري در 

تهران عازم اصفهان مي شوند. 
»مسافر« )نام موقت( داستان فردي به نام ونداد )گرجستاني( را روایت مي کند 
که در تهران به ساخت و ساز و کارهاي ساختماني مشغول است. او در یکي از 
معامالتي که انجام مي دهد، یکي از چک هایش که مربوط به شهر اصفهان است 

برگشت خورده و براي حل این مشکل راهي این شهر مي شود. 

به دس��تور دکتر " حجت اهلل ایوبي" ، مجموعه هاي مرتبط و تابعه س��ازمان 
سینمایي از ایجاد هر گونه تعهد و عقد قرار داد تولید آثار سینمایي منع شدند.

به نقل از روابط عمومي سازمان سینمایي ،مطابق با بخشنامه جدید دفتر مدیر 
کل حوزه ریاست وامور بین الملل س��ازمان سینمایي که به انجمن سینماي 
جوانان ایران، مرکز گسترش سینماي مستند و تجربي، موسسه سینما شهر، 
بنیاد سینمایي فارابي و موسسه رسانه هاي تصویري ابالغ شده است، این مراکز 
 و مؤسسات از ایجاد هر گونه تعهد وعقد قرار داد تولید آثار سینمایي منع شدند.

در متن ابالغ ش��ده آمده: " به دس��تور معاون محترم وزیر و رئیس س��ازمان 
سینمایي از ایجاد هر گونه تعهد وعقد قرارداد در زمینه تولید آثار سینمایي و 
امور مرتبط فوق االشاره خودداري فرمایید. همچنین انجام قراردادهاي منعقده 

اخیر نیز پس از بازنگري مجدد در سازمان،قابل پیگیري خواهد بود.

الماس ها ابدی اند 

»افسانه شو« در بازار موسیقی 

آشنايی يا هنر اليه چینی 
نمایش��گاه گروه��ی الیه چینی ت��ا ۲۱ ش��هریورماه در 
نگارخانه کوث��ر اصفهان برپا بود، به همی��ن بهانه و برای 
آشنایی بیش��تر معرفی داریم از این هنر، پس همراه ما 
باشید.الیه چینی یکی از روش های تزئینی رایج در دوران 
صفوی بوده و در تزئین کاخ ه��ا و ابنیه این دوران کاربرد 

فراوانی داشته است. 
در این روش بیش��تر از نقوش گل و بوته ای و اس��لیمی 
استفاده شده و آثار بسیار زیبایی را می توان در کاخ های 
چهلس��تون، عالی قاپو، هشت بهش��ت و غیره مشاهده 
کرد.الیه چینی خود ب��ه تنهایی یک روش تزئینی کامل 
محس��وب می ش��ده اس��ت و عالوه برآن هنرمندان این 
دوره بنا به ذوق وسلیقه خود از ترکیب این روش با دیگر 
روش های تزئینی )تابلوهای تصویری،آثار چوبی و غیره 
( نیز استفاده کرده و آثار بس��یار بدیعی را خلق کرده اند. 
ویژگی خاص این نوع تزئین، برجسته شدن نقوش پس 

از انجام کار است.
ماده  اصلی ن��وع تزئین خاک س��رخ و چس��ب حیوانی 
سریش��م بوده و هنرمندان دوران صفوی هر قسمتی از 
تزئینات را که می خواسته از رنگ طالیی استفاده کنند 
ابتدا الیه ای از خاک سرخ را به صورت تخت و یا برجسته 
)الیه چینی( اس��تفاده کرده و سپس به رنگ آمیزی و یا 

چسباندن ورق طال اقدام کرده اند.
در دوران صفوی از دو روش جهت طال کاری سطوح الیه 
چینی استفاده می شده اس��ت.۱.روش طال چسبان: در 
این روش ابتدا قطعات طال را به ش��کل ورق آماده نموده 
و سپس با اس��تفاده از روغن کمان سطوح الیه چینی را 
آغشته نموده و سپس نسبت به چسباندن ورق طال اقدام 

می کرده اند.
۲.روش طال کاری با استفاده از پودر طال: در این روش نیز 
پودر طال را با صمغ عربی مخلوط نموده و با استفاده از قلم 

مو سطوح الیه چینی شده را طالکاری می کرده اند.
پس از انج��ام مرحله ط��الکاری می توان نس��بت به رنگ 
آمیزی زمینه تابلو اقدام کرد. جهت رنگ آمیزی زمینه تابلو 
می توان از انواع و اقسام رنگ ها و همچنین انواع روش های 
رنگ آمیزی استفاده کرد.پتینه به معنای قدیمی سازی و 
شامل کلیه تکنیک هایی ست که بر روی آثار انجام می شود 
و به موجب ان اثر قدیمی به نظر می رس��د.گفتنی اس��ت 
مرضیه امین علی، فهیم جعف��ری و فهمیه حقیقی اعضای 
تش��کیل دهنده این گروه هس��تند که از بهمن ماه ۱۳۹۰ 
فعالیت های هنری خود را آغاز کرده و در جش��نواره های 

مختلف موفق به کسب رتبه هایی شده اند.

 روبان سفید

شش��مین جلس��ه نقدوبررس��ی آثار  
منتخب جش��نواره ملی فیل��م کوتاه 
حس��نات، با حضور زاون قوکاسیان، 
غالمرضا مهیمن و علی اکبر بکتاشیان در سالن نگارستان امام 

خمینی)ره( برگزار گردید.
در ابتدا فیلم های الالئی جنگ اثر حبیب باوی ساجد، 444۱ 
روز زندگیم س��اخته نظیرمیرزائی، خانه ابری کاری از فردین 
انصاری، بیست ساخته علیرضا حمایتیان و سایه های سنگی 
کاری از راضیه س��راجی به نمایش درآمد.بعد از پایان پخش 
فیلمها اس��تاد زاون به همراه مهیمن و بکتاشیان جلسه نقد و 
بررس��ی را آغاز نمودند. طبق گفته زاون امروز نمایش آخرین 
سری فیلمهای منتخب جشنواره که حائز دریافت جایزه نشدند 
به پایان رسید. ایشان روند برگزاری جشنواره حسنات و تشکیل 
جلسات نقدوبررس��ی را جزو عوامل ایجاد تفاوت و تمایز این 
جشنواره از سایر جشنواره های تشکیل شده در کشور دانست و 
از این بابت اظهار خرسندی نمود.دررابطه با فیلم الالئی جنگ 
به این نکته اش��اره نمود که باوی س��اجد با تألیف کتبی چون 
یک ش��اعر یک مترجم و اثری در رابطه با آثار احمد محمود از 

فیلمسازان موفق خوزستان است.
مهیمن به نکته مشترکی در 5 فیلم اش��اره نمود و بر این باور 
بود که هیأت انتخاب به درستی آثار را جزو منتخبین جشنواره 

برگزیده اند و در عین حال نظر داوران برای تعلق نگرفتن جایزه 
به این 5 فیلم درس��ت و منطقی بوده. در رابطه با فیلم الالئی 
جنگ چنین اظهار نمود که علی رغ��م ایده خوب، تعجیل در 
به تصویر کش��یدن صحنه ها باعث از بین رفتن جذابیت ایده 
اولیه شده. همچنین روایت فیلم بیشتر از طریق گفتار متن به 

مخاطب انتقال یافته و کمتر تصویری است.
زاون در تکمیل اظه��ارات مهیمن، بیان داش��ت که برخی از 
فیلم سازان با اس��تفاده از بهترین دوربینها و امکانات فقط به 
خودنمائی های بی ربط و افراطی می پردازند و همین مسئله 
آنها را از اصل موضوع و به چالش کش��یدن مسائل اجتماعی و 
نتیجه گیری درس��ت غافل نگه می دارد. زاون از فیلمس��ازان 
درخواست نمود که با بررسی و ریش��ه یابی مسائل اجتماعی 

بیشتربه دنبال راهی برای مداوای دردهای جامعه باشند.
بکتاش��یان ضم��ن تبریک به ب��اوی س��اجد: ن��گاه لطیف و 
غیرشعاری به مسائل جنگ، فیلم را بسیار روان و جذاب نموده 
و خوشحالم که فیلم ساز مس��ائلی را در فیلم مطرح نموده که 
مدتهاس��ت از آن غافلیم ) مردم��ی که در مرزها با مس��ائل و 

مشکالت جنگ دست و پنجه نرم می کنند.(
بکتاش��یان در رابطه با فیلم 444۱ روز زندگی ام : فضای فیلم 
بسیار خوب و صمیمی است ولی علی رغم خوش ساخت بودن 

فیلم، جمع بندی و نتیجه گیری درستی ارائه نشده.

زاون درباره فیل��م 444۱ روز زندگی ام: چ��ون نگاه فیلم یک 
طرفه نیست ارتباط بهتر را با مخاطب ایجاد نموده ولی ضربه 
و پیام آخر مقداری گنگ و نامفهوم است. استفاده از لهجه ها 
در فیلمها می تواند کارکرد خوبی داشته باشد.در ادامه فردین 
انصاری و احمد سیس��تان کارگردان و نویسنده خانه ابری به 
روی صحنه رفتند.زاون ضمن اش��اره به ای��ن مطلب که فیلم 
ساز از فیلم نامه غافل بوده و آن را به خوبی از صافی ذهن عبور 

نداده، تنها راه دفاع از فیلم را 
چنین بیان نمود: آیا ش��یوه 
ای که فیلم ساز برای ساخت 
فیلم به کار ب��رده با موضوع 

همخوانی دارد؟
بکتاش��یان ضم��ن تبریک 
به انص��اری اظه��ارات خود 
را چنی��ن بیان نم��ود که در 
فیلم مذکور محت��وا چندان 
مطرح نیس��ت و فرم حاکم 
اس��ت. اس��تفاده اندک و به 
جا از موس��یقی، فرم جذاب 
و نگاه به حی��ات و مرگ در 
فیلم خوب است ولی کادرها 
و پالن طوالنی برای مخاطب 

آزار دهنده است.
پایان فیلم خانه ابری مرا به یاد کاره��ای برگمن انداخت. کار 
کامال فرم و بدون محتوا بود. فضای فیلم چندان بومی و آشنا 

نیست و مخاطب حس غربت دارد.
انصاری در دف��اع از خود، فیل��م را مدرن معرفی نم��ود که با 

ساختار دراماتیک و اتفاقات وحوادث درگیری ندارد.
سیستان در تکمیل صحبتهای انصاری توضیحاتی درباره فیلم 
نامه ارائه نمود که کار کامال متفاوت و غیرکالسیک است و به 
عمد از حوادث به دور افتاده.نظر حضار و مخاطبین چنین بود 
که فیلم نتوانس��ته مفهوم را به خوبی القا کند و بخشهائی که 
انصاری و سیستان درباره آن صحبت کردند در فیلم قابل فهم 

نبوده و تصویر نشده است.
درپایان جلسه اس��تاد زاون ضمن جمع بندی مطالب از فیلم 
سازان و افرادی که به نوعی با سینما در ارتباط هستند خواست 
تا با شرکت در جلسات نقد و بررسی رشد و ارتقاء را برای خود 
و آثارشان حاصل نمایند و حضور در جمع را بهترین آموزش و 

باالترین نتیجه برای رشد فیلم ها دانست.

ششمین جلسه نقدوبررسی آثار منتخب جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات

سایه های سنگی در جشنواره حسنات 

ماشین زيردريايی جیمز باند فروخته شد 
فرهنگ < سینما - ماش�ین زيردريايی جیمز باند در فیلم »جاسوسی که 

دوستم داشت« در حراجی به قیمت 550 هزار پوند فروخته شد.
به گزارش خبرگ�زاری خبرآنالين، اين ماش�ین که »لوتوس اس�پیريت« 
نام دارد ب�ا وج�ود رقابت ش�ديد میان ي�ک زن ک�ه در حراج�ی حضور 
داش�ت و خريداری ک�ه با تلف�ن در حراجی ش�رکت کرده ب�ود، پايین تر 
 از قیم�ت نوش�ته ش�ده در کت�اب راهنم�ای حراجی ب�ه ف�روش رفت. 
در انتها اين خريدار تلفنی بود که موفق به خريد »لوتوس اسپیريت« شد.

اين ماش�ین که گفته می ش�ود که کامال س�الم و قابل اس�تفاده اس�ت در 
صحنه ای از فیلم »جاسوسی که دوستم داشت« )1977( با بازی راجر مور 
در نقش اصلی در صحنه ای در زير دريا اس�تفاده شد. پس از ساخت فیلم 
اين اتوموبیل پیش از اينکه در نیويورک در محفظه ای مخصوص نگهداری 

شود در چند نمايشگاه به نمايش درآمده بود.
حراجی در »حراجی آر.ام.« در بترس�ی در جنوب غرب لندن برگذار شد، 
تخمین زده می شد اين اتوموبیل بین 650 تا 950 هزار پوند به فروش برود 

که اين طور نشد.
پیتز هاينز يکی از مس�ئوالن حراجی درباره فروش »لوتوس اس�پیريت« 
گفت: »با توجه به اينکه نمی شود در خشکی سوار اين ماشین شد، فروش 
اين اتوموبیل نش�ان می دهد که هر محصول مربوط به جیم�ز باند، ارزش 

خودش را دارند.«
 اي�ن اتوموبی�ل س�ال 1989 نی�ز در ي�ک حراج�ی ب�ه فروش گذاش�ته 

شده بود.
»لوتوس اس�پیريت« که با نام »ِوت نِلی« هم ش�ناخته می شود درحالی به 

قیمت 550 هزار پوند به فروش رفت که سال 2010 اتوموبیل استون مارتین 
جیمز باند در فیلم »گلدفینگر« به قیمت 2.9 میلیون پوند به فروش رفته 

بود.
»جاسوس�ی ک�ه دوس�تم داش�ت« س�ومین فیل�م راج�ر م�ور در نقش 
جیم�ز باند ب�ود. فیل�م را لوئی�س گیلب�رت کارگردان�ی ک�رد و ماجرای 
 ديوانه ای اس�ت که می خواه�د دنیا را ناب�ود کند و تمدن�ی جديد زير آب

 برپا کند. 
 جیم�ز بان�د ب�رای شکس�ت دادن اي�ن ديوانه با يک جاس�وس روس�ی

 همراه می شود.
فیلم با بودجه 14 میلیون دالری ساخته شده بود و به فروش 185 میلیون 

دالری رسید.

SMS

هش��تمین جش��نواره ملی رض��وی در 
هنرهای س��نتی روزپنج ش��نبه گذشته  
در موزه هنرهای معاصر اصفهان گشایش 
یافت، این مراسم در ایوان ورودی این مکان با حضورهنرمندان 

ومسئولین استان واهالی خبر ودوستداران هنربرگزار شد.
پس از تالوت آیات قرآن،مراس��م افتتاحی��ه در ورودی گالری 
شماره هش��ت توس��ط اس��تاد جزیر زاده افتتاح وحاضرین به 

تمشای آثار پرداختند.

علی تمنایی - معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان در حاش��یه این افتتاحیه در گفت گو با 
زاینده رود در باره تعداد آثار وحضور هنرمندان در این نمایشگاه 
گفت:بیش از هش��تاد هنرمند در هش��تمین جش��نواره ملی 
رضوی در هنرهای سنتی ش��رکت کرده اندکه ۶۶ اثر برگزیده 
و به نمایش در آمد که هنرمندان اس��تانهای اصفهان،ش��یراز 
وقم بیشترین سهم آثار ارایه ش��ده را در این نمایشگاه به خود 
اختصاص دادن��د.وی از تفکیک آثار خب��ر داد وتصریح کرد: تا 
سن   45 سال  در یک سطح و پیشسوتان  در سطح دیگراز هم 

جداشده اند تا حقی از مبتدی ها ضایع نگردد.
این مس��ئول هدف از برگزاری هشتمین جشنواره ملی رضوی 
در هنرهای س��نتی را ترویج موضوعات اعتق��ادی در بین آثار 
هنرمندان وس��بک رضوی بیان کرد وافزود: بیشتر آثار صنایع 
دستی به تکرار افتاده وهنرمندان باید س��عی کنند که به آثار 
خود تنوع ببخش��ند و میتوان گفت که این جشنواره نو آوری 
و ارائه طرح های تازه برای هنرمندان اس��ت ک��ه می توان این 
را به اطمینان گفت زیرا پایه واس��اس این جش��نواره بر اساس 
 دوهنر مادر واصل��ی یعنی طراح��ی ونگارگری پای��ه گذاری 

شده است.
وی این جشنواره ونمایشگاه را در ادامه نکوداشت امامزادگان 

معرفی کرد و در ادامه بیان کرد: در هفته جاری شاهد برگزاری 
قصه گویی رضوی در سطح اس��تان هستیم که این سه رویداد 
در تکری��م وترویج دین وس��بک رض��وی در س��بک وزندگی 
مردم توس��ط هنرمندان اس��ت که میتواند هنر این ش��هر از 
این رخوت وتکراربرهاند.او در پاس��خ به این س��وال که آیا این 
نمایش��گاه واین جش��نواره میتواند تاثیری بر آثار هنرمندان 
بگ��ذارد ،افزود: تمام س��عی ما بر ای��ن بوده ک��ه بتوانیم نمود 
جش��نواره را بر آثار هنرمندان ش��اهد باش��یم، طراحی حتی 
میتواند بر انیمیش��ن وسینما تاثیر گذار باش��د اگر به درستی 
از آن ش��ناخت داش��ته باش��یم وبتوانیم ازآن ب��ه عنوان یک 
معرف زندگی دینی اس��تفاده کنیم.علی تمنای��ی بزرگترین 
اتف��اق فرهنگی کش��ور را جش��نواره رضوی معرف��ی کرد که 
 در 5۰ کش��ور جهان در 5۷ رش��ته همزمان برگزار میش��ود.

مدیر امور سینمایی ارشاد اس��تان درپایان صحبت های خود 
افزود: این نمایش��گاه تا ۱5 مهرماه دایر اس��ت وعالقه مندان 
وهنرمندان میتوانند به موزه هنره��ای معاصر واقع در خیابان 

استانداری مراجه کنند.
در این نمایشگاه با استفاده از طراحی ونگارگری به بیان سیره 
رضوی، تاثیرات،معجزات وهمینطوربررسی آن پرداخته و نشان 

داده شده است.

هنرمندان به آثار خودتنوع ببخشند 

بیشتر آثار صنايع 
دستی به تکرار 

افتاده وهنرمندان 
بايد سعی کنند 
که به آثار خود 

تنوع ببخشند اين 
جشنواره نو آوری و 
ارائه طرح های تازه 

برای هنرمندان است

جمال 
نوروزباقری

گروه 
فرهنگ

فیلم سازان با 
استفاده از بهترين 
دوربینها و امکانات 
فقط به خودنمائی و 
افراطی می پردازند 
و همین مسئله آنها 

را از اصل موضوع 
مسائل اجتماعی و 

نتیجه گیری درست 
غافل نگه می دارد

معاون هنری سینمايی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 می خواهیم پرچم ایران
 را باالتر ببریم

حامد حدادی/ فوق ستاره بسکتبال ایران
پس از پنج سال آرزویم برآورده شد و می توانم در تیمی ایرانی بازی کنم؛ آقای 
صادق زاده با من تماس گرفتند و پیشنهاد حضور در این تیم را برای مسابقات 
آسیایی دادند، من هم با تیم آمریکایی و همچنین مدیر برنامه هایم صحبت 
کردم تا اگر بشود در فوالدماهان حاضر شوم.خدا را شکر این اتفاق افتاد و من 
به ماهان پیوستم. این کار برای من چند حسن داشت؛ یکی اینکه به ماهان در 
مسابقات آسیایی کمک خواهم 
کرد، هم دینم را به پرچم ایران ادا 
کرده ام و هم این که برای شروع 
مسابقات NBA آماده شده ام. 
مطمئناً اگر در شرایط بازی باشم 
و این ۶-۷ بازی س��خت را انجام 
دهم، می توانم برای تیم آینده ام 

مثمرثمرتر باشم. 

تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا با ب��ا ۵ پله صعود در رده ۴۷ جهان ج��ای گرفت. این گزینش که 6
اختصاص به فاصله زمانی 8 اوت تا 12 سپتامبر)1۷ مرداد تا 21 شهریور ( دارد، تیم ایران در قاره آسیا پس 
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صعود 5 پله ای شاگردان کی روش

 گفت و گو با نجمه کمالی از 
فرزندان  افتخار آفرین  ذوب آهن

 با ورزش توانستم
 بر بیماري ام غلبه کنم

در سال های اخیر شاهد افتخار آفرینی فرزندان خانواده بزرگ 
ذوب آهن در عرصه های مختلف علمی ، فرهنگی و ورزش��ی ، 
هستیم در س��ال جاری نیز فرزندان افتخار آفرین ذوب آهن در 
عرصه های مختلف با همت و تالش خود موفقیت  های کشوری 
و جهانی را به ارمغان آوردند . از جمله این فرزندان موفق  نجمه 
کمالی فرزند عباس می باشد که توانست با حضور در مسابقات 
جهانی رشته بدمینتون دو مدال با ارزش را در کارنامه درخشان 
خود ثبت کند ، در همین زمینه با وی گفتگویی انجام داده ایم 
که از نظرتان می گذرد :یک بیوگرافي کامل مانند تمام گفتگو 
ها  نجمه کما لی هس��تم  فرزند ) عباس ( س��اکن شهرستان 
فالورجان شهر زازران (  و عضو تیم پیوند اعضا هستم . ابتدا در 
زمینه تکواندو فعالیت  مي کردم ، اما به دلیل مشکل کلیوي و 
سپس پیوند کلیه ،  نظر پزشکان بود که  ورزش رزمي را کنار 
بگذارم . به دلیل عالقه ایي که به ورزش داشتم ، رشته  بدمینتون 
را انتخاب کردم  .  در مسابقات جهاني دوربان آفریقاي جنوبي 
توانس��تم جهاني مدال جهانی  طال دوبل  و نق��ره انفرادي را 
 کسب کنم حال حاضر نیز  مش��غول تمرین جهت حضور در  

بازی هاي  خاورمیانه  ترکیه هستم 
 چه عواملي سبب گرایش شما به ورزش شد ؟

  از ابتدا به ورزش عالقه خاصی داشتم و به دنبال  برنامه ریزی 
جهت کس��ب  قهرمانی در ورزش بودم که بحمداهلل  توانستم 
در این زمینه موفق شوم . حدود سه س��ال است که بدمینتون 

کار مي کنم .
  والیبال نیز قبال کار کردم .از مربیان تان بگویید  ؟ 

مربي اصفهان خانم س��یما نجفي که واقعا زحمت کش��یدند و 
مربي تیم ملي خانم سحر زمانیان ، که همین جا الزم مي دانم 

از  آنها تشکر کنم .
 ورزش چه تاثی�ري در زندگي دارد ب�ه ویژه براي 

خانم ها ؟
  ورزش نقش  برجس��ته ایي در زندگ��ي کلیه اف��راد به ویژه 
 خانم ها  دارد و س��بب مي ش��ود با روحی��ه اي ش��اداب تر و

 ب��ا ان��رژي مضاع��ف ب��ه ام��ور روزان��ه بپردازند .  ب��ا ورزش 
توانس��تم بر بیم��اري غلبه کن��م و با تمرکز بیش��تري  جهت 
ادامه تحصیل و س��ایر امور زندگي برنامه ریزي کنم .  به تمام 
 افراد س��الم توصیه مي کنم ، با ورزش س��المتي خ��ود را بیمه

 کنند .

گزارش ویژه

پادشاه اس��لم دانک و ماش��ین ریباند از جمله لقب هایی بود 
که در طی این ساها به او دادند سال هایی که برای رسیدن به 
آرزویش شبانه روز تالش کرد. بارازش ترین توانایی اش قدرت 
و توانایی در ریباند آن هم به خصوص در ریباند حمله است. او 
می تواند در چند پست بازی کند عالوه برمهارتش د رریباند در 
دفاع هم از وظایفش آگاه است. همیشه در اختیار مربی بوده و 
در کارهای گروهی به خوبی مشارکت می کند. سخت کوشی، 
توانایی امتیاز آوری در نزدیک سبد، مهارت باال در پاس دادن 
و هوش بس��کتبالی باال از دیگر خصوصیاتی است که از او یک 

بازیکن خاص ساخته است. 
خیلی ها معتقدند ارس��الن کاظمی ورزن ک��م کارآمدتری از 
کنف فرید)پاور فوروارد دنور ناگتز(است. بازینک پرانرزی ای 
با قامتی کوتاه تر از حد معمول و تاثی��ر گذار در نزدیک تخته 

بسکتبال.
جاده ای که ارسالن برای رسیدن به NBA طی کرده است 
جاده همواری نبوده است. او مجبور بود با دیگران رقابت کند 
و س��ختی های زیادی را تحمل کند تا به مراحل باالتر برسد. 
ارسالن بعد از ۵سال بازی در لیگ دانشگاههای امریکا بازیکن 
فیالدلفیا در لیگ NBA شد اما ش��رایط بازیکنان جوان در 
س��ال اول درتیم های این لیگ بسیار دش��وار است. کاظمی 
برای آنکه نیمکت نش��ین نش��ود ترجیح داد با نظر فیالدلفیا 
به لیگ برتر ایران بیاید و با اینکه این زوها ش��نیده می ش��ود 

تیم هایی همچون اف��رای خلیج فارس و و مه��رام خواهان او 
هستند اما ارس��الن انتخاب نهایی خود را کرد و به پتروشمی 
بندرامام پیوست. بازیکن اصفهانی تیم فیالدلفیا که قرار است 
یکسالی را در ایران پشت س��ر بگذارد این روزها بیش از همه 
مشغول پاسخ دادن به یکسری سواالت تکراری است تا جایی 
که او از این وضعیت ناراحت است و خیلی ها این خرده را به او 
می گیرند که بازیکنی همچون او که در باالترین س��طح لیگ 
بس��کتبال دنیا حضور پیدا کرده چرا به یک باره س��ر از لیگ 
ایران در آورده اس��ت. در حلیی که خود ارس��الن معتقداست 
 لیگ ایران بهترین لیگ آسیاست و به این تصمیم خود افتخار

 می کند.
وی درخصوص دالیل پیوس��تنش به پتروش��یمی می گوید: 
به نظرم این تیم هویت خ��ودرش را در بس��کتبال ایران پیدا 
کرده اس��ت. تیم قوی دارد چه از نظ��ر کادرفنی چه بازیکنان 
ترکیب خوبی را دور هم جنع کرده اند که فصل گذش��ته هم 
توانستند به عنوان قهرمانی دست یابند. فکر می کنم بتوانم با 
 این تیم یک فصل به دور از حاشیه و با آرامش تمرین و رقابت 

کنم.
کاظمی در مورد ش��رایط پترو هم می گوید: ش��نیده ام گویا 
پتروش��یمی با تغییر مدیریت مواجه شده و تنها نگرانی ام این 

است که نکند این تیم هم به دردسر ذوب آهن مبتال شود.
خیلی ها می گویند چرا ارس��الن لیگ ای��ران را انتخاب کرد.

وی در پاسخ به این سوال می گوید: از خود هم زیاد این سوال 
را پرس��یده اند طوری هم برخورد می کنند ک��ه انگار من می 
خواهم بروم لیگ ازبکس��تان! حاال خوب است که ایران هم با 
تیم ملی اش و هم در باشگاه قهرمان آسیا شده است. نمی دانم 
چرا بعضی ها اینگونه برخورد می کنند! اول از همه این را باید 
بگویم که به نظر من لیگ ایران یکی از بهترین های لیگ های 
آسیاس��ت اما برای حضور در لیگ ایران چند دلیل دارم. اولی 
اینکه میخواهم مشکل سربازی ام حل ش��ود تا راحت بتوانم 
بیایم و بروم و دلیل اصلی دیگری که به ایران می خواهم بیایم 
این اس��ت که اس��تعدادیاب های مختلفی بازی ه��ا من را در 
این فصل زیر نظر  خواهند گرف��ت و عملکرد مرا در رقابت ها 
دنبال خواهند کرد. با خودم گفتم با حضور من در ایران شاید 

جوان های دیگ��ری هم در 
ایران م��ی توانن��د نظر این 
اس��تعدادیاب ها را به خود 
جلب کنند. آنها وقتی بازی 
من را می بینند مطمئنا در 
کنار آن بازی بقیه هم تیمی 
ه��ا و رقب��ای ما ه��م دیده 
خواهد ش��د و شاید اینگونه 
راه بقیه جوان ه��ای ایران 
هم برای رفتن به امریکا باز 

شود.
وی دالیل ع��دم حضورش 
در لیگ های اروپایی را هم 
اینط��ور توضیح م��ی دهد: 
چون م��ن جوان هس��تم و 
تجربه ب��ازی در تیم حرفه 
ای آنها را ندارم با من قرارداد 

دوس��اله می بندند و از آنجایی که من می خواهم سال آینده 
در NBA ب��ازی کنم برای همین باوج��ود اینکه از تیم های 

اروپایی پیشنهاد داشتم ولی قبول نکردم.
ارس��الن کاظمی درخصوص پیش��نهاد چینی ها برای جذب 
او هم م��ی گوی��د: از تیم فوجیان ک��ه صمد به آنها پیوس��ت 
پیش��نهاد داش��تم ولی من اصال لیگ چین را دوست ندارم و 
 به نظرم لیگ ایران بهتر از آنجاس��ت ب��رای همین هم قبول

 نکردم.
وی حضور در NBA را تنها آرزوی بسکتبالی اش در تمام این 
دوران ها می داند: من در تمام این سالها تنها یک آرزو داشتم 
و آن هم خضور در NBA است که امیدوارم بعد از این فصلی 
که همراه پتروشمی خواهم بود بتوانم با قدرت وارد لیگ امریکا 
شوم. به نظر من امریکا کش��ور فرصت هاست و باید من از این 
فرصتی که برایم پیش آمده بهترین استفاده را ببرم و توانایی 
خودم را به همه نشان دهم. پس تمام تالشم را برای حضوری 

ماندگار در این NBA بکار خواهم بست.

بازیکن اصفهانی تیم فیالدلفیا:

لیگ ایران که مثل لیگ ازبکستان نیست!

کاظمی :از تیم 
فوجیان که صمد 

به آنها پیوست 
پیشنهاد داشتم ولی 

من اصال لیگ چین 
را دوست ندارم و 

به نظرم لیگ ایران 
بهتر از آنجاست 

 برای همین هم قبول
 نکردم.
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پیروزی برابر اندونزی
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل اندونزی در یک قدمی صعود 

به مسابقات قهرمانی جهان رسید.
تیم مل��ی والیبال ای��ران در دومین مس��ابقه خ��ود در رقابت های 
انتخاب��ی جهان ب��ه مص��اف اندون��زی رف��ت و توانس��ت ب��ا ارائه 
ی��ک ب��ازی روان و هماهن��گ ب��ا نتیج��ه ۳ ب��ر صف��ر و امتیازات 
 2۵- 12، 2۵-2۰ و 2۵ - 11 از س��د حری��ف خ��ود بگ��ذرد. 

با کس��ب این نتیجه ایران در ص��در گروه B ق��رار گرفت تا در کنار 
تیم بحری��ن به عن��وان تیم  بدون باخت مطرح ش��ود. والس��کو در 
این بازی از تم��ام بازیکن��ان خود اس��تفاده کرد و ب��ا ترکیبی 12 
نفره اندون��زی را از پیش رو برداش��ت. ای��ن بازی هزار تماش��اگر 
 عالقه من��د داش��ت ک��ه ب��ازی را از نزدیک تماش��ا م��ی کردند. 

تیم ملی والیبال ایران باید برای صعود به مسابقات جهانی فردا رو در 
روی بحرین، دیگر تیم بدون شکست گروه B قرار بگیرد تا در صورت 

پیروزی راهی مسابقات قهرمانی جهان در لهستان شود

سپاهان قهرمان جام باشگاههای 
کشور شد

تیم هندبال فوالدمبارکه س��پاهان قهرمان سیزدهمین دوره رقابت 
های هندبال نوجوانان کشور شد.تیم هندبال سپاهان در فینال رقابت 
های هندبال نوجوانان کشور با نتیجه ۳۰-18 قزوین را شکست داد و 
قهرمانی این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد.تیم نیک اندیش نجف 
آباد دیگر نماینده اصفهان در این رقابت ها هم در دیدار رده بندی با 
واگذاری نتیجه به تیم ثامن سبزوار به عنوان چهارمی این مسابقات 
قناعت کرد.به این ترتیب سیزدهمین دوره رقابت های هندبال جام 
باشگاههای کشور با قهرمانی تیم فوالدمبارکه سپاهان به پایان رسید. 
تیم های قزوین، ثامن سبزوار و نیک اندیش نجف آباد به ترتیب رده 
های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.گفتنی است این رقابت 
ها از پنجشنبه 1۴شهریورماه با شرکت 28 تیم در شش گروه پنج و 
چهار تیمی در شهر همدان برگزار ش��د که اصفهان با چهار نماینده 
در این رقابت ها حضور پیدا کرد.فوالدمبارکه س��پاهان، مس پارس 
فالورجان، نی��ک اندیش نجف آباد و رفاهی تفریحی خمینی ش��هر 

نمایندگان اصفهان در این رقابت ها بودند.

اصفهان قهرمان المپیاد دانشجویان 
پسر پیام نور کشور شد

اصفهان قهرمان ششمین المپیاد ورزشي دانشجویان پسر دانشگاه 
هاي پیام نور کشور شد.این مسابقات با حضور هزار و ۴۰۰ دانشجو 
از۳۰ استان در12رشته والیبال، بسکتبال، هندبال، دومیداني، تنیس 
روي میز، بدمینتون، شنا، تکواندو، کاراته، کشتي آزاد و کشتي فرنگي 
به میزباني اصفهان برگزار شد.در این رقابتها و در مجموع بازیها تیم 
اصفهان با 1۹۷ امتیاز بر سکوي نخست ایس��تاد و تیمهاي تهران و 
مازندران با 1۹۰ و 1۵۳ امتیاز دوم و س��وم ش��دند.در بخش تیمي 
هم در والیبال تیمه��اي قزوین،آذربایجان غربي ویزد اول تا س��وم 
شدند. در بس��کتبال تهران، چهارمحال وبختیاري و همدان عناوین 
اول تا سوم را بدس��ت آوردند.در هندبال، تیم یزد اول، مرکزي دوم 
و چهارمحال و بختیاري به مقام س��وم رسید.  در رشته دوومیداني 
تیمهاي تهران،کرمانش��اه و خوزستان اول تا س��وم شدند.در پینگ 
پنگ اصفهان و آذربایجان شرقي قهرمان و نایب قهرمان شدند و ایالم 
و خوزستان به طور مشترك بر سکوي سوم ایستادند.در بدمینتون، 
زنجان و یزد اول و دوم ش��دند و تیمهاي تهران و گلس��تان به طور 
مشترك بر سکوي سوم ایستادند.در ش��نا تهران، اصفهان و قزوین 
به ترتیب عناوین اول تا سوم را بدس��ت آوردند. در تکواندو اصفهان 
اول ش��د و مازندران و البرز دوم و سوم ش��دند.در کاراته مازندران و 
تهران اول و دوم شدند و تیمهاي قزوین و اصفهان مشترکا بر سکوي 
سوم ایستادند.در کشتي آزاد، مازندران به مقام قهرماني دست یافت 
و همدان و البرز دوم و س��وم شدند. در کش��تي فرنگي هم تیمهاي 

خوزستان،کردستان و مازندران بر سکوهاي اول تا سوم ایستادند.

 کشانی: با اتفاقات اخیر، هندبال
 از اصفهان رفت

س��رمربی تیم هندبال مس پارس فالورجان گفت: با کوچ بازیکنان 
شاخص اصفهانی به تیم های دیگر و عدم حمایت باشگاه های بزرگ 
این ش��هر از هندبال، هندبال از اصفهان رفت.رسول کشانی گفت: با 
اتفاقاتی که در این یکی دو س��ال برای تیم های اصفهانی پیش آمد، 
هندبال از اصفهان رفت. بازیکنان ش��اخص اصفهانی در ش��هرهای 
مختلف پراکنده شدند و باش��گاه های بزرگ اصفهان تیمی در لیگ 
برتر ندارند. باشگاه های معتبری مثل سپاهان و ذوب آهن که ریشه 
عمیقی در هندبال کشور داش��تند و هندبال ایران مدیون آن ها بود، 
دیگر در لیگ تیم ندارن��د و ما هم به عنوان ی��ک تیم خصوصی هر 
روز با مشکالت زیادی دس��ت و پنجه نرم می کنیم و فقط امیدوارم 

مشکالتی که برای این دو باشگاه به وجود آمد، گریبانگیر ما نشود.

 حسین هدایتی 
حامی فوتبال ساحلی

 بهترین دوران 
سپاهان  با من بود

س��رمربی تیم اس��تقالل می گوید: بهترین دوران را س��پاهان هنگامی 
داشت که من سرمربی آن بودم، هم در امر گل زدن و هم نوع بازی و هم 
از نظر امتیازی، خیلی خوب بودیم و هم قهرمانی به دس��ت آوردیم و هم 
به غول های آس��یا در ۷ بازی 1۷ گل زدیم. چرا کسی نیمه ی پر لیوان را 
نمی بیند؟امیرقلعه نوعی معتقد است:  ما با 2 بازی به جام جهانی صعود 
کردیم، بازی با قطر و بازی با کره. از آقایان خواهش می کنم آن 2 بازی را 
هم نقد کنند و بگویند آیا آن  بازی ها کیفیت شداشت؟ اگر دنبال کیفیت 
مسابقات هستیم، چرا کسی آن 2 بازی را نمی بیند که با مربی خارجی هم 
انجام شد. وی ادامه داد: همان زمان بود که برنامه ی معروف میزگرد را با 
حضور ذوالفقارنسب، حاج رضایی و فردوسی پور برگزار شد و مرا محکوم 
کردند؛ نتیجه گرایی در فوتبال ما هم دقیقا با شروع این برنامه آغاز شد و 

وضعیت فوتبال ما را به این روز کشاند.

حس��ین هدایتی هزینه های تیم ملی فوتبال ساحلی که 2۳ شهریورماه عازم 
مسابقات جام جهانی می شود را بر عهده گرفت. پریا شهریاری، رئیس دپارتمان 
فوتبال س��احلی در این خصوص گفت: پیرو نشست روز س��ه شنبه رئیس و 
دبیرکل فدراسیون با حسین هدایتی، مقرر شد وی هزینه های تیم ملی فوتبال 
ساحلی را در آستانه سفر به مسابقات جام جهانی تاهیتی متقبل شود که این 
کار انجام شد.رئیس دپارتمان فوتبال ساحلی در ادامه افزود: امروز من و اکتاویو، 
سرمربی تیم ملی با هدایتی نشستی داشتیم و گزارشی از نتایج یک سال اخیر 
و اردوهای آماده سازی، مسابقات دوس��تانه و مسابقاتی که در تاهیتی برگزار 
می شود را ارائه کردیم و وی در این جلسه ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی، 
هزینه های این سفر را تقبل کرد و مقرر شد پس از بازگشت از تاهیتی از نقطه 
نظرات او در توسعه رشته فوتبال ساحلی بهره مند شویم و جا دارد از هدایتی 

بخاطر کمک های ویژه ای که به فوتبال ساحلی کرد تشکر و قدردانی کنم.

مش��اور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
رئیس مرکز توس��عه فناوری اطالعات و 
رسانه های دیجیتال گفت: صنعت گیم 
در دنیا با سرعت عجیبی از هالیوود نیز پیش افتاده است، امروز فضا 
به گونه ای رقم خورده است که توجه به بازی تنها توجه به سرگرمی 

نیست و بازی به یک مقوله فرهنگ ساز تبدیل شده است.

حسین علیزاده در مراس��م افتتاحیه مجتمع دیجیتالی، ورزشی و 
تفریحی جام دیجیتال که روز چهارش��نبه در مجمع پرواز اصفهان 
برگزار شد اظهار داشت: پس از نزدیک به سه سال کار مداوم امروز 
شاهد فعالیت س��یصد و پنجاه مرکز فرهنگی دیجیتال با محوریت 
گیم و بازی در کشور هس��تیم.وی با بیان اینکه شبکه ملی فرهنگ 
مجموعه ای به هم پیوسته از رسانه های آنالین است تصریح کرد: این 

شبکه با هدف ایجاد قطب های آموزشی، تولید محصوالت فرهنگی 
در رسانه های دیجیتال و توجه به بعد تفریحی که پیش از این مغفول 
مانده بود؛ است و ش��بکه توزیع کارآمد محصوالت مورد نیاز مردم 
ایجاد شده است.علیزاده خاطرنشان کرد: در استان اصفهان1۷ مرکز 
دیجیتال اعم از مجتمع های شهری به فعالیت مشغول هستند که 
امروز بزرگ ترین مجتمع برخوردار از بخش های تفریحی، ورزشی 

و دیجیتالی راه اندازی ش��د.رئیس مرکز توسعه فناوری اطالعات و 
رس��انه های دیجیتال گفت: آنچه که ما را بر آن داشت تا مرکز جام 
دیجیتال را با همه مزایا و مشکالت به مرحله بهره برداری برسانیم 
پایدارسازی فعالیت های انجام شده و ایجاد همگرایی برای کسانی 
بود که به صورت مجازی و س��ایبری در نقاط مختلف جغرافیایی با 
یکدیگر در ارتباط بودند تا این افراد هموطن و همش��هری سایبری 
یکدیگر باشند.وی با اشاره به برگزاری مسابقات جام دیجیتال افزود: 
برگزاری این مس��ابقات با ظرفیت س��ی هزار نفر و همکاری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت ورزش و جوانان شروع کار بود، در 
ابتدا بازی رایانه ای فیفا را نیز م��ورد توجه قرار دادیم، هرچند که به 
دلیل غیر ایرانی بودن این بازی مورد انتقاد واقع شدیم اما استقبال 
مردم و حمایت دس��تگاههای مربوط ما را به راه اندازی اولین لیگ 
آنالین کشور را ترغیب کرد.علیزاده ادامه داد: این بزرگ ترین اتفاق 
فضای مجازی کشور بعد از دستور رهبر معظم انقالب مبنی بر توجه 
به این عرصه بود و امروز که شاهد بهره برداری از این مرکز هستیم 
خوشحالیم که انرژی و همت متعالی دست اندرکاران و فضایی که 
ارتش برای احداث این مرکز در نظر گرفته به تحقق اهداف عالی ما 
ختم شده است.وی بیان داشت: جام دیجیتال که محصولی اصفهانی 
بود اکنون عنوان اپراتور گیم ایران را یدك می کش��د و اعتماد بازی 
س��ازان ایرانی را توانس��ته جلب کند.مش��اور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بیان داشت: صنعت گیم در دنیا با سرعت عجیبی از هالیوود 
نیز پیش افتاده است، امروز فضا به گونه ای رقم خورده است که توجه 
به بازی تنها توجه به سرگرمی نیست و بازی به یک مقوله فرهنگ 

ساز تبدیل شده است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 سرعت رشد صنعت گیم از هالیوود باالتر است

 در استان اصفهان
17 مرکز دیجیتال 
اعم از مجتمع های 
شهری به فعالیت 

مشغول هستند
 که امروز بزرگ ترین 

مجتمع برخوردار
 از بخش های

  تفریحی، ورزشی
 و دیجیتالی

 راه اندازی شد.

آنچلوتی یکی از سه مربی برتر ایتالیاست
 اسطوره فوتبال ایتالیا معتقد است سرمربی جدید رئال مادرید به 
خوبی می داند این تیم صبر ندارد. پائولو مالدینی همچنین گفت: 
باید بگویم که آنچلوتی به ساچی خیلی مدیون است. او چیزهای 

زیادی از ساچی یاد گرفت.

کسب اولین مقام قهرمانی برای فوتبال افغانستان
تیم ملی فوتبال افغانستان به اولین عنوان قهرمانی تاریخ حیات خود 
دست یافت. تیم این کشور  در پیکار نهایی قهرمانی کشورهای جنوب 
آسیا، 2 بر صفر هندوستان را مغلوب کرد. افغانستان دو سال قبل در 

فینال این بازی ها ۴ بر صفر مغلوب هندوستان شدند.

یاران فریدون زندی میزبان الغرافه

 پیکارهای فصل جدی��د لیگ فوتب��ال حرفه ای قطر 
موسوم به »لیگ س��تارگان« از دیروز آغاز شده  و در 
نخس��تین هفته یاران فریدون زندی میزب��ان الغرافه 

بودند.  03

گروه 
ورزش



 بلداجی، قطب اصلی
 صنعت  گز در کشور 

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمح��ال و بختیاری 
 گف��ت: بلداج��ی قط��ب اصل��ی صنع��ت پیش��رفته تولی��د گز در 

کشور است.
رحمان کرمی در نشس��تی که به منظور تعامل مدیران ارشد استان 
با صنعت گران گز بلداجی در بانک صادرات این ش��هر برگزار ش��د، 
اظهارکرد: تولید گز در بلداجی زمینه س��از معرفی آن به عنوان یک 

شهر اقتصادی در کشور شده است.
وی با تاکید بر لزوم درونزایی اقتصاد داخلی کش��ور، خاطر نش��ان 
کرد: اقتصاد داخلی کش��ور با ی��ک درون خیزی م��ی تواند جایگاه 
خود را درس��طح بی��ن الملل بیاب��د؛ همچنی��ن باید با اس��تفاده از 
 دانش و تجربی��ات متخصصان کیفیت و کمی��ت تولیدات داخلی را 

ارتقا بخشید.
کرمی بلداجی را قطب اصلی صنعت پیش��رفته تولید گز در کش��ور 
عنوان کرد و افزود: این شهر بیش از 30 درصد از گز استان را تولید 
می کند که باید تالش کرد با افزایش کیفیت آن و همچنین شناخت 
 ذائقه مردم در تولی��د انبوه گ��ز و افزایش ارزش اف��زوده آن تالش

 کرد.
وی با اشاره به مش��کالت تولید کنندگان گز در استان تصریح کرد: 
ش��اهراهی که از ابتدا برای تولید گز اش��تباه ریخته شده مهم ترین 

مشکالت را برای تولید کنندگان ابجاد کرده که باید اصالح شود.

خبر ویژه

 دکتر سید مهدی خاموشی 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور

کشور باید به سمت تولید پیش برود تا وابستگی ها کاهش یابد.
باید با تالش و کوشش تولید را افزایش داد و ثروت کشور را با تولید 
افزایش دادباید از درآمد نفتی عبور کنیم و درآمد را با تولید به دست 
آوریم، تولید و افزایش ثروت بسیاری از مشکالت را حل خواهد کرد.

پیامبر)ص( طبق آیات ق��رآن و روایات کامل تری��ن الگو در جهان 
بشریت است.

 رفتارهای انسان و نوع زندگی انسان باید بر اساس رفتار پیامبر اکرم 
باشد.تک تک نیروی انسانی 
کش��ور ب��ه عنوان س��رمایه 
محسوب می شود.پیشرفت 
صنایع موش��کی کش��ور به 
خاطر تالش و کوشش��های 
دانش��مندان جوان کش��ور 
است که توانسته اند دشمن 

را به عقب بکشانند.

 کشور به سمت تولید 
پیش برود

چهره روزیادداشت
برگزار ی سوگواره شعر و مرثیه سرایی 

دبیر سوگواره شعر و مرثیه سرایی گفت: سوگواره شعر و مرثیه سرایی با عنوان »بر شانه های نی« 
در استان برگزار می شود. وحید برزگر هدف از برگزاری این سوگواره را ارائه آثار فاخر ادبی و آیینی 

شعر و نوحه با ملودی ها و شعرهاي  جدید برای ارائه  مداحان اهل بیت)ع( عنوان کرد.
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برگزار ی دوره آموزش 
آمادگی شغلی در شهرکرد 

حسین سعیدی ظهر در دوره آموزش توجیهی آماده سازی 
شغلی اظهار کرد: در س��ال گذش��ته چهارصد و 11 نفر در 
سامانه رصد اشتغال بهزیستی ثبت نام کردند.وی  با اشاره 
به  لزوم آماده س��ازی ش��غلی این افراد برای ورود به شغل 
جدید گفت: دوره آموزشی توجیهی آماده سازی شغلی  رای 
 آش��نایی و آگاهی افراد با زمینه های مختلف شغلی الزامی

 است
.سعیدی افزود: در سال گذشته دویست و 20 خانوار از حوزه 
امور اجتماعی و سیصد و 70 نفر از معلولین تحت حمایت از 
طریق اش��تغال،ازدواج و دریافت مسکن توانمند و از چرخه 

حمایت بهزیستی خارج شدند.

 جشنواره رضوی پنجره 
 ای برای ادبیات کودکان 

استاندارچهارمحال وبختیاری گفت: ادبیات کودک ونوجوان 
باید به س��مت دین و اعتقادات سوق داده ش��ود. علی اصغر 
عنابستانی در هشتمین جش��نواره ادبیات کودک و نوجوان 
رضوی در ش��هرکرد با اش��اره به برکات امام رضا)ع(، اذعان 
داشت: حضرت امام رضا)ع( دارای برکات فراوانی برای مردم 
مسلمان ایران است.وی بیان کرد: جشنواره ادبیات کودک 
ونوجوان برنامه ای برای هدایت کودک و نوجوان به سمت و 
سوی ارزش هاو باورهای دینی و تکامل است که با زبان و شیوه 
مناس��ب و در خور فهم کودک و با هدفی مشخص است.وی 
عنوان کرد: جشنواره رضوی پنجره و زمینه ای است تا ادبیات 

کودک و نوجوان در بستر معرفت الهی جریان پیدا کند.

نقدینگي، مهم ترین مشكل 
اقتصادی کشور 

مدیر عامل بانک ص��ادرات چهارمح��ال و بختیاري گفت: 
نقدینگي مهم ترین مشکل اقتصادی کشور است.

منصور نقیبي اظهارکرد: اگر در اوج تولید بهترین و تصصي 
ترین محصول به شرایط فروش آن توجه نشود، این تولید  نه 
تنها به مرحله مطلوب نمي رسد بلکه به بیراهه نیز مي رود.

نقیبي نقدینگي را مهم ترین مشکل در اقتصاد کشور برشمرد 
و افزود: در حال حاضر قیمت م��واد اولیه و عوامل تولید بین 
3تا 10درص��د افزایش یافته، این در حالي اس��ت که میزان 

نقدینگي در دست تولید کننده کاهش یافته است .

اخبار کوتاه

در حالی ک��ه گمانه زنی های بس��یاری در رابطه ب��ا گزینه های 
احتمالی برای تصدی اس��تانداری چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد اما تاکن��ون هیچ گزین��ه نهایی برای این س��مت معرفی و 

انتخاب نشده است.
در حالی که ه��ر روز خبرهای متفاوتی درباره انتخاب اس��تاندار 
جدید چهارمحال و بختیاری و گزینه های معرفی ش��ده منتشر 
می ش��ود، اما تاکنون اجماع نظری در رابطه با معرفی فرد نهایی 
صورت نگرفته و اینکه اس��تاندار جدید این اس��تان چه شخصی 
است در هاله ای از ابهام قرار دارد.اگرچه گمانه زنی های بسیاری 
در رابطه با استاندار جدید این استان وجود دارد اما مطالبه مردم 
این است که این موضوع به نحو جدی از سوی دولت، گروه های 
مختلف، افراد ش��اخص و مجمع نمایندگان استان پیگیری شود 
و کس��ی تصدی گری استانداری اس��تان چهارمحال و بختیاری 

را برعهده بگیرد که با مش��کالت این مردم آش��نا و در راس��تای 
رفع آن ها جدیت الزم را ب��ه کار گیرد.با این همه منابع آگاه خبر 
می دهند که تعداد قابل توجهی از اس��تانداران دولت یازدهم را 
نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسالمی تشکیل خواهند 
داد.با توجه به پارلمانی بودن اکثریت طیف دولت از جمله رئیس 
دولت و وزیر کشور که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسالمی را 
در کارنامه خدمت خود دارند می توان اینگونه پیش بینی کرد که 
اکثر استانداران برخالف دو دولت نهم و دهم، از بین نمایندگان 

ادوار گذشته مجلس شورای اسالمی باشند.
این عده معتقدند که نمایندگان ادوار مجلس ش��ورای اسالمی 
به لحاظ داشتن تجربه نمایندگی، مقتضیات نمایندگان کنونی 
را دانس��ته و بیش از گذشته می توانند ش��أن نمایندگان مردم و 

مجلس شورای اسالمی را حرمت نهند.

در همین رابطه مجید جلیل رئیس مجم��ع نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی چهارمحال و بختیاری با تشریح آخرین وضعیت 
گزینه های پیشنهادی استانداری این استان، نام نصراهلل ترابی را 
یکی از سه گزینه پیش��نهادی نمایندگان برای تصدی گری این 
مسئولیت اعالم کرد.وی همچنین س��ید قباد مرتضوی نماینده 
مردم فارس��ان در مجلس هفتم و اردش��یر نوریان شهردار سابق 
ش��هرکرد را دو گزینه دیگر اع��الم کرد.این اظهارات از س��وی 
نماینده مردم لردگان در حالی ص��ورت می گیرد که حمیدرضا 
عزیزی نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس 
شورای اس��المی نیز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد 
اعالم کرد که هیچ گزین��ه ای تاکنون برای تصدی اس��تانداری 
چهارحال و بختیاری از س��وی نمایندگان این استان در مجلس 

معرفی نشده است.
مرتضی رئیسی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، سعیدی 
کرمانی مدیرکل اسبق آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
در دولت اصالح��ات از دیگر افرادی هس��تند ک��ه در محافل و 
س��ایت های خبری به عنوان گرینه های استانداری چهارمحال و 

بختیاری نام برده می شود.
برخی در همین راس��تا برای نص��راهلل ترابی قهفرخ��ی نماینده 
اصالح طلب و مش��ارکتی مردم ش��هرکرد در مجلس هشتم که 
س��ابقه کار اجرایی در س��مت های ش��هردار، فرماندار و معاون 
استانداری را دارد، شانس بیشتری قائل هستند به ویژه آنکه در 
روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی ریاس��ت جمهوری نیز حکمی 
تحت عنوان رئیس شورای سیاس��تگداری ستاد انتخاباتی دکتر 

روحانی در این استان را دریافت کرده بود. 
اما با وجود اینکه رایزنی ها برای انتخاب استاندار استان از سوی 
گروه های ذی نقش به کندی پیش می رود، اما بی تردید دقت در 
انتخاب اس��تانداران از اهمیت بیش��تری برخوردار است چراکه 
سبب خواهد شد در آینده کمتر شاهد تغییر استانداران باشیم و 
هر چه این انتخاب  پخته تر شود، امید به رشد و توسعه در  استان 
نیز افزایش می یابدلذا باید دید در روزهای آینده با توجه به میل 
افکار عمومی برای تس��ریع در معرفی اس��تاندار در جلسات آتی 
هیئت دولت، مردم چهارمحال و بختی��اری با چه نامی به عنوان 

استاندار و نماینده عالی دولت در این استان مواجه خواهند شد.

بخت برای استانداری چهارمحال بختیاری با چه کسی یار است!

گزینه های پیشنهادی استانداری در استان 
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کارش��ناس امور بان��وان فرمانداری شهرس��تان س��امان گفت: 
برگزیدگان جش��نواره آشپزی ایرانی اس��المی ویژه دختران در 

شهرستان سامان معرفی شدند.
راضی��ه کیان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه برگزی��دگان جش��نواره 
 آش��پزی ایران��ی و اس��المی وی  ��ژه دخت��ران معرف��ی ش��دند

 و میانگین س��نی حضور ش��رکت کنن��دگان در این جش��نواره 
 بی��ن 17 ت��ا 25 س��ال ب��ود، اظه��ار داش��ت: خان��م ه��ا نگار 

 مقص��ودی رتب��ه اول، به��اره دهقانی نف��ر دوم و زه��را رجبی
 رتبه سوم را  کس��ب کردند.وی بیان داش��ت: در این جشنواره  
غذاهای سنتی و محلی از قبیل آش کشک سامان، آش مصطفی، 
 کوفته تبریزی، کله جوش، پلو و خورشت فسنجان، کلم پلو و ...

 طبخ شده بود.
 کیانی با بیان اینکه  این جش��نواره در راستای آشنایی دختران 
و نس��ل جوان با غذا های س��نتی و محلی، ایجاد ش��ور و نشاط 

در بین دخت��ران و ... برگزار ش��ده، بیان داش��ت: ای��ن برنامه با 
 همکاری امور بان��وان ارگان های دولتی و دهیاری شهرس��تان 

برگزار شده است.
وی عن��وان ک��رد: ش��اخص های ای��ن جش��نواره ارائ��ه غذای 
س��نتی – ایران��ی، تزیی��ن و س��فره آرای��ی س��نتی، نوش��تن 
 فواید م��واد غذای��ی و هر ش��رکت کننده ی��ک نوع  غ��ذا بوده

 است.

معرفی برگزیدگان جشنواره آشپزی در سامان 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تحدید حدود اختصاصی

در  فرزند حسین  اردستانی  قمی  آقای محسن  92/3418/33/وچون  345 شماره 
اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن تقاضای صدور سند 
مالکیت نسبت به قطعه زمین محصور احداثی بر روی قسمتی از پالک 209 واقع 
در کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان را 
نموده و رای شماره 11-92/4/15 هئیت حل اختالف موضوع ماده 7 آئین نامه 
اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
اشتباه درآگهی  بدلیل  اولیه  به آن صادر شده و تحدید حدود پالک 209  نسبت 
اولیه می بایست تجدید گردد لذا طبق بند ب ماده 7 آئین نامه مذکور تحد ید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 13307 مفروز شده از شماره 209 واقع در کوی 
محال یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان در روز شنبه مورخه 
1392/7/20 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
تا 30 روز پذیرفته  تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  از  قانون ثبت  ماده 20 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
اخذ و  را  تقدیم دادخواست  به مراجع ذیصالح قضایی گواهی  تقدیم دادخواست 
اسناد  ثبت  اداره  الف: 211 خیراله عصاری- رئیس  نماید. م  اداره تسلیم  این  به 

و امالک اردستان 

آگهي فقدان سند مالكيت

430نظر به اینکه آقاي مهدي پیروزي فرزند سپهدار باارائه دو برگ استشهادمحلي 
مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود  هویت  که 
ثبتي  یک  بخش  اصلي   118 درسروستان  118  واقع   /  6177 پالک  ششدانگ 
بنام  شهرضا گردیده که سندمذکور ذیل ثبت 91058 در صفحه 317 دفتر 523 
1 / 3 / 91 دفتر145 شهرضادررهن   – وي ثبت گردیده و بموجب سند 46431 
بانک مسکن مرکزي شهرضا مي باشد اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت 
مراتب  ثبت  قانون  نامه اصالحي  ماده 120آئین  دراجراي  که  است  نموده  المثني 
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 محل مراجعه وادعاي 
ظرف  واگر  نماید  تسلیم  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن  را  خود 

ارائه  مالکیت  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  نرسدویا  اعتراضي  مقرر  مهلت 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 

مبني  مجلس  معامله صورت  سند  یا  مالکیت  سند  ارائه  .در صورت  کرد  خواهد 
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 و

امالک شهرضا

تاسيس شرکت 

426 شماره 92/2596/33/وآگهی تاسیس شرکت آشیانه وحدت ایرانیان )سهامی 
اظهارنامه و  خاص( به شماره ثبت 847  و شناسه ملی 14003556111خالصه 
ثبت  به  اداره  این  در   1392/5/15 تاریخ  در  که  الذکر   فوق  شرکت   اساسنامه 
رسیده  و در تاریخ 1392/6/16 از حیث امضاهای ذیل ثبت تکمیل شده برای اطالع 
عموم در روزنامه رسمی و نیز روزنامه زاینده رود به شرح زیر آگهی میشود: 
1-موضوع شرکت: با این مقدمه که موضوع فعالیتهای زیر به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نیمباشد – مجری – مشاوره و ارائه کلیه امور خدماتی – امور دام 
) دامداری و دامپروری ( – کشاورزی – کشت و توسعه  فضای سبز و زیست 
محیطی و حفظ و نگهداری آنها و کلیه امور وابسته به آنها – مجری و مشاوره 
در کلیه امور خدمات کار یابی – تامین نیروی انسانی نهادها و سازمانهای دولتی 
و وخصوصی وتمامی امور وابسته به آنها –مجری  مشاوره و ارائه خدمات تمیز 

کاری - نگهداری از کودک و سالمند و تمامی امور وابسته به آن - مجری در ارائه 
خدمات در  امور تنظیف ساختمانهای دولتی - عمومی و خصوصی و امور وابسته 
به آن - مجری مشاوره و ارائه خدمات و فعالیت در زمینه صادرات و واردات 

و خرید و فروش و تهیه  تولید و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی ترخیص کاال و 
خدمات گمرکی و تمامی امور وابسته به آن – مجری مشاوره و فعالیت در زمینه 
انجام امور  ریالی و ضمانت نامه و   – های اخذ مجوزات وام و تسهیالت ارزی 
بانکی و موسسات دولتی و خصوصی – مجری و مشاوره تولیدی – پیمانکاری 
العملهای  دستور  و  ها  نامه  آیین  در  شده  ذکر  موضوعات  و  ها  رشته  کلیه  در 
تشخیص صالحیت مشاوران و پیمانکاران بر اساس دستور   – قانونی و دولتی 
تمامی فعالیتهای فوق پس از کسب مجوزهای  العملهای جاری و تغییرات آتی – 
 -3 نامحدود.  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  شرکت:  مدت   2  . بود  خواهد  مجری  الزم 
پایین   – خمینی  امام  خیابان   – اردستان   – اردستان  شهرستان   : شرکت  مرکز 
یک  مبلغ   : شرکت  سرمایه   -4  .8381985471 پستی  کد   – صادرات  ازبانک  تر 
که به یکهزار سهم یکهزار ریالی تقسیم  میلیون ریال نقدی و غیر نقدی ندارد – 
و هشتصد و پنجاه سهم آن با نام و یکصد و پنجاه سهم دیگر بی نام می باشد 

که 350000 ریال "آن به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد اعضاء میباشد. 
5- اولین مدیران شرکت : آقای مجتبی یزدان دوست با کدملی 1189919125 و 
آقای حسن  به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و  کدپستی 8381658611 
یزدان دوست  با کدملی 1189288133 و کدپستی 8381658611 به سمت نائب 
رئیس هیات مدیره و آقای مسلم یزدان دوست  با کدملی 1189358778 و کدپستی 
8381658611 به سمت عضو هیات مدیره شرکت  برای مدت دو سال  انتخاب 
شدند. 6- دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با 
امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی با امضای 
 : . 7-  اختیارات مدیر عامل  با مهر شرکت معتبر خواهد بود  مدیر عامل همراه 
مطابق اساسنامه 8- بازرسان : آقای محمد شیدائی با کد ملی 1189919729 و 
با کد ملی  کد پستی 8381788811 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد فدائی 
1189915251 و کد پستی 8381658811 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال انتخاب شدند . 9- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهیهای 
 شرکت انتخاب شدند . م الف: 230 خیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک

 اردستان  

ابالغ 

431  شماره ابالغنامه : 9210100351000426 شماره پرونده : 9209980351000085 
نام  احمد  نام   : حقیقی  شونده  ابالغ  920086مشخصات   : بایگانی  شماره 

 1392/7/28  : حضور  تاریخ  المکان  مجهول   : نشانی  میرزایی   : خانوادگی 
شهید  خ   – باال  باغ  چهار  خ   – اصفهان   : حضور  محل   12:00 ساعت  یکشنبه 
 223 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
وقت  در  شما  طرفیت  به  الهی  نور  حسن  دعوی  خصوص  در   : حضور  علت 
مقررفوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید . منشی ژاله اطهری بروجنی 
) حقوقی   ( عمومی  دادگاه  دهم  شعبه  دفتر   6334 الف  م  است  تکمیل   ابالغنامه 

 اصفهان 

مزایده نوبت اول 

کالسه  پرونده  در  شهر  خمینی  دادگستری  دوم  شعبه  اجکام  اجرای  دایره   429
اصفهان  ساکن  عبداللهی  مهشید  خانم  آن  له  محکوم  باینکه  نظر  )920115ح/2  
سپاهان شهر خیابان فارابی خیابان سپیدار و محکوم لهما به ترتیب خانم ربابه 
بخش  نور  سلطان  ماه  خانم   – نورائی  شوکت  خانم   – سفادرانی  ورنو  شاهین 
هر سه نفر مجهول المکان با توجه به اینکه محکوم له مالک هفتاد و یک و دوم 
)1/2-70( حبه از 72 را مالک می باشد در پالک ثبتی 87/834 و محکولها مالک 
یک و یک دوم )1/2-1( حبه از 72 حبه پالک موصوف می باشند و پالک متنازع 
فیه واقع می باشد در خمینی شهر خیابان امام شمالی جوی گاردر میانی پالک 
14 که شماال به طول 8/35 متر دیواری به جاده و جوی گاردرشرقا به صورت 

به  جنوبا  کوچه  به  دیوار  و  درب  متر   4/95 متر سوم طول   3/38 به طول  پخی 
به  به صورت محصور  ملک  مجاور  دیوار  به  متر   7 به طول  غربا   11/10 طول 
مساحت 74/71 متر مربع عرصه با دیوار آجری و پوشش سیمان و کف موزائیک 
قطعه  موثر  عوامل   و سایر  موقعیت محل  و  فوق  معنونه  موارد  به  توجه  با  که 
زمین محصور به مساحت 74/71 جمعا 373550000 ریال بر آورد گردیده توسط 
کارشناس رسمی و مصون از تعرض اصحاب دعوی باقی مانده را در نظر دارد 
از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده روز یکشنبه 92/7/14 ساعت 9 
صبح در محل اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک 
برگزار یم گردد و طالبین می تواننند 5 روزقبل از مزایده به نشانی : اعالم شده 
فوق مراجعه و از محل و کم و کیف مزایده بازدید  نموده خریدار کسی است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار باید 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی 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 .  مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری 

خمینی شهر 

آگهی فقدان سند مالكيت

432خانم ملوک آزادگان احدی از ورثه نصراله آزادگان باستناد دوبرگ استشهاد 
که سند  است  مدعی  و  گواهی شده  امضاء مشهود رسمًا  و  هویت  که  محلی  یه 
اصلی  شانزده  زواره  در  واقع  2127فرعی  ازششدانگ  مشاع  دودانگ  مالکیت 
گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان درصفحه 20 دفتر 15 امالک بنام نصراله آزاگان 
انجام  ای  معامله  امالک  دفتر  وبه حکایت  و  گردیده  تسلیم  و  ثبت و سند صادر 
سند  صدور  درخواست  باینکه  نظر  است   شده  مفقود  اسباب  اثر  ودر  نگردیده 
مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  
 ) این آگهی ذکرشده  ) غیراز آنچه در  انجام معامله  می شود که هر کس مدعی 
این  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود  مزبور  مالکیت  یا وجود سند  آن  به  نسبت 
ارائه  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن  این  تا مدت 10 روز به  آگهی 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .  م الف 234 ذبیح اله فدایی   رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک زواره

تاسيس 

سهامی  آسیا  قطعه  سمندیس  شرکت  تاسیس  103/1724ث/92    : شماره   434
ملی  شناسه  و   50754 شماره  تحت   1392/6/12 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص 
لحاظ  از   1392/6/12 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260693036
امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- 
موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
قالب   – ان سی  فرزکاری سی  تراشکاری و  خدمات   – قطعه سازس   – نمیباشد 
خدمات مشاوره در زمینه ماشین   – پلیمری  و  قطعات پالستیکی  سازی ساخت 
آالت سی ان سی – خطو ط نبرد میلگرد – نقشه کشی صنعتی – خرید و فروش 
آهن االت و فلزات – تعمیر و نگهداری دستگاههای فنی و صنعتی – پل سازی تولید 
و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات  کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
–تحصیل وام و اعتبار ات از بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع 
و  مزایدات  در  شرکت  حقوقی–  و  حقیقی  اشخاص  با  داد   قرار  عقد   – شرکت 
مناقصات  دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور 
در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
خیابان امام خمینی – شهرک امام خمینی –بلوار عطاء الملک بلوک 20 پالک 4   کد 

پستی 8195100000 تلفن 09131881584، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 
ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد 
343مورخ  شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال   1000000 مبلغ  که 
1392/4/25 نزد بانک ملی  شعبه خیابان مشیر الدوله اصفهان  پرداخت گردیده 
. 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای سید علی اعتصامی رنانی به سمت رئیس 
هئیت مدیره 2-5- آقای محمد صابری رنانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره   
3-5- آقای مرتضی کبیری رنانی به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای مرتضی 
کبیری رنانی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آورشرکت با امضای مدیر عامل و رئیس 
هیات مدیره متفقا همراه با  مهر شرکت معتبر میباشد. 7- اختیارات مدیر عامل : 
مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل 
السادات  امیر آخوندی به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم سمانه  : 1-8- آقای 
موسوی رنانی به عنوان بازرس علی البدل  م الف 6087رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تغييرات 
سهامی  آفاق  بهین  کنترل  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 2391/ت   : شماره    435
صورتجلسه  استناد  به   10260581276 ملی  وشناسه   40444 ثبت  شماره  به  خاص 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1392/5/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- خانم نیلو فر قاسمی  به عنوان بازرس اصلی ، آقای مهران سرافرازیان 
کثیر  روزنامه  گردیدند.2-  انتخاب  مالی  سال  یک  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به 
هیئت  اعضاء   -3. شدند  انتخاب  شرکت  های  آگهی  نشر  جهت  رود  زاینده  االنتشار 
مهدوی  امین  آقای  و  سیچانی  عبادی  مهدی  آقای   : باشد  می  ذیل  قرار  به  مدیره 
نسب و خانم مریم ترکان تا تاریخ 1394/5/26 4-سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل میباشند: آقای مهدی عبادسیچانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین 
سمت  به  ترکان  مریم  خانم  و  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به  نسب  مهدوی 
و  اوراق  کلیه   -5 عامل  مدیر  به سمت  ترکان   مریم  خانم  و  مدیره  هیئت  عضو 
اسناد مالی تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 
دفتر  ذیل   1392/6/12 تاریخ  .در  باشد  می  مدیره  هیات  مصوبات  مجری  عامل  مدیر 
م   . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت 
ثبتی  اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد  رئیس   –  الف 6087/2 منصور آذری 

اصفهان 

تغييرات 

آفاق  بهین  کنترل  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 2398/ت   : شماره   436
استناد  به   10260581276 ملی  وشناسه   40444 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
اتخاذ شد  العاده  مورخ 1392/5/26 تصمیمات ذیل  صورتجلسه مجمع عمومی  فوق 
هشت  خیابان   – اصفهان  شهر  آدرس  به  اصفهان  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -1
یافت  تغییر   8154643737 پستی  کد    2 واحد   20 بهشت  هشت  مجتمع  غربی  بهشت 
ذیل   1392/6/12 تاریخ  در   . گردید  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و 
گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  و موسسات  ثبت شرکتها  دفتر 
ثبتی واحد  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری  6087/1منصور  الف  م   . 

 اصفهان 

تغييرات 
سهامی  قطره  عسل  مهرگان  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 2348/ت   : 437شماره 
صورتجلسه  استناد  به   10260596543 ملی  وشناسه   41902 ثبت  شماره  به  خاص 
شرکت   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/6/4 مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع 
بسمت  یکسال  مدت  به  امینی  مرتضی  و  گردید  اعالم  منحل  فوق  تاریخ  در  مذکور 
مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اصفهان خیابان گلستان خیابان صفا 
ذیل  تاریخ 1392/6/9  در   . باشد.   بوستان 5 پالک 120 کد پستی 8196947461 می 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . م 
الف 6087/3منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

    



دانستنی

 معیاری که ناگهان
 مهم می شود

اخبار ویژه

پژوهشگران با استفاده از تکنيک چشمه ي پالس��ما اقدام به عمر سنجي وسايل گوناگون 
کردند.

محققان دانشگاه صنعت اوپس��اال با طراحي يک سيستم اندازه گيري طيف گسترده اي از 
اندازه گيري مختلف اقدام به ساخت دستگاهي پيش��رفته و برخط شدند که قابليت عمر 

سنجي و ساليابي را دارد.
اس��تفاده از ابزار آالت هوش��مند درس��نجرهاي مختلف کاربردهاي فراواني داش��ته که 
اين ابزار جدي��د راه را جهت تش��خيص رقيق و بر خ��ط فراهم نموده که ب��ه اندازه گيري 
 توزي��ع ايزوتوپ ه��اي مختل��ف پرداخت��ه و با روش��ي خ��اص به ش��مارش تع��داد آنها 
خواهد کرد.چش��م پالس��ما در اين ابزار خاص وظيفه ي ساطع کردن اش��عه ي با ارزيابي 
 مش��خصه را داش��ته و با يک آش��کار س��از بر خط به ش��مارش خطوط انرژي برگش��تي

 مي پردازد.به گفته محققان اين تکني��ک به جهت هاي گوناگون از قبيل س��اليابي، عدم 
تخريب نمونه و تش��خيص بر خط منحصر به فرد بوده و خصوصيات و مزاياي زيادي دارد 

که ما را کمک خواهد کرد.

دانش��مندان به تازگی دريافته اند ک��ه افراد احساس��اتی رژيم غذايی متفاوتی به نس��بت 
 افراد افس��رده، ش��اد و يا خش��مگين دارن��د و اين رژي��م غذايی س��المت آنه��ا را به خطر 

مي اندازد.
براساس جديدترين تحقيقات صورت گرفته افراد احساساتی که با احساسات خود می جنگند 
و احساسات خود را بروز نمی دهند در حدود ۷۰ درصد بيشتر به نسبت ساير افراد در معرض 

ابتال به سرطان قرار دارند. 
 گفتنی است، س��رکوب بيان احساس��ات در افراد جوان باعث ۳۲ درصد از مرگ و ميرهای 
زود رس اس��ت همينطور ۴۷ درصد باعث بيماری های قلبی و عروق��ی و ۷۰ درصد باعث 
ابتال به سرطان سينه در زنان می شود.  پزش��کان دريافته اند افرادی که احساسات خود را 
سرکوب می کنند بيشتر عالقه به استعمال سيگار و يا مصرف تنقالت ، مواد چرب و شيرين 
 پيدا می کنند که در دراز مدت اين رژيم غذايی باعث افزايش وزن و انواع بيماری ها در آنها

 می شود.  پزشکان توصيه می کنند، تا افراد در بيان احساسات خود با دقت بيشتری عمل کنند 
و چنانچه دچار مشکل هستند با روانشناسان مشورت کنند.

غذایی محبوب برای خجالتی ها!ابزار عمر سنجي با میکرو پالسماها

مالک های تان را نوشته ايد و س��واالتی نيز برای هر 
کدام طرح کرده ايد. در جلس��ات خواس��تگاری هم 
تمام تالش ت��ان را می کنيد که بتواني��د يک همراه 
مناس��ب برای زندگی تان بيابيد اما يک معيار هست 
که نيازی به طرح سوال و گفتگو و تحقيق ندارد. هر 
چند خيلی ها می گويند اين معيار در اولويت نيست و 
مهم اخالق و اصالت است اما يکی از چيزهايی است 

که بايد به آن توجه کنيد.

معیار
البته منظور اين نيس��ت که خواس��تگار ش��ما بايد 
ش��بيه فالن هنر پيشه ی معروف باش��د و يا جلسات 
خواس��تگاری تان مانند فس��تيوال انتخاب ملکه ی 
زيبايی انجام ش��ود ام��ا اگر به ح��رف قديمی ها که 
می گفتند عل��ف بايد ب��ه دهن بزی ش��يرين بيايد، 
اعتقاد داشته باشيد ، بايد شعار دادن را کنار بگذاريد 

و همسری انتخاب کنيد که ظاهرش را می پسنديد.
درست اس��ت که قيافه تکراری و عادی می شود اما 
قرار است تا آخر عمر تنها با يک نفر زندگی کنيد . قرار 
است با او لذت های زيادی را تجربه کنيد. الزم نيست 
قيافه ی ش��ريک احتمالی آينده تان را در ش��ابلون 
نظرات ديگران بگذاريد. همين که ظاهرش را دوست 

داشته باشيد ، کافيست.
اما چرا ظاهر برای برخی اين قدر مهم است؟ چرا شما 
که فکر می کرديد قيافه برای تان مهم نيست حال که 
به انتخاب همسر رسيده ايد ، اهميت پيدا کرده است؟ 
داليل زيادی وج��ود دارد که ناخ��ودآگاه به دنبال 
زيبايی شريک زندگی باشيد . که به دو دليل مهم تر 

آن اشاره می شود؛

قهرمان زیبا
در قصه های کودکی ما شاهزاده ی سيندرال پسر زيبا 
و مهربانی بود که با هم خوشبخت شدند. در فيلم ها و 
سريال های ما، قهرمان قصه دختر مهربان و زيبا رو يا 
پسر با مرام و خوش تيپی است که خيلی زود عکسش 
بر روی مجالت نقش می بندد. ش��ايد چيزهايی که 
از کودکی می بينيم و می ش��نويم باعث می شود در 
ناخود آگاه م��ا زيبايی يک معيار مه��م برای انتخاب 

همسر شمرده شود.

ارزش های نخ نما شده
متاسفانه اين روزها از مارک تلفن همراه تا وسيله ی 
نقليه و ...همه و همه عاملی اس��ت برای فخر فروشی 
تا رفع نياز . اين عادت به مس��ائل مه��م زندگی مان 
مث��ل انتخاب همس��ر ه��م تعمي��م پي��دا می کند. 
زندگی هايی که ارزش های اصلی در آن نخ نما می شود 
و فخر فروش��ی و داش��تن های س��يری ناپذير جای 
ارزش های عميق انسانی را می گيرد ، خيلی طبيعی 

است که عقل مان به چشم مان باشد.

خوب است که بدانید؛
»در انتخاب همسر دنبال شاهزاده ی زيبا رو نباشيد 
اما اين حرف اصال به معنی آن نيست که به ظاهر هيچ 
اهميتی ندهي��د. زيبايی نبايد به عن��وان يک ارزش 
انسانی قلمداد شود اما نعمتی است که بودنش خوب 
است و ظاهر ش��ريک زندگی تان بايد برای تان قابل 

قبول باشد.«
زيبايی نسبی است و نبايد همسر آينده ی تان از نظر 
همه زيبا باشد. شايد کسی که ديگران به آن نمره ی 
متوس��ط می دهند از نظر ش��ما خوب باشد. اگر آدم 
دهن بينی نيستيد ، درباره ی ظاهر کسی که قرار است 

با او ازدواج کنيد ، مشورت نگيريد

زیبایی چه هست و چه نیست:
-زيبايی نس��بی اس��ت و نبايد همس��ر آينده ی تان 
از نظر همه زيبا باش��د. شايد کس��ی که ديگران به 
آن نمره ی متوس��ط می دهن��د از نظر ش��ما خوب 
باش��د. اگر آدم دهن بينی نيس��تيد ، درباره ی ظاهر 
 کس��ی که قرار اس��ت ب��ا او ازدواج کنيد ، مش��ورت 

نگيريد.
-مطمئن باش��يد ک��ه بان��وی اول جهان ه��م برای 
همسرش معمولی می شود . تاثير مهربانی ، گذشت و 
تعقل در دوست داشتنی شدن چهره ی طرف مقابل 

را جدی بگيريد.
-برخ��ی ويژگی ه��ای ظاه��ری قاب��ل تغييرن��د. 
البت��ه منظور اين نيس��ت ک��ه به خواس��تگاری که 
ظاه��رش را دوس��ت نداريد ، بل��ه بگويي��د و بعد از 
ازدواج از او بخواهي��د ، م��و بکارد ، بين��ی عمل کند 
و غي��ره. بلکه گاهی رس��يدگی بيش��تر ب��ه ظاهر و 
 برخی تغييرات کوچ��ک، می تواند او را برای ش��ما

 دلنشين تر کند.
-هم کفو ب��ودن و معياره��ای اخالقی بس��يار مهم 
است، اما شما بايد ظاهر همسرتان را دوست داشته 
باشيد. دنبال زيبايی های رويايی نباشيد که به زودی 
برای تان عادی می شود اما با کسی که اصال ظاهرش 
را نمی پسنديد ، ازدواج نکنيد . هرچند همه بگويند که 
موقعيت خوبی برای تشکيل زندگی است. قرار است 
يک عمر به چهره ی او نگاه کنيد ، پس بعد از ايمان و 
اخالق و اصالت کسی را انتخاب کنيد که ظاهرش به 

دل تان می نشيند.

بلندترين و سبکترين سازه ماکارونی جهان توسط يک گروه 
۳۰ نفره از دانشجويان رشته های معماری، عمران، مکانيک، 
حسابداری و شيمی شهر سازی دانشگاه آزاد اسالمی قزوين 
در محل پارک علم و فناوری امام خمينی)ره( استان قزوين 

رونمايی شد.
وحيد کشن فالح، سرپرست گروه دانشجويی سازه پارسيان 
گفت: هدف از س��اخت اين س��ازه اين بود ک��ه بتوانيم اين 
س��ازه ها را صنعتی کنيم تا کاربرد اجرايی داش��ته باش��د و 
مشکالت اين بخش برطرف شود.وی افزود: معموال دکل های 
برق در ارتفاع 1۰ متری تاب دارند و کج هستند و از آنجا که 
خواص ماکارونی ش��بيه فوالد اس��ت، می توانيم اين س��ازه 
را به گونه ای طراحی و آزمايش کنيم و تحويل ش��رکتهای 

“خرپاساز” بدهيم تا در سازه های فلزی استفاده شود.
سرپرس��ت گروه دانشجويی س��ازه پارس��يان تصريح کرد: 
دانش��جويان اين تيم س��ومين تجربه کاری خود را پش��ت 
س��ر می گذارند که در اولين طراحی توانس��تيم بلندترين و 
سبکترين س��ازه ماکارونی خاورميانه را بس��ازيم که تيرماه 

امسال رونمايی شد.
سازه ماکارونی

وی افزود: نخستين سازه ماکارونی توسط اين گروه به ارتفاع 
سه متر و 66 س��انتيمتر و عرض و طول 5۰ س��انتيمتر در 

دانشگاه آزاد اسالمی قزوين ساخته شد.
کش��ن فالح بيان ک��رد: دومين س��ازه که ام��روز رونمايی 
تخصصی آن در پارک علم و فناوری امام خمينی)ره( استان 
قزوين انجام شده است، به ارتفاع هشت متر و 15 سانتيمتر 
ساخته ش��ده و طول و عرض آن 1۰9 سانتيمتر و وزن آن 9 

کيلو ۷۰۰ گرم است.
کشن فالح که دانشجوی کاردانی رش��ته معماری دانشگاه 
آزاد اسالمی قزوين است، در ادامه اظهار کرد: در ساخت اين 
سازه بيش از چهارهزار و س��يصد متر ماکارونی و هزار و صد 
قطعه خرپا به کار رفته و دو ميليون تومان هزينه ساخت آن 

توسط دانشجويان تامين شده است.
وی گفت: رکورد قبلی ساخت چنين سازه ای مربوط به سازه 
ماکارونی دانشگاه ازاد اسالمی ش��اهرود با هفت متر ارتفاع 
و وزن 1۳ کيلوگرم بود که خوش��بختانه گروه ما توانست با 
استفاده از چس��ب های نواری و نگه داشتن قطعات سازه در 
محيط خالء اين رکورد را باال ببرد. اين قابليت در اين سازه 
وجود دارد تا در هر مکانی جابه جا شود بدون اين که تخريب 

يا آسيبی ببيند.
اين دانشجو خاطرنشان کرد: مراحل مقدماتی ثبت اين سازه 
در کتاب گينس فراهم شده که با حمايت مالی دانشگاه آزاد 

قزوين انجام خواهد شد.

رونمایی بلندترین و سبکترین سازه ماکارونی جهان در ایران
 اسم رقیب ایرانی 

گوگل چیست؟

دکتر عليرض��ا ياری در تش��ريح طرح های کالن مرک��ز ملی فضای 
مجازی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباط��ات، به محدوديت هاي 
ورود تجهيزات و تکنولوژي فناوری اطالعات به کش��ور اشاره کرد و 
گفت: تحريم فرصتي است که بتوانيم روی اين صنعت سرمايه گذاري 
کرده و از آن حمايت کنيم؛ برای مثال در زمينه توليد داخل ۲۰ سال 
گذشته مرکز تحقيقات مخابرات به سمت توليد تکنولوژي سوئيچ و 
روتر که تکنولوژی به روز دنيا بود حرکت کرد که اگر اين توليد ملی 
هدايت می شد امروز شاهد کارخانه هايی در حد "سيسکو" در کشور 
بوديم.سرپرس��ت پژوهش��کده فناوری اطالعات پژوهشگاه فضای 
مجازی ش��اخص ترين پروژه اين مرکز را طی چند سال اخير پروژه 
سيس��تم عامل بومی "زمين" عنوان کرد و اظهار داش��ت: اين پروژه 
سعي کرده سرورها را که نياز مبرمي به سيستم عامل امن دارند هدف 
قرار دهد؛ البته در سالهاي گذشته روي نسخه دسکتاپ اين سيستم 
عامل تمرکز ش��ده بود  اما آنطور که بايد مورد اسقبال قرار نگرفت؛ 
براين اساس نسخه سرور به جهت آنکه سرويسهايمان روي آن است 

از بعد امنيتي و بومي اهميت بسياری پيدا مي کند.
ياری از بومی سازی نسخه سرور سيس��تم عامل "زمين" خبر داد و 
گفت: هم اکنون اين سيستم عامل قابل نصب است و پايلوت آن نيز 
اجرا شده و استفاده می شود.وی همچنين با اش��اره به پروژه موتور 
جستجوی بومی "پارس��ی جو" که با همکاری دانشگاه يزد طراحی 
ش��ده گفت: اين پروژه تاکنون با پش��توانه بخش خصوصی فعاليت 
داش��ته اما مرکز ملی فضای مجازی قصد دارد ب��رای ادامه کار اين 
پروژه، از آن حمايت کرده تا موتور جستجوی بومی حالت تجاري به 
خود گرفته و رقيب گوگل در ايران ش��ود؛ اين موتور جستجو بخش 
ترجمه نيز دارد که مي تواند متن فارس��ي را به انگليسي و انگليسي 
را به فارس��ي ترجمه کند.سرپرست پژوهش��کده فناوری اطالعات 
پژوهش��گاه فضای مجازی با اش��اره به مکانيزم های تشويقي برای 
اجرای پروژه هايی همچون سيستم عامل زمين و موتور جستجوی 
بومی گفت: قصدمان اين است که ش��رکتهايي را براي پشتيباني از 
سيستم عامل زمين ش��کل دهيم؛ چرا که اگر اين ش��رکتها انگيزه 
تجاري داشته باشند سعي مي کنند سيستم عامل زمين را بفروشند 
و از آن پش��تيباني کنند.وی با بيان اينکه هم اکنون اکثر سرورهاي 
سيستم عامل يا لينوکس هستند و يا ويندوز که هيچکدام پشتيباني 
کننده مجاز در ايران ندارند افزود: اين به اين معنی است که اليسنس 
ها هيچکدام به ش��کل معتبر نبوده و از طريق واسطه اخذ می شود؛ 
با اين وجود چنانچه از سيس��تم عامل زمين حمايت کنيم تا رس��ما 
توس��عه پيدا کند فرصت خوبي خواهد بود تا بازار سيس��تم عامل را 
در اختيار بگيرد.ياری ادامه داد: در زمينه موتور جستجو نيز وضع به 
همين منوال است چرا که برای مثال اگر گوگل در ايران دفتر داشت 
رقابت با آن سخت می شد چرا که می توانست بازارش را سريع توسعه 
داده و با کاربران ايرانی ارتباط برقرار و شرکتهاي ايرانی را جذب کند 
اما در حال حاضر "پارسي جو" با س��ازمان ها ارتباط پيدا کرده و مي 

تواند بازار جستجوي خود را حداقل در ايران باال ببرد.
وی با اشاره به ايجاد موتورهای جستجوی بومی در ديگر کشورها نيز 
گفت: برای مثال موتور جستجوی "بايدو" در چين حدود ۴۰ درصد 
بازار را از گوگل گرفته که اين درصد بسيار بااليي است؛ ما نيز بايد يک 

چنين هدفي را بگذاريم که الزمه آن سرمايه گذاری است.
ياری با بيان اينکه تاکنون در کش��ور ما هيچ موتور جستجوي بومي 
موفق نش��ده اس��ت، افزود: به اين دليل که نياز به پهناي باند زيادي 
برای دانلود اطالعات از وب وجود دارد و اين موضوع مستلزم هزينه 
بسياری برای شرکتهای داخلي است که تمايلی ندارند با اين هزينه 
ها حداقل تا ۴ س��ال نيز بدون درآمد س��رويس موتور جستجو ارائه 
دهند؛ براين اساس تا يک حد کمي رشد مي کنند و پس از آن متوقف 
می شوند.سرپرست پژوهشکده فناوری اطالعات پژوهشگاه فضای 
مجازی تصريح کرد: اگر در پروژه موتور جستجوی فارسی، سرمايه 
گذاری واقعی صورت بگيرد پارسی جو نيز مانند ياندکس و بايدو رشد 

مي کند و می تواند سهم بازار گوگل در ايران را بگيرد.

پروژه جدید آمریکا برای پرواز مافوق صوت
ني��روی هواي��ی آمري��کا ب��ا هم��کاری س��ازمان پروژه ه��ای 
تحقيق��ات پيش��رفته  دفاعی)دارپ��ا( در ح��ال کار ب��ر روی 
 ي��ک پ��روژه جدي��د ب��رای آزماي��ش قابليت ه��ای پ��رواز مافوق 
صوت اس��ت.اين برنامه تجربی در مرحله نهايی س��ازی قرار داشته 
و ه��دف آن ارتقای پژوه��ش در زمينه پرواز مافوق ص��وت از جمله 
 51A-Xتقويت دانش بدس��ت آمده از برنامه ۳۰۰ ميليون دالری
Waverider نيروی هوايی است که در سال ۲۰۰۴ آغاز شده است.

هواپيمای بدون سرنشين 51A-X با موفقيت پرواز نهايی اين برنامه 
را در اوايل ماه مه انجام داده و به حداکثر س��رعت 5.1 ماخ رسيد که 

پنج برابر سرعت صوت است
. اين هواپيما مسافت ۴۲5 کيلومتر را تنها در شش دقيقه طی کرد و 

در نهايت در اقيانوس آرام فرود آمد.
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

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

امام باقر   )ع( :
: به راس��تی که این زبان کلید همه خوبی ها و بدى هاس��ت پس 
شایسته است که مؤمن زبان خود را ُمهر و موم کند، همان گونه 

که )صندوق( طال و نقره خود را ُمهر و موم می کند.

عکس نوشت

ساخت بلندترین 
 دومینوی
 جهان

وقتی سرما می خوريم سريعا با يکسری دارو سعی داريم آن 
را درمان کنيم و خيلی از اوقات بدون مراجعه به پزشک خود 
درمانی می کنيم غافل از اين که س��رماخوردگی برای بدن 

مفيد و الزم است. 
 برخ��ی از پزش��کان معتقدند ک��ه س��رماخوردگی بيماری 
 نيس��ت بلک��ه ي��ک ن��وع کوش��ش طبيع��ت ب��رای رف��ع

 امراض است. 
  س��رماخوردگی به از بين بردن اخالط زائد در ريه، دستگاه 

تنفس و مغز می پردازد. 
  پ��س وقت��ی ب��ه س��رماخوردگی مبتال م��ی ش��ويد اين 

 واکن��ش مثبت ب��دن را به وس��يله ق��رص و دارو س��رکوب
 نکنيد. 

  جالب اين جاست که اين نکته حکيمانه را امام صادق )ع( در 
کتاب طب صادق به کس��ی که مبتال به زکام شد اين چنين 

بيان کرده اند: 
  آن لطف خداست سپاهی از لشکريان حق است که به سوی 
تو فرس��تاده تا مرض را از جان تو دور کند و اگر خواس��تی از 
آن آسوده ش��وی به قدری که يک شش��م از مرهم سياه دانه 
و نيم دان��ه و نيم دانه کن��دس را خوب کوبيده و به وس��يله 
نفس به بينی داخل ک��ن اين زکام را برط��رف می کند ولی 
 اگر صبر کنی و معالجه نکنی بهتر اس��ت زيرا زکام خاصيت 

بسيار دارد.

سرماخوردگی برای بدن مفید است!

جالب
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