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 نگویید شوفر، بگویید کاپیتان!

آیین پرواز 
 کبوتران دل 
در آسمان حرم

مدیرکل بیمه های سالمت : از مهر ماه

جزئیات طرح روحانی برای شیک سازی مشاغل

 افزایش 35 رشته
3 در دانشگاه اصفهان  2

کیسه های پالستیکی 
جریمه دار می شوند 8

3

 بررسی رفع فیلتر فیس بوک
 با حضور روحانی

س��ردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کش��ور  در پاس��خ به سوالی 
مبنی بر اینکه نظر پلیس در خصوص رفع فیلتر فیس بوک چیس��ت؟ گفت: 
کمیسیون های ویژه ای در شورای عالی فضای مجازی وجود دارند که به این 
 موضوع رسیدگی می کنند، البته از همه اظهارنظرها تاکنون این گونه برداشت

 می شود که تغییر نظری در مورد رفع فیلتر فیس بوک نداریم

 تبلیغات رفع سوءاثر 
چک غیرقانونی است

مع��اون اداره اطاع��ات بانکی بان��ک مرکزی اع��ام کرد: 
براس��اس دس��تورالعمل بانک مرکزی ب��رای کاهش تعداد 
چک های برگشتی،  هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب 
جاری در یک بانک نمی تواند داش��ته باش��د و بانک ها باید 
 این حساب ها را شناس��ایی و برای بس��تن و تعیین تکلیف

 آنها اقدام کنند. 
بانک مرکزی   اعام کرد: تبلیغات رفع سوءاثر چک در جراید 

مورد تایید بانک مرکزی نیست.
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به عشق امام رضا)ع( کشیدم

تعطيلي ۲۰ ساله
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 سينماي بروجن 

علی ربیعی وزیر تع��اون، کار و رفاه می گوی��د رئیس جمهور 
پیشنهاد کرده تا درباره تغییر نام برخی مشاغل و شیک سازی 

اسم ها مطالعه ای صورت گیرد.
 این کار باع��ث افزایش گرای��ش کارجویان به برخی رش��ته 
ه��ا و در نتیج��ه بهب��ود وضعی��ت ب��ازار کار می ش��ود. علی 
ربیعی وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی م��ی گوید رئیس 
جمه��ور پیش��نهاد داده ت��ا مطالع��ه درباره ش��یک س��ازی 
اس��امی مش��اغل با هدف تمایل ب��ه انجام مش��اغل مختلف 
 در جامع��ه بیش��تر ش��ود و م��ا در ای��ن زمین��ه در ح��ال 

مطالعه هستیم.
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی معتقد اس��ت امروز فرهنگ 
کار در کش��ور ش��رایط نامناس��بی دارد و در ای��ن زمینه باید 
کار کرد. ربیعی تاکید دارد که ش��اغان نگرش نادرس��تی به 

کار دارند و بیش��تر افراد فکر می کنند تنها حقوق 2 س��اعت 
کار خ��ود در روز را دریافت م��ی کنند.کارشناس��ان بازار کار 
ایده رئی��س جمهور درباره مش��اغل موج��ود در جامعه و نظر 
افراد درباره ش��غل را درس��ت م��ی دانند چرا ک��ه در یکی دو 
دهه گذش��ته گرایش ش��دیدی به باال رفتن س��طح سواد در 
بین اف��راد با هدف تصدی مش��اغل بهت��ر، با پرس��تیژتر و به 
اصطاح "دهان پر کن تر" ایجاد شده و می توان گفت اکثریت 
قریب به اتفاق کارجویان از پذیرش مش��اغل س��اده که اتفاقا 
مورد نیاز کشور نیز اس��ت، هراس دارند و در ذهن بیشتر آنان 
 این س��ئوال ش��کل می گیرد که چرا من باید چنین شغلی را 

داشته باشم؟

 دانشجو 
می ماند یا می رود ؟ 

 4 گزینه نهایی شهرداری 
اصفهان از سوی شورای شهر

 قیمت تخم مرغ  تا 
پایان مهر ماه کاهش می یابد

 قصه گویی تلفنی 
در فرشچیان 

 جباری می گوید
 کسل هستم
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اعزام 3 هزار ایرانی به سرزمین وحی
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کاهش 15 ساله عمرانسان 
با دخانیات 

عضو جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور با بیان 
اینکه طبق آمار س��ازمان بهداش��ت جهانی، 75 درصد 
مصرف دخانیات مربوط به کش��ورهای با درآمد سرانه 
متوس��ط و پایین اس��ت و مصرف آن به ط��ور میانگین 
15 سال از عمر انس��ان ها می کاهد، از دولت خواست تا 
برنامه های ویژه  مربوط به کاهش بار هزینه ای ناش��ی از 
مصرف سیگار را مورد توجه قرار داده و با جدیت بیشتری 
پیگیری کند. دکت��ر نصیر دهقان با بیان اینکه س��یگار 
کشیدن یک عادت پرهزینه اس��ت و متاسفانه بسیاری 
از افراد س��یگاری از این هزینه ها غافل هس��تند، عنوان 
کرد: در واقع مس��ئله ای که باید به آن توجه بیش��تری 
ش��ود، هزینه هایی اس��ت که مصرف س��یگار به جامعه 

تحمیل می کند. 

 اعالم مدت زمان
 تدریس معلمان

معاون آموزش ابتدای��ی وزارت آموزش و پرورش، مدت 
زمان تدریس معلمان در کاس های درس و مدت زمان 

زنگ های تفریح دانش آموزان دبستانی را اعام کرد.
فاطمه قربان، مع��اون آموزش ابتدای��ی وزارت آموزش 
و پرورش با اش��اره به تعداد دانش آموزان و کاس های 
درس در مقطع ابتدایی، اظهارداشت: در مقطع ابتدایی 
حدود 7 میلیون دانش آموز تحصی��ل و نزدیک به 310 
هزار کاس درس و 6 هزار مدرسه میزبان دانش آموزان 

دبستانی است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به زمان حض��ور در کاس و زنگ تفری��ح دانش آموزان 
دبستانی در سال تحصیلی جدید، خاطرنشان کرد: برای 
پایه های اول تا س��وم ابتدایی 40 دقیق��ه آموزش و 20 

دقیقه زنگ تفریح در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای دانش آموزان چهارم تا شش��م دبستان 
نیز 45 دقیقه آموزش و 15 دقیقه زنگ تفریح به صورت 
سراسری در کش��ور در نظر گرفته شده است؛ اما شروع 
ساعت کار فصل به فصل متفاوت است و بر اساس موضوع 

جغرافیایی آنها تصمیم گیری می شود.

کارآموزی 300 دانشجو 
در شرکت پاالیش نفت 

اصفهان
مس��وول اداره آموزش ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با 
اشاره به تفاوت هاي فضاي صنعت و دانشگاه گفت: فضاي 
دانشگاه فضاي کس��ب علم و تحصیل اس��ت و صنعت 
محل اس��تفاده از علم و عمل اس��ت، براي کسب نتیجه 
مطلوب، باید این دو فضا، هم پوشاني داشته باشند.300 
دانشجوي کارآموز در ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در 

تابستان سال جاری دوره کارآموزی خود را گذراندند.

رییس اتحادیه خوارو بار آجیل فروش اصفهان:

دولت به لوبیا ارز مبادله ای نمی دهد

 حضور 3 هزار ایرانی 
تا این لحظه در سرزمین وحی

مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی اصفهان:

 خدمات فعلی بیمه طالیی متناسب
 با نیاز های درمانی نیست 

 نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
 در دانشگاه صنعتی اصفهان 

فصل برداش��ت برنج و حبوبات از راه رسید تا مردم در 
انتظار کاهش قیمت ها باش��ند ش��اید که این کاالی 

پروتئینی دوباره به سفره ها باز گردد.
از اواخر سال گذشته قیمت انواع حبوبات به خصوص 
لوبیا به حدود 10 هزار تومان رس��ید وخرید آن برای 
اقش��اری که حبوبات را به نوعی جایگزین گوشت در 

سبد کاالی خانوار کرده بودند، سخت شد.
رییس اتحادیه خوارو ب��ار آجیل ف��روش اصفهان به 
خبرنگار اقتصادی ایسنا- منطقه اصفهان گفت: واردات 
انواع لوبیا با ارز آزاد انجام می شود ودولت به این کاال به 
دلیل حمایت از محصول داخل، ارز مبادله ای نمی دهد.

مصطفی بحق ادامه داد: در حال حاضر محصول داخلی 
وخارجی در بازار موجود است، اما قیمت انواع داخلی 

آن 10 درصد گران تر از خارجی است.وی با بیان اینکه 
ورود برنج ایرانی زمین��ه کاهش قیمتها را فراهم کرده 
است، ادامه داد: کاهش قیمتها چندان محسوس نبوده 
وحدود 10 درصد بوده است.بحق افزود: در حال حاضر 
قیمت عمده فروش��ی برنج درجه یک شمال به هفت 
هزار و500 تومان رسیده و درجه سه آن نیزحدود پنج 
هزار تومان می باش��د.رییس اتحادیه خوارو بار آجیل 
فروش اصفهان از فراوانی برنج هندی در بازار خبر داد و 
گفت: قیمت محصول درجه یک این محصول در عمده 

فروشی ها به چهار هزار و800 تومان رسیده است.
بح��ق در مورد قیمت پس��ته نیز گفت: قیمت پس��ته 
کاهش یافته یافته و 30 هزار تومان در هر کیلو قیمت 

گذاری شده است.

بر اس��اس آخرین آمار تا ای��ن لحظه 3 ه��زار و 47 نفر از 
هموطنانم��ان در مجموع ب��ا ۹ پرواز به س��رزمین وحی 
مشرف شده اند وامروز نیز 15 کاروان از 5 استان کشورمان 
به مدینه منوره اعزام می  ش��وند.بر اس��اس آخرین آمار 
پروازهای حج ۹2، 3 هزار نفر از زائ��ران و عوامل اجرایی 
حج سالجاری به س��رزمین وحی اعزام شده اند. بر اساس 
این گزارش تعداد ۹۹7 نفر از عوامل س��تادی، اجرایی و 
خدماتی حج تمتع امس��ال با 3پرواز عازم عربستان شده 
اند.همچنین تعداد 2 هزار و 50 نف��ر از زائران ایرانی حج 
تمتع سالجاری از ایس��تگاه های پروازی تهران و مشهد 
مقدس کش��ور را به مقصد فرودگاه مدین��ه منوره ترک 
کرده اند.بر اس��اس آخرین آمار تا این لحظه 3 هزار و 47 

نفر از هموطنانمان در مجموع با ۹ پرواز به سرزمین وحی 
مشرف شده اند.

بر این اس��اس، امروز ، کاروان های، 17274- 1714۹- 
17020- 17811-17027 از ته��ران و کاروان ه��ای 
1۹036- 1۹464- 1۹005- 1۹041و 3۹015  از 
خراس��ان و کاروان ه��ای 23007 - 2300۹ و 23134 
از سیس��تان و بلوچس��تان و کاروان 41023 از الب��رز و 
کاروان 33007  از همدان به مدینه منوره خواهند رسید. 
 نخس��تین گروه زائران ایرانی حج تمتع امسال روز شنبه

 ) 23 شهریور ماه( عازم سرزمین وحی شد و آخرین گروه 
نیز 17 مهرماه به زیارت خانه خدا مشرف می شوند. شجره 

راهی مکه مکرمه می شوند.

مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفه بگیران 
اصفهان گفت: خدماتی فعلی بیمه طایی بازنشستگان 
متناسب با نیاز های درمانی این افراد نیست و خدمات 
ارائه ش��ده ب��ه بازنشس��تگان بای��د درص��د باالیی از 

هزینه های این افراد را زیر پوشش قرار بدهد.
مجید روس��تایی با اش��اره به اینکه ارائه خدمات بیمه 
طایی ب��ه صورت کام��ل از مهم ترین خواس��ته های 
بازنشس��تگان فرهنگی و غیر فرهنگی تلقی می شود، 
اظهار داشت: در حال حاضر این بیمه به صورت ناقص 

نسبت به بازنشستگان اجرا شده است.
وی با تاکید ب��ر اینکه ام��ا گویی فریاد ه��ا و ناله های 

بازنشستگان برای افزایش خدمات بیمه طایی نسبت 
به این افراد در حال به ثمر رس��یدن است، اضافه کرد: 
چرا که در ح��ال حاضر زمزمه هایی مبن��ی بر اینکه با 
افزایش س��رانه دریافتی از بازنشستگان خدمات بیمه 

طایی نسبت به این افراد افزایش می یابد.
مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفه بگیران 
اس��تان اصفهان تصریح ک��رد: خدمات��ی فعلی بیمه 
طایی بازنشستگان متناس��ب با نیاز های درمانی این 
افراد نیست و خدمات ارائه ش��ده به بازنشستگان باید 
 درصد باالی��ی از هزینه های این افراد را زیر پوش��ش

 قرار بدهد.

رئیس نخس��تین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین از برگزاری این همایش 
هفتم و هشتم آبان ماه امسال در دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد.

نصراله محبوبی اظهار داشت: به دنبال تأسیس دفتر نمایندگی ایران انجمن جهانی اکولوژی 
سیمای س��رزمین)IALE-Iran( در سال گذشته در دانش��گاه صنعتی اصفهان، اولین 
کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین همراه با نشست سالیانه این انجمن،  هفتم 

و آبان  ماه در این دانشگاه برگزار می شود.
محبوبی هدف از برگ��زاری این کنفرانس را گس��ترش و ترویج دانش اکولوژی س��یمای 
سرزمین در ایران دانست و افزود: ایجاد فرصتی مناسب جهت تبادل نظر میان پژوهشگران، 

متخصصین، دانش��جویان و فعاالن در عرصه منابع طبیعی با رویکرد س��یمای سرزمین، 
معرفی فعالیتهای این انجمن بین المللی وجذب اعضای فعال از میان استادان، دانشجویان 

و دیگر عاقه مندان از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس است.
وی تنوع زیس��تی و حفاظت در مقیاس سیمای س��رزمین )ژنتیک، طرح ریزی حفاظت، 
گونه های غیربومی(، تغییرکاربری اراضی، ارزیابی و مدیریت س��یمای سرزمین، اقتصاد، 
سیاس��ت گذاری، مس��ائل اجتماعی، حقوق و مش��ارکت های مردمی در مدیریت پایدار 
سیمای سرزمین و تغییرات اقلیمی و نقش آن بر ساختار و عملکرد اکوسیستم ها را از جمله 

محورهای برگزاری این کنفرانس دانست.
عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به فرهنگ سازی 
به منظورحفاظت از چشم اندازهای طبیعی بعنوان دیگر محور برگزاری این کنفرانس گفت: 
طراحی محیط زیست و بهسازی منظر و فضای سبز متناسب با تغییرات اقلیمی، مدیریت 
و پایش آلودگی های زیس��ت محیطی در مقیاس سیمای س��رزمین و طراحی و مدیریت 

منظرهای شهری از دیگر محورهای برگزاری این کنفرانس علمی بین المللی می باشد.
رئیس نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین افزود: مقاالت ارائه شده 
به این کنفرانس در قالب مطالعات مربوط به پژوهش های انجام شده در اکوسیستم های 
مختلف طبیعی، نیمه طبیعی و شهری، شامل اکوسیستم های آبی )سواحل، دریاها، تاالبها، 

دریاچه های مصنوعی و...( و خشکی )مراتع، جنگلها ( ارائه خواهد شد.
محبوبی از برگزاری کارگاه های تخصصی در زمینه اکولوژی سیمای سرزمین و با حضور 

اساتید برجسته از دانشگاههای معتبرخارجی در حاشیه این کنفرانس خبر داد.
 متقاضی��ان ش��رکت در ای��ن کنفرانس م��ی توانن��د تا پای��ان ش��هریور ماه ب��ه آدرس

 www.iale.iran.iut.ac.ir  مراجعه کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا:

ابعاد گسترده دوران دفاع مقدس برای نسل جوان تبیین شود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: دوران دفاع مقدس به عنوان نماد ایستادگی 
مردم ایران در برابر سطله گران در تاریخ به ثبت رسیده و باید ابعاد آن برای نسل جوان 

تبیین شود.
 حمید مرادی در نشست س��تاد گرامی داش��ت هفته دفاع مقدس شهرستان شهرضا 
اظهار داشت: بکارگیری ابزارهای فرهنگی و اجتماعی در راستای آگاه سازی نسل های 
کنونی از ابعاد پیچیده دوران دفاع مقدس باید از مهم ترین برنامه های مس��ئوالن امر 
باش��د و در این زمینه از تمامی ایده های خاقانه و تجربه های اقش��ار مختلف به شکل 

شایسته استفاده شود.

وی ادامه داد: دوران دفاع مقدس به عنوان یک نماد بزرگ و شکوه مند از ایستادگی و 
مقاومت مردم ایران در برابر سلطه طلبان و زورگویان غربی و شرقی برای همیشه ایام 

در تاریخ جاوادنه شده است.
نتق��ال ای��ن تفک��رات متعال��ی ب��ه نس��ل های ج��وان ب��ه عن��وان ی��ک   ا
 راه��کار س��ازنده در جه��ت رش��د و تعال��ی کش��ور بای��د در دس��تور کار 

قرار گیرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج شهرضا با اش��اره به اینکه جنگ تحمیلی به عنوان یک 
نبرد نابرابر در طول تاریخ بشر به ثبت رسیده، افزود: در جریان هشت سال دفاع مقدس 
تمامی مستکبران غرب و شرق با حمایت های تسلیحاتی و مالی خود از رژیم صدام به 
تش��دید جنگ کمک می کردند، اما حمایت های الهی زمینه ذلت و خواری دش��منان 

ایران اسامی را مهیا کرد.
این مسئول با اشاره به اینکه برنامه های هفته دفاع مقدس شهرستان شهرضا با محوریت 
اجرایی ناحیه مقاومت سپاه برگزار می شود، اذعان داشت: بر همین اساس بیش از 150 
برنامه متنوع و سازنده در جهت گرامیداشت دوران مقاومت و افتخارآفرینی ملت ایران 

در شهرضا تدوین شده است. 
 ک��ه انتظ��ار داری��م ب��ا تعام��ل و هم��کاری مس��ئوالن ام��ر ش��اهد تحق��ق ای��ن

 مهم باشیم.
مرادی با اش��اره به اینکه اجرای مراسم رژه نیروهای مس��لح در سطح پنج شهر استان 
اصفهان برگزار می شود، متذکر شد: بر همین اساس تمام یگان های نظامی شهرضا در 
روز 31 شهریور در قالب یک مراسم با شکوه و با حضور چشمگیر عموم مردم به اجرای 

رژه می پردازند.

 دفاع وزیر اطالعات
 از خبرنگاران

 ادامه در صفحه 4



چهره روزیادداشت

 وزیر دفاع عمان
 امروز به تهران می آید

به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، به دعوت رسمی وزیر 
دفاع جمهوری اسالمی ایران، بدر بن س��عود بن حارب البوسعیدی 
وزیر مسئول در امور دفاعی عمان در صدر یک هیئت بلند پایه نظامی 

امروز به تهران می آید.
وزیر مسئول در امور دفاعی در طول مدت اقامت خود در تهران عالوه 
بر مذاکره با سردار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران 
و مقامات بلندپایه سیاس��ی کشورمان از نمایش��گاه توانمندی های 
دفاعی وزارت دفاع جمهوری اس��المی ایران بازدید می کند.در این 
سفر همچنین سند یادداشت تفاهم همکاری های دفاعی میان ایران 

و عمان به امضاء وزرای دفاع دو کشور خواهد رسید.

 شبکه ملی اطالعات اینترنت
 بین الملل را قطع نمی کند

واعظی وزیر ارتباطات ش��بکه ملی اطالعات را یکی از اولویت های 
وزرات ارتباطات عنوان کرد و اظهار داشت: با ایجاد این شبکه، یک 
شبکه جامع پرسرعت در سراسر کشور مستقر می شود که بواسطه آن 
بسیاری از نیازهای مردم در فضای مجازی تأمین خواهد شد؛ شبکه 
ملی اطالعات جایگزین اینترنت نخواهد شد و این شبکه پر قدرت و 
با س��رعت باال در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و به واسطه آن می 
توانند به تمام امکانات س��ایت هایی که در داخل میزبانی می شوند 
یا از طریق این ش��بکه یا ش��بکه های بین المللی در ارتباط هستند 

دسترسی داشته باشند.
وی تاکید ک��رد: در عین ح��ال در صورتی که اطالعات م��ورد نیاز 
مخاطبان در این شبکه موجود نباشد می توانند از طریق اینترنت به 

منابع دیگر جهانی دسترسی پیدا کنند.

دفاع وزیر اطالعات از خبرنگاران
مجلس ترحیم س��رکار حاجیه خانم فاطمه س��لیمانی مادر مکرمه 
سردار سرلشکر قاس��م س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه عصر 
دیروز شنبه در حسینیه عاشقان ثاراهلل س��تاد فرماندهی کل سپاه 
برگزار شد.محمود علوی وزیر اطالعات نیز یکی از شرکت کنندگان 
در این مراسم بود که هنگام ورود وی به این مراسم، یکی از خبرنگاران 
خود را به وی نزدیک کرد تا سوالی را بپرسد.اما در این حین یکی از 
محافظین مراسم برخوردی با خبرنگار مذکور داشت و مانع پرسیدن 

سوال شد.
وزیر اطالع��ات بالفاصل��ه واکنش نش��ان داد و به آن ف��رد محافظ 
اعتراض کرد و گفت: ش��ما حق نداری به خبرنگاران دس��ت بزنید. 
اینها دوستان ما هستند. اگر در تیم ما بودی، از شما می خواستم که 
دیگه به کارت ادامه ندهی.وزیر اطالعات از خبرنگار مذکور دلجویی 
و سپس عذرخواهی کرد و خطاب به آن خبرنگار گفت: این فرد جز 

تیم حفاظت ما نیست.

اصولگرایی باید باز تعریف شود
س��جادی س��خنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه 
اعتدال یک مفهوم اس��ت نه گفتمان گفت: جریان اصولگرایی برای 
رس��یدن به راهبرد آینده باید نق��اط قوت و ضعف خود را بررس��ی 
 و تعریف جدی��دی با الهام از مش��ی ام��ام و رهنموده��ای رهبری

 ارائه دهد.
کمال سجادی با اشاره به جلس��ات جبهه پیروان خط امام و رهبری 
برای آس��یب شناس��ی عملکرد این تش��کل در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری گفت: جبهه پیروان مدتهاس��ت که در جلس��ات شورای 
مرکزی و همچنین هیات رئیس��ه به بررس��ی آنچه که در انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراها گذشت ، وضعیت حال که در چه شرایطی 
قرار داریم و همچنین نوع تعامل با سایر اصولگرایان برای رسیدن به 

راهبرد آینده پرداخته است.

آمریکا فهمید دخالت نظامی سوریه 
عکس العمل  دارد

علی الریجانی  رییس مجلس در پاس��خ به س��والی مبن��ی بر اینکه 
ب��ا توجه ب��ه تالش ه��ای دیپلماتی��ک جمه��وری اس��المی ایران 
برای جلوگی��ری از بروز جن��گ، افق اوضاع س��وریه را ب��ا توجه به 
ضرب العجل غرب چط��ور می بینی��د؟، تصریح ک��رد: آمریکایی ها 
 متوجه ش��دند که عملیات نظامی در سوریه دو مش��کل را به همراه

 خواهد داشت. 
یکی ب��دون تصویب در ش��ورای امنیت عماًل کاری خ��الف قوانین 
بین المللی انجام می گیرد که نوعی اجازه دادن برای تخطی دیگران 
نیز به ش��مار می رود، و دوم آنک��ه هرگونه اقدام نظام��ی در منطقه 
عکس العمل هایی را به همراه خواهد داش��ت که می تواند ش��رایط 
منطقه را تحت تاثیر قرار دهد و این مهم نه تنها نمی تواند مشکالت را 

حل کند بلکه باعث گسترش آتش جنگ افروزی می شود.

اخبار کوتاه 

 نگاه هنری رهبری
 بسیار معتدل و فرآگیر است 

آیت  اهلل هاشمی رفسنجانی   
من از س��الهای دور با رهبری جلس��اتی داش��تیم و  برخی فیلم ها را نقد می 
کردیم. خیلی ها بر نگاه هنری رهبری وقوف کامل ندارند و متاسفانه افراطی 
ها با استفاده ابزاری از سخنان ایشان همیشه سعی می کنند تصویری بسته از 
آن را ارائه کنند. هرگز اینطور نیست. شاید بزرگترین جفا به ایشان در همین 
مسائل هنری و سینمایی صورت گرفته باش��د که تندروها همواره سعی می 
کنند از آن چماقی برای طرد بسازند. نگاه هنری رهبری بسیار معتدل و فرآگیر 
است . باید هوشیارانه عمل کنیم. 
نباید با س��خت گیری های خود 
سینماگران موفق  را به سوی آن 
سوی آبها هل بدهیم. اینها سرمایه 
های هنری انقالب و نظامند. اگر 
ما با معیار معتدلی پیش برویم و 
حتی برخی هزینه های مربوطش 
را نیز بپذیریم، این ما هستیم که 

درنهایت برنده خواهیم بود
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رژه بزرگ نیروهای مسلح با حضور روحانی

با توجه به فرارسیدن ایام دفاع مقدس، رژه نیروهای مس��لح در روز 31 شهریور با حضور و 
سخنرانی حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود.این 

اولین سخنرانی حجت االسالم روحانی رییس جمهور در رژه نیروهای مسلح است.

 میان اسالم  و کفر
انتخاب نکردیم ! 

مشاور فرهنگی 
رییس جمهور معرفی شد

مجتبی شاکری عضو ش��ورای شهر تهران  با اش��اره به اعتراض گسترده 
اصالح طلبان به رای راستگو به شهردار تهران گفت: خانم راستگو کاری 
خالف قانون، شرع ، اخالق و  عقل انجام نداده است، بنابراین حزب کار به 
چه مجوزی ایشان را  اخراج کرد .عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران 
انقالب اسالمی با بیان اینکه هر فعلی باید یک منشاء قانونی داشته باشد، 
تصریح کرد: گزینه هایی که برای شهرداری تهران مطرح شده بودند هر 
دو به گفته خود مسجدجامعی از مدیران با سابقه بودند که برای نظام کار 
کرده بودند؛ بنابراین گزینه های موجود انتخاب میان اس��الم و کفر نبود 
.وی افزود: شاید یکی از دلیل رای ندادن خانم راستگو به محسن هاشمی 
رد صالحیت شدن هاشمی توسط شورای نظارت در جریان ثبت نام برای 

انتخابات شورای چهارم باشد.

حسام الدین آشنا با حکم حجت االسالم حسن روحانی مشاور رئیس جمهور 
در امور فرهنگی شد.

همچنین حس��ام الدین آش��نا هفته پیش و قبل از س��فر رئیس جمهور به 
قرقیزستان، سرپرس��تی معاونت سیاس��ی دفتر رئیس جمهور و مسئولیت 
س��اماندهی معاونت سیاس��ی دفت��ر رئیس جمه��ور و مرکز بررس��ی های 
اس��تراتژیک نهاد ریاس��ت جمه��وری را بر عه��ده گرفته بود.آش��نا دارای 
کارشناسی ارشد معارف اسالمی و تبلیغ و دکتری فرهنگ و ارتباطات بوده 
و هم اکنون عضو هیئت علمی دانش��گاه امام صادق )ع( است.وی که یکی از 
چهره های نزدیک به روحانی رئیس جمهور در قبل و بعد ازایام انتخابت 92 
ریاست جمهوری بود قرار اس��ت با تعدیل و ادغام احتمالی معاونت سیاسی 

دفتر رئیس جمهور زمینه ساماندهی این دو مجموعه را فراهم کند.

سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور  در پاسخ 
به س��والی مبنی بر اینکه نظر پلی��س در خصوص رفع فیلتر 
فیس بوک چیست؟ گفت: کمیسیون های ویژه ای در شورای 
عالی فضای مجازی وجود دارند که به این موضوع رسیدگی 
می کنند، البته از همه اظهارنظرها تاکنون این گونه برداشت 
می شود که تغییر نظری در مورد رفع فیلتر فیس بوک نداریم. 
متاسفانه برخی از دستگاهها از فیس بوک به عنوان ارتباط با 
مخاطب بیرونی استفاده می کنند که این تنها یک توجیه است 
و مجوز قانونی در این رابطه وجود ندارد. احمدی مقدم ادامه 
داد: البته ممکن است در جلسه اول شورای عالی فضای مجازی 
که با حضور روحانی برگزار می شود، این موضوع طرح و بررسی 
شود، اما تاکنون مقررات تغییر نکرده است و ما از برخی وزرا و 
مقامات انتظار داریم همانند مردم رفتار کنند.وی با اشاره به 
تمهیدات پلیس برای بازگشایی مدارس افزود: پلیس اقدامات 
خود را در حوزه ترافیک و امنیت انجام می دهد و نباید انتظار 
داش��ت حضور نیروی انتظامی موجب روانی ترافیک ش��ود؛ 
چراکه در روزه��ای اول به دلیل ناهماهنگی های س��رویس 
مدارس والدین خودشان فرزندان را به مدرسه منتقل می کنند 
که همین عامل باعث افزایش 20 تا 30 درصدی ترافیک می 
شود. ضمن اینکه تعدادی از هموطنان در سفر هستند و پس از 

بازگشت نیز شاهد افزایش ترافیک خواهیم بود.

سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای 
مسلح در خصوص حمایت آمریکا از گروهک تروریستی 
منافقین، گفت: نه ملت ما از اینک��ه آنها حمایت کنند، 
نگران خواهد ش��د و نه منافقین از حمای��ت آنها طرفی 
خواهند بست چرا که آنها ابزاری در اختیار آنها خواهند 

بود.
وی با بیان اینکه گروهک تروریستی منافقین بی هویت 
ترین جریان سیاس��ی موجود در طول تاریخ هس��تند، 
اظهار داش��ت: منافقین هیچگاه نتوانستند بپذیرند که 
امام راحل به کمک مردم انقالب را به پیروزی رس��اند و 
تصور منافقین بر این بود که آنها انقالب را شروع کردند از 
این رو حق دارند بر مردم حکومت کنند.این نگاه انحرافی 
و غلط منافقین منجر به این ش��د که همواره در مس��یر 

طاغوت حرکت کنند.
وزیر دفاع ب��ا تاکید ب��ر اینکه منافقین هی��چ کمکی به 
حکومت اسالمی و مردم در صحنه های مختلف نکردند و 
از ابتدا در خدمت دشمنان انقالب و این ملت بودند گفت: 
اوج آن خدمت آش��کار آنها به صدام بود و همه سرمایه 
های خود را در اختیار صدام قرار دادند.اگر صدام به آنها 
پناه داد با این هدف بود که بتوان��د از ظرفیت آنها علیه 

انقالب اسالمی استفاده کند.

عضو کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس گف��ت: دولت و 
مجلس نباید رقیب هم باشند.

ابراهیم آقامحمدی افزود: امیدوارم آقای روحانی بتواند 
به شعارهایی که در دوره انتخابات مطرح کردند، به خوبی 
عمل کنند.وی با اش��اره به ش��عار اعتدال گرایی دولت 
یازدهم، بیان ک��رد: امید می رود دول��ت یازدهم جلوی 
حاشیه سازی ها توسط برخی افراد را گرفته و موفق شود.

نماینده م��ردم خرم آباد تصریح کرد: پیام های س��ازش 
کش��ورهای غربی ریاکارانه اس��ت و آنه��ا نمی خواهند 
واقعیت ها روشن شود.آقامحمدی با بیان اینکه دولت های 
غربی انرژی هسته ای ایران را غیرقانونی می دانند، اظهار 
کرد: کشورهای غربی مشکل فرهنگی با ما داشته و چشم 
دیدن یک قط��ب فرهنگی بنام ای��ران و پدیده ای به نام 

انقالب اسالمی در عرصه حیات بشریت را ندارند.
وی تأکید ک��رد: ما نباید دهانم��ان آب بیفتد که آمریکا 
می خواهد به س��مت حل و فصل مش��کالت ق��دم نهد؛ 
دولت ه��ای غربی می بایس��ت حقوق ما را به رس��میت 
بشناسند.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: 
من باوری به طرح های سازشی کشورهای غربی ندارم، 
دکتر روحانی نیز با تجرب��ه، آینده نگری و احتیاط در راه 

درست قدم می نهد.

سیدحسین نقوی حسینی س��خنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی در خصوص نقش جمهوری اسالمی 
ایران در امتناع آمریکا برای حمله نظامی به خاک سوریه، 
گفت: جمهوری اسالمی از همان ابتدا معتقد بود که راه حل 
بحران سوریه یک راه حل سیاسی اس��ت و نه نظامی و در 
مقابل ارائه هرگونه راه حل نظامی جمهوری اسالمی ایران 

به شدت ایستاد و مقاومت کرد.
وی اف��زود: کمک ها و ارس��ال س��الح ب��رای معارضین از 
سوی کش��ورهای غربی و برخی کشورهای منطقه صورت 
می گرفت، جمهوری اسالمی ایران به شدت با آن مخالفت 
و آن را محکوم کرده است. بنابراین ایران همیشه خواهان 
راه حل سیاس��ی در ارتباط با حل بحران سوریه بوده است 
و در این زمینه با بس��یاری از دوس��تان خود و کشورهای 
منطقه و یا در عرصه بین المللی رایزنی های سیاسی داشته 
اس��ت.نقوی حس��ینی با اش��اره به گفت وگوی جمهوری 
اس��المی ایران با کشورهای روس��یه و چین برای ممانعت 
از حمله نظامی به خاک سوریه، اظهار داشت: این تالش ها 
آمریکایی ها را دچار تردید کرد و در حوزه اروپا هم مجالس 
نمایندگان را روبه روی تصمیم��ات دولت مردان قرار داد و 
دولت ها بر حمایت از آمریکا برای حمله نظامی به س��وریه 
دچار تردید شدند که از آمریکایی ها حمایت کنند یا نکنند.

دولت کمیسیوننیروی انتظامی مجلس

بررسی رفع فیلتر فیس بوک 
با حضور روحانی

 اظهارات دهقان
 درباره گروهک منافقین

پیام های سازش کشورهای 
غربی ریاکارانه است

تالش های ایران مانع حمله 
آمریکا به سوریه شد
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ادعای جدید وزیر خارجه 
مصر علیه ایران

»نبیل فهمی« وزیر خارجه مصر گفت: به رغم روابط تاریخی 
میان مص��ر و ایران، اقدام��ات این کش��ور در منطقه خلیج 
]فارس[ امنیت مل��ی مصر را نقض می کند و این مش��کلی 
میان ما و تهران اس��ت. اختالف میان مصر و ایران در دوره 
رژیم سابق، اختالف میان س��نی و شیعه بود و در دوره نظام 
مبارک این اختالفات مربوط به امنی��ت ملی بود.فهمی در 
ادامه به تالش مصر برای بهبود روابط با ایران اش��اره کرد و 
گفت که نش��انه های مثبتی از مواضع دولت جدید ایران در 
قبال کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد هرچند که این 

امر تاکنون ملموس نشده است.

ادعای عجیب سناتوِر جنگ 
طلب علیه ایران

گراهام مدعی شد به دنبال کسب مجوز حمله نظامی به ایران 
برای آنچه وی "اطمینان یافتن از این که آنها اخطار روشنی 
دریافت می کنند که افتضاحی به نام سوریه باعث به اشتباه 
افتادن درباره ایران نشود" اس��ت.پس از آنکه طرح حمله به 
سوریه با شکست فضاحت باری مواجه شد، سناتور لیدنسی 
گراهام -جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی- در برنامه 
"مایک هاکاب��ی" در تلویزیون فاکس نیوز گفت: "ش��اید به 
عنوان یک ملت دچار سردرگرمی شده باشیم که درباره سالح 
شیمیایی در سوریه چه کنیم، اما به عنوان یک ملت درباره 
برخورد با برنامه هسته ای ایران سردرگم نیستیم."گراهام که 
یکی از اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا است افزود، تالش 
خواهد کرد به یک ائتالف فرا جناحی میان نمایندگان دست 
یابد تا از قطعنامه فوق حمایت کنند و پیش بینی کرد باعث 
نبردی میان ایران و رژیم صهیونیس��تی در شش ماه آینده 

خواهد شد.

 خلع سالح شیمیایی منوط
 به قطع حمایت آمریکا

اسد رئیس جمهوری سوریه ضمن اشاره به اینکه خلع سالح 
شیمیایی منوط به قطع حمایت آمریکا از تروریست ها است، 
تأکید کرد: هر حمله ای علیه سوریه منطقه را درگیر جنگی 
ویرانگر خواهد کرد.رئیس جمهوری سوریه یکی از مهمترین 
دالیلی که سوریه را به پذیرش نظارت بین المللی بر سالح های 

شیمیایی سوق داد، ارائه این طرح از سوی روسیه دانست .

اخبار بین الملل

در این خبر آمده اس��ت که صورت جلس��ه ای برای عزل رئیس 
دانشگاه آزاد توس��ط بعضی از اعضای هیأت امنا، تنظیم شد که 
جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم هم این صورتجلسه را امضا 
کرده است.اما پس از آن روابط عمومی وزارت علوم نامه ای منتشر 
کرد و اعالم کرد"جعفر توفیقی اعالم کرده چنین صورت جلسه 
ای را نه دیده و نه امضاء  کرده و این خبر اساسا کذب محض است.

اما نکته اینجاست که تغییر رئیس آن دانشگاه تابع ضوابط خاصی 
است و توسط هیات امنا  انجام می گیرد و وزیر علوم نیز تنها یکی 

از اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد است."
اما موضوع تغییر رییس دانشگاه آزاد به هیمن جا ختم نشد رییس 
دانش��گاه آزاد در گفتگو با فارس خبر رفتنش را تایید کرد او می 
گوید درجلسه اخیری که با هاشمی رفسنجانی داشتم موضوعات 
مختلف از جمله تغییر احتمالی اینجانب و بررس��ی آن در جلسه 

هیئت امنا، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرهاد دانش��جو رئیس دانش��گاه آزاد در پاس��خ به این سؤال که 
آیا در جلس��ه اخیر خود در روز چهارش��نبه 20 ش��هریورماه با 
هاش��می رفس��نجانی موض��وع اس��تعفا یا ع��زل ش��ما و طرح 
احتمالی آن در جلسه آتی هیئت امنای دانش��گاه که قرار است 
در روز چهارش��نبه 27 ش��هریورماه در محل مجمع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام برگزار ش��ود، طرح ش��د؟ گفت: رئی��س هیئت 
امنا از فعالیت های انجام ش��ده در یک س��ال و نیم اخیر رضایت 
 باالیی دارن��د و اگر تغیی��ری هم مطرح باش��د دالی��ل دیگری

 خواهد داشت.
از طرف دیگر یاسر هاشمی رئیس دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد 
از تشکیل جلسه اضطراری این هیأت درروز چهارشنبه خبر داد.

وی در گفت وگو با مهر، گفت: با درخواست برخی از اعضای هیأت 
امنای دانشگاه آزاد از جمله حمید میرزاده، جعفر توفیقی، سید 
حسن قاضی زاده هاشمی و بهمن یزدی صمدی و ارسال نامه ای 
به رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد، جلسه اضطراری این هیأت 

چهارشنبه 27 شهریور برگزار می شود.
رئیس دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد همچنین با بیان اینکه در 
این نامه هیچ اش��اره ای به عزل رئیس دانشگاه آزاد نشده است، 
تاکید کرد: رئیس دانشگاه آزاد چهارشنبه هفته گذشته با رئیس 
هیأت امنا دیداری داشته است اما به این دلیل که در جلسه حاضر 
نبوده ام نمی توانم جزئیات آن و نظر پدرم را درباره ماندن یا رفتن 
فرهاد دانشجو، بیان کنم و منطقش این نیست که من درباره آن 

جلسه چیزی بگویم.
وی درباره صورتجلسه ای که عنوان شد برای عزل فرهاد دانشجو 
بوده است، تاکید کرد: صورتجلس��ه ای برای عزل فرهاد دانشجو 
دست به دست نمی ش��د، حتی نمی توان اسم آن را صورتجلسه 
گذاشت بلکه نامه ای بود که بر اساس آن برخی اعضای هیأت امنا 
درخواست تشکیل جلسه فوق العاد هیأ امنا کرده بودند. این تقاضا 
هم بر اساس مواد اساسنامه دانش��گاه آزاد به دفتر رئیس هیأت 

امنا ارسال شده است.

تغییر چگونه انجام می شود؟
طبق قانون تغییر رییس دانشگاه آزاد تابع ضوابطی است،بر این 
اساس، طبق اساسنامه اصالح شده دانش��گاه آزاد که به تصویب 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی هم رسیده اس��ت، هیأت امنا می 
تواند رئیس دانشگاه را عزل کند. در تبصره 2 ماده 10 اساسنامه 

دانشگاه آزاد به این موضوع اشاره شده است.
" ماده10� اعضاء هیأت امن��اء عبارتند از: 1� پن��ج نفر از اعضاء 
هیأت علمی تمام وقت دانشگاه ها در مرتبه دانشیاری و یا باالتر 
به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی. 2� چهار نفر 
از اعضای هیأت مؤس��س که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد. 
3� وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و یا نمایندگان آنها. 4� رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانش��گاه ها یا معاون وی. 5 � رئیس دانش��گاه )دبیر 
هیأت امناء(. تبصره1� مدت عضویت هیأت امناء چهار سال بوده 
و در اولین جلس��ه از بین اعضاء یک نفر به ریاست هیأت انتخاب 
می شود. تبصره2� در صورت استعفاء هر یک از اعضاء هیأت امناء 
یا فوت یا برکناری یا ناتوانی و یا هر علت دیگر، جایگزین او طبق 
مقررات این اساسنامه و برای باقیمانده مدت دوره انتخاب خواهد 
شد." طبق ماده 12،تغییر رئیس دانشگاه آزاد یکی از وظایف این 
هیات است.بعنی با این حس��اب رییس دانشگاه آزاد باید توسط 
این هیات که متشکل از 13 نفر است عوض شود و البته سرپرست 

و یا وزیر علوم تنها یک رای دارد

اگررییس دانشگاه عوض شود از توفیقی سئوال می 
کنیم

 با وجودیکه قانون تاکید دارد سرپرس��ت یا وزیر علوم به تنهایی 
نمی تواند رئیس دانشگاه آزاد را عوض کند اما جبار کوچکی نژاد، 
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت و گو 
با نسیم گفت :فرهاد دانشجو از بدو ورود به دانشگاه آزاد اقدامات 
خوبی انجام داده است.وی شائبه های موجود در خصوص امکانات 
مالی و اداری این مجموعه را برطرف کرده است و روند پیشرفت 

دانشگاه ها به خوبی طی شده است.
وی با بیان اینکه دانشجو توانسته در این مدت نمایندگان را نسبت 
به مسائلی که در دانشگاه آزاد وجود دارد قانع کند افزود:سرپرست 
وزارت علوم مراقب باش��د با تغییرات نابهن��گام به محیط علمی 
دانش��گاه ها لطمه نزند و فضای دانشگاه ها باید از تندوری به دور 
باش��د.وی تاکید کرد که اگر تغییری در مدیریت دانش��گاه آزاد 
صورت بگیرد هفته آینده کمیسیون آموزش از سرپرست وزارت 

علوم سوال خواهد کرد.

رایزنی ها برای تغییر وزیر علوم شدت گرفته است 

دانشجو می ماند یا می رود ؟ 



یادداشت

افزایش 35 رشته در دانشگاه 
اصفهان 

معاون آموزشی دانشگاه اصفهان گفت: ظرفیت پذیرش دانشجو در 
دانشگاه اصفهان در مقاطع کارشناس��ی و کارشناسی ارشد کاهش 
یافته است.محمد حسین استکی اظهار کرد: سال جدید تحصیلی در 

دانشگاه اصفهان آغاز شده است .
وی با بیان اینکه در س��ال جاری دانش��گاه اصفهان ظرفیت دو هزار 
و 948 نفری خود را به سازمان س��نجش اعالم کرده است، افزود: از 
این تعداد 960 نفر مقطع کارشناسی، یک هزار و 609 نفر در مقطع 
کارشناسی ارشد و 379 نفر در مقطع دکتری تحصیل خواهند کرد 
و در کل در حدود 14 هزار و 500 نفر دانشجو در سال جدید در این 

دانشگاه تحصیل می کنند.

با مشاركت شهروندان ترافيك شهر 
كاهش مي یابد

عضو ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان گفت: در صورت مشارکت و 
همکاري ش��هروندان در رعایت قوانین و مقررات، ترافیک شهر 15 
درصد کاهش خواهد یافت.سیدکریم داودي با اعالم این مطلب اظهار 
داشت: در چندسال گذشته مشکالت و معضالت ترافیکي به صورت 
محسوسي با زندگي روزانه شهروندان گره خورده است از این رو ارتقا 

فرهنگ ترافیک امري ضروري و مهم مي باشد. 

خبر ویژه

 نگاه فرا منطقه ای
 به مواد مخدر 

سردار علی مؤیدی   
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر

کشورمان نگاه ایران به مبارزه با مواد مخدر را بشردوستانه، فرامرزی 
و فرامنطق��ه ای خواند و تاکید کرد: عملکرد ای��ران اثبات کننده این 

امر است.
ایران در مقوله مبارزه با مواد مخدر نگاه فرامرزی و فرامنطقه ای دارد، 
امیدواریم با انتقال تخصص خود به س��ایر کش��ورها موجب کاهش 

قاچاق مواد مخدر شویم.
پلیس افغانستان به دنبال آن است تا مجهز به تجهیزات روز شود و ما 

نیز آنها را در این تغییر رویکرد 
همراهی می کنیم و امیدواریم 
که این مبارزه به صورت جدی 

انجام شود.
نگاه ای��ران به بح��ث مبارزه با 
مواد مخدر، بشردوستانه است 
و صرفاً مختص به درون ایران 

نمی شود.

چهره روز
بهره برداری بوستان های مارچین و کوجان 

شهردار منطقه هشت شهرداری اصفهان گفت: بوستان های محالت مارچین و کوجان به زودی در 
منطقه هشت شهرداری اصفهان به بهره برداری می رسد.فرهاد جلیل فر گفت : با توجه به سرانه پایین 

فضای سبز در محالت، احداث دو بوستان مارچین و کوجان در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
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آخرین رایزنی ها برای شهردار اصفهان

4 گزینه نهایی شهرداری اصفهان از سوی شورای شهر

همه گزینه های شهرداری برای انجام مصاحبه در صف 
مصاحبه هستند و لیس��ت چهار نفره گزینه های مطرح 
ش��ده برای تصدی ش��هرداری اصفهان تا روز سه شنبه 

آماده می شود.
 بر طبق گفته اعضای دوره چهارم شورای اسالمی شهر 
اصفهان، روند انتخاب و بررس��ی گزینه های شهرداری 
اصفهان بدین گونه است که ابتدا هر یک از اعضا یک سری 
گزینه هایی را برای تصدی گری ش��هرداری اصفهان به 

شورای شهر اعالم کردند.
بر همین اساس در حدود 60 نفر به شورای شهر معرفی 
ش��دند و در ادامه این انتخاب بدین ش��کل است که بر 
اساس رأی اعضای شورای شهر و برحسب بیشترین رأی 
کسب شده توس��ط هر کدام از گزینه های شهرداری از 

لیست تقریبا 60 نفره، ابتدا 15 نفر انتخاب شدند.
الزم به ذکر است در ادامه جلسات شورا مقرر شده است 
که در جمع بندی ه��ا از میان گزینه های م��ورد نظر به 
ترتیب، هش��ت، چهار، دو و در نهایت یک نفر به عنوان 

شهردار معرفی شود.
شنیده ها حاکی از آن اس��ت که در جلسه روزهای اخیر 
شورا تعداد گزینه های منتخب و تایید نهایی شده جهت 
کسب سکان مدیریت چهار سال آینده شهرداری اصفهان 
به هشت نفر رسیده که اسامی آنها عبارت است از مهندس 
جمشید نورصالحی )معاون وزیر مسکن و شهرسازی(، 
دکتر مرتضی س��قاییان نژاد )ش��هردار فعلی اصفهان(، 
مهندس محود محمودزاده )مدیرکل راه و شهرس��ازی 
استان اصفهان(، مهندس جواد شعرباف )مشاور شهردار 

تهران(، مهندس غالمحس��ین حس��ینی )رئیس اسبق 
سازمان اس��تاندارد(، س��ردار مجید خراس��انی )رئیس 
سازمان بسیج س��ازندگی(، سردار اصغر صبوری)معاون 
نیروی زمینی س��پاه(، اصغر ابوالحس��نی )معاون وزیر 

اقتصاد(.
از دیگر نکات مطرح ش��ده از س��وی اعضای جدید دوره 
چهارم شورای شهر این اس��ت که بر طبق آرای ماخوذه 
جمش��ید نورصالحی بیش��ترین رای را در بین گزینه ها 
کسب کرده اس��ت. همچنین قرار بر این است تا دو روز 
آینده همه گزینه های مطرح برای انجام مصاحبه و ارائه 

رزومه کاری خود به شورای شهر مراجعت کنند.
البته برخی از افراد و گزینه ها چون غالمحسین حسینی 
برای انجام مصاحبه با اعضای ش��ورای شهر در روزهای 

قبل به شورای شهر مراجعت داشته است.
قابل بیان اس��ت که تا روز سه ش��نبه چهار گزینه نهایی 
شهرداری اصفهان انتخاب خواهد شد، البته طبق اخبار 
رس��یده از داخل جلسه علنی دیروز ش��ورا نورصالحی و 

سقائیان نژاد از جمله چهار گزینه  نهایی هستند.
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مدی��رکل بیمه ه��ای س��المت وزارت تع��اون، 
کار و رف��اه اجتماعی ضمن اش��اره به رش��د 79  
مدیرکل بیمه های س��المت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ضمن اش��اره به رشد 79 درصدی 
ردی��ف اعتب��اری بیماران خ��اص در س��ازمان 
بیمه س��المت نسبت به س��ال گذش��ته، گفت: 
این اعتب��ار ب��ه زودی بر اس��اس جمعیت تحت 
 پوش��ش س��ازمان های بیمه گر بین آن ها توزیع

 می شود.
محمد باقر هوشنگی با اش��اره به ردیف اعتباری 
215 میلیارد تومانی در ارتباط با بیماران خاص 
ذیل ردیف اعتباری سازمان بیمه سالمت که برای 
توزیع بین سازمان های بیمه گر لحاظ شده است،  
اظهار امیدواری کرد که با توزی��ع این اعتبارات، 
مش��کالت بیماران خاص هر چه سریعتر برطرف 

شود.
وی با بیان اینکه عالوه بر این مبلغ 400 میلیارد 

تومان نیز به عنوان یارانه داروی بیماران خاص در 
نظر گرفته شده است،  تاکید کرد: هزینه بیماران 
خاص بیش از مبالغ در نظر گرفته ش��ده است و 
باید دو وزارتخانه رفاه و بهداش��ت با هماهنگی و 
توجه بیشتر با اختصاص اعتبار از سایر ردیف های 
اعتباری ش��ان، کس��ری بودجه بیماران خاص را 

جبران و برطرف کنند.
مدیرکل بیمه های س��المت ورازت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی افزود: در صددیم از ابتدای مهرماه 
امسال یارانه داروی بیماران خاص را توزیع کرده 
و تا دی ماه نیز تمامی 1800 میلیارد تومان یارانه 

دارو را بین سازمان های بیمه گر توزیع کنیم. 

خ�ط تولي�د اس�تانداردهای درمانی 
در وزارت بهداشت راه افتاد

مدیرکل تدوین اس��تانداردهای وزارت بهداشت 
گفت: خط تولید اس��تاندارد و راهنمای خدمات 

بالین��ی در وزارت بهداش��ت راه افت��اده اس��ت 
و تا آخ��ر ش��هریور 50 اس��تاندارد درمانی و 20 
راهنمایی خدمات بالینی برای اجرای اجباری به 

مراکزدرمانی و پزشکان ابالغ می شود.
علیرض��ا اولیای��ی من��ش اف��زود: کار تدوی��ن 
اس��تانداردهای خدمات درمان��ی و راهنماهای 
بالین��ی در وزارت بهداش��ت از ح��دود 2 س��ال 
پیش ش��روع ش��ده و اکنون ب��ا راه ان��دازی 50 
مرکز تدوین استانداردهای خدمات بالینی خط 
تولید اس��تاندارد خدمات بالین��ی و راهنماهای 
بالینی)گاید الین بالینی( در وزارت بهداشت راه 

افتاده است.
وی ادامه داد: تا دو س��ال پیش ما کار چندانی در 
زمینه تدوین اس��تانداردهای درمانی در وزارت 
بهداشت انجام نشده بود و از این نظر فقیر بودیم 
اما خوش��بختانه اکنون روند منظمی برای تولید 
و تدوین اس��تانداردهای مالین��ی و گاید الین ها 

در وزارت بهداش��ت وجود دارد اما تا تدوین همه 
استانداردها و گایدالین های مورد و اجرایی شدن 

همه آنها حداقل به یک دهه زمان نیاز داریم.
مدیر کل تدوین اس��تانداردهای درمانی وزارت 
بهداش��ت گفت: تاکنون 50 اس��تاندارد خدمات 
بالینی و 20 راهنمای بالینی تدوین شده و کتاب 
آنها یا چاپ شده و تا آخر شهریور با امضای وزیر 

بهداشت ابالغ می شود.
اولیایی منش افزود: 20 راهنمای بالینی دیگر نیز 

زیر چاپ است و به زودی چاپ و ابالغ می شود.
وی ادام��ه داد: همه این موارد بع��د از ابالغ برای 
پزشکان و مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی 
الزم االجرا و اجباری است اما فعاًل با مراکزی که 
این ضوابط را اجرا نکنند برخورد قهری نمی شود 
و فرصتی را برای فرهنگ سازی این ضوابط به این 

مراکز خواهیم داد.
مدیر کل تدوین اس��تانداردهای وزارت بهداشت 
گفت: این استانداردها شامل خدمات تشخیصی، 
درمانی و پاراکلینیکی، پروس��یجرهای پزشکی 
و تجویزه��ا م��ی ش��ود و ش��امل ه��زاران نوع 
خدمات حوزه سالمت می شود تدوین و عملیاتی 

کردن آنها سالها زمان می برد.
.

تشدید نظارت های دارویی 
وزیر بهداش��ت از اقدامات و توافقات انجام ش��ده 
جه��ت افزای��ش حمای��ت از بیم��اران خاص و 
صعب العالج خبر داد و در عین حال اعالم جزئیات 
اعداد و ارقام مربوطه را به زمان دریافت این ارقام 

از خزانه موکول کرد. 
دکت��ر سیدحس��ن قاض��ی زاده هاش��می ا(، ب��ا 
اش��اره به مذاکرات انجام ش��ده با دکتر نوبخت، 
مع��اون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 
جمهوری برای افزای��ش حمایت ه��ا از بیماران 
صعب العالج، گفت: ب��ه دنبال ای��ن مذاکرات تا 
جایی که اط��الع یافت��ه ام رقم قاب��ل توجهی را 
 جهت حمایت از بیماران صعب العالج اختصاص

 خواهند داد. 
وی در پاس��خ به س��وال ایس��نا درباره جزییات 
ارقام در نظر گرفته شده برای حمایت از بیماران 
صعب العالج، گفت: این ارق��ام اکنون روی کاغذ 

مشخص است اما زمانی که آن را از خزانه دریافت 
کنیم، رقم آن را اعالم خواهیم کرد. اما در مجموع 
رق��م قابل توجه��ی جه��ت حمای��ت از بیماران 
صعب العالج یعنی بیماران هموفیلی، بیمارانی که 
داروهای خاص مصرف می کنند مانند سرطان ها و 

... در نظر گرفته شده است. 
هاش��می با بیان اینکه حمایت وزارت بهداشت از 
هزینه های درمان بیماران صعب العالج همچنان 
90 به 10 خواهد بود، افزود: بر این اساس ما 90 
درصد هزینه ها را پرداخت خواهیم کرد اما آن 10 
درصد باقی مانده که بیمار می پردازد نیز رقم قابل 
توجهی است؛ چرا که برخی داروها چند برابر گران 
شده اند. در این زمینه هم در حال مذاکره هستیم. 
وی در این باره به اعتبارات در نظر گرفته ش��ده 
برای جبران مابه التفاوت قیمت دارو اشاره کرد و 
افزود: برای توزیع پولی که قرار است به این منظور 
از سوی دولت در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد 
از بیمه ها که کارشناسان خبره ای دارند، استفاده 
می کنیم و الزم است مطمئن ش��ویم که پول به 

دست مصرف  کننده می رسد. 
هاشمی ادامه داد: متاس��فانه پیش از این شماره 
تلفن��ی اعالم ش��ده ب��ود و ممکن اس��ت برخی  
بیماران نتوانس��ته باش��ند با آن تماس گرفته و 
پشت خط مانده باشند. اکنون تالش داریم که با 
برنامه ریزی های جدید اطمینان را ایجاد کنیم تا 
روش درست برای پرداخت و جبران مابه التفاوت 

قیمت دارو اعمال شود. 

تش�دید نظارت ها جهت جلوگيری از 
عرض�ه احتمال�ی داروهای تاری�خ مصرف 

نزدیك
وزیر بهداش��ت همچنین در پاسخ به سوال ایسنا 
درباره اظهارات اخیر رییس س��ازمان غذا و دارو 
مبنی بر اق��دام در جهت جم��ع آوری داروهایی 
که تاریخ انقضایش��ان نزدیک اس��ت و همچنین 
نظارت ه��ا در ح��وزه دارو گف��ت: قطع��ا دکت��ر 
دیناروند برنامه هایی به این منظور در نظر دارند. 
نظارت هایمان در حوزه دارو را تش��دید خواهیم 
کرد، این کار جزو وظایفمان اس��ت و حتما انجام 

خواهد شد. 

مدیركل بيمه های سالمت : از مهر ماه

  یارانه  دارویی به بیماران خاص  تعلق می گیرد 
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آگهی فراخوان مناقصه عمومیآگهی مناقصه

شرکت مخابرات استان اصفهان

شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر

1- موضوع مناقصه : اجرای  پل بتنی رو گذر تقاطع محور k و كانال سوكراشهر جديد فوالد شهر 
2- مناقصه گزار : شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاريخ 92/6/27 تا پايان وقت اداری مورخ 92/7/4 و از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتی 
WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM يا http://iets.mporg.ir و يا به ش�ركت عمران ش�هر جديد فوالد شهر به 

نشانی : بلوار ولی عصر - ميدان ولی عصر : تلفن 0334-2630161-5 
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن : زمان تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداری مورخ 92/7/14 و زمان 

گشايش پاكتهای پيشنهاد قيمت در تاريخ 92/7/15 می باشد .
5- مبلغ برآورد : پنج ميليارد و سيصدو نودو چهار ميليون و ششصد و هفتادو چهار هزار و يكصد و چهل و هفت  )5394674147(  

ريال بر اساس فهرست بهای ابنيه و راه و باند سال 92.
6- نوع و میزان سپرده ش�رکت درمناقصه : مبلغ دويس�ت و هفتاد ميليون )270000000( ريال بصورت ضمانت نامه بانكی در وجه 
شركت عمران شهر جديد فوالد ش�هر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت س�ه ماه و يا فيش واريزی به حساب شماره 

2173690205004 سيبا بانک ملی بنام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری : ارائه معرفينامه كتبی نماينده شركت 

 تذكر1 : داش�تن حداقل پايه پن�ج راه و تراب�ری ) گواهينامه صالحي�ت معاون�ت برنامه ريزی و نظ�ارت راهبردی ( جهت ش�ركت 
در مناقصه الزامی است. 

شماره 92/5807/ص مورخ 92/6/22
نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

شرکت ملی گاز ایران
 شرکت گاز استان اصفهان

  شرکت مخابرات
 استان اصفهان 

 1-موضوع  مناقصه : اجرای عمليات حدود18 كيلو متر شبكه گذاری فوالدی و پلی اتيلن به صورت پراكنده 
و ساخت و نصب حدود 500 مورد انشعاب فوالدی و پلی اتيلن به صورت تكی و پراكنده در سطح محدوده 

گاز رسانی شهرستان مباركه و نواحی تابعه
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/7/10
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه :170000000 ريال ) يكصدو هفتاد ميليون ريال (                                      

 كد فراخوان : 1337976
مناقصه گران می توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به پايگاه اطالع رس�انی الكترونيكی شركت گاز 
 اس�تان اصفهان ب�ه آدرس www.nigo-isfahan.ir  ، www.iets.mporg.ir يا با ش�ماره تلفن های

 5-6271031-0311 امور قرار دادهای شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند.

ش�ركت مخابرات اس�تان اصفهان در نظر دارد در محدوده 
 مركز تلف�ن امير كبير ش�امل ش�هرک صنعت�ی اميركبير 
)بجز شهرک ساماندهی مش�اغل( به متقاضيان تلفن ثابت 

واگذار نمايد.
شهروندان محترم می توانند با مراجعه به نزديكترين دفاتر 

خدماتی محل سكونت نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
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آگهی فراخوان مناقصه عمومیآگهی مناقصه

شرکت مخابرات استان اصفهان

شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر

1- موضوع مناقصه : اجرای  پل بتنی رو گذر تقاطع محور k و كانال سوكراشهر جديد فوالد شهر 
2- مناقصه گزار : شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاريخ 92/6/27 تا پايان وقت اداری مورخ 92/7/4 و از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتی 
WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM يا http://iets.mporg.ir و يا به ش�ركت عمران ش�هر جديد فوالد شهر به 

نشانی : بلوار ولی عصر - ميدان ولی عصر : تلفن 0334-2630161-5 
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن : زمان تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداری مورخ 92/7/14 و زمان 

گشايش پاكتهای پيشنهاد قيمت در تاريخ 92/7/15 می باشد .
5- مبلغ برآورد : پنج ميليارد و سيصدو نودو چهار ميليون و ششصد و هفتادو چهار هزار و يكصد و چهل و هفت  )5394674147(  

ريال بر اساس فهرست بهای ابنيه و راه و باند سال 92.
6- نوع و میزان سپرده ش�رکت درمناقصه : مبلغ دويس�ت و هفتاد ميليون )270000000( ريال بصورت ضمانت نامه بانكی در وجه 
شركت عمران شهر جديد فوالد ش�هر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت س�ه ماه و يا فيش واريزی به حساب شماره 

2173690205004 سيبا بانک ملی بنام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری : ارائه معرفينامه كتبی نماينده شركت 

 تذكر1 : داش�تن حداقل پايه پن�ج راه و تراب�ری ) گواهينامه صالحي�ت معاون�ت برنامه ريزی و نظ�ارت راهبردی ( جهت ش�ركت 
در مناقصه الزامی است. 

شماره 92/5807/ص مورخ 92/6/22
نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

شرکت ملی گاز ایران
 شرکت گاز استان اصفهان

  شرکت مخابرات
 استان اصفهان 

 1-موضوع  مناقصه : اجرای عمليات حدود18 كيلو متر شبكه گذاری فوالدی و پلی اتيلن به صورت پراكنده 
و ساخت و نصب حدود 500 مورد انشعاب فوالدی و پلی اتيلن به صورت تكی و پراكنده در سطح محدوده 

گاز رسانی شهرستان مباركه و نواحی تابعه
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/7/10
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه :170000000 ريال ) يكصدو هفتاد ميليون ريال (                                      

 كد فراخوان : 1337976
مناقصه گران می توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به پايگاه اطالع رس�انی الكترونيكی شركت گاز 
 اس�تان اصفهان ب�ه آدرس www.nigo-isfahan.ir  ، www.iets.mporg.ir يا با ش�ماره تلفن های

 5-6271031-0311 امور قرار دادهای شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند.

ش�ركت مخابرات اس�تان اصفهان در نظر دارد در محدوده 
 مركز تلف�ن امير كبير ش�امل ش�هرک صنعت�ی اميركبير 
)بجز شهرک ساماندهی مش�اغل( به متقاضيان تلفن ثابت 

واگذار نمايد.
شهروندان محترم می توانند با مراجعه به نزديكترين دفاتر 

خدماتی محل سكونت نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.



چهره روزیادداشت

 پلمپ یک واحد بسته بندی
 خالل پسته و بادام

بازرس��ین این اداره کل ،  در جریان نظارت و کنترل مراکز تولید ، یک 
واحد بسته بندی خالل پسته و بادام را به دلیل جعل مشخصات و نشان 
استاندارد و تولید بدون أخذ مجوز های الزم ، شناسایی و پلمپ نمودند .

در این گزارش آمده است : ۲۸ سال گذش��ته طرح احداث و راه اندازی 
مرکز تحقیقات بس��ته بندی در ایران مطرح شد . این طرح که با هدف 
توسعه صنعت بسته بندی و به دنبال آن کسب درآمد ارزی مطرح شده 
بود می توانس��ت ایران را به بزرگترین مرکز تحقیقات بس��ته بندی در 
خاورمیانه تبدیل کند . این درحالیست که هم اکنون یكی از مشكالت 
اساسی تولید کنندگان صنایع غذایی به نبود بسته بندی مناسب برای 
عرضه محصوالت فوق به خارج از کشور مربوط می شود .اکنون بخش 
عظیمی از بازار غذا را غذاهای بسته  بندی شده تشكیل می  دهد.  تجربه 
 ها و پژوهش  ها ظرف سال  های گذشته نش��ان می  دهد که بسته  ها از 
س��اده  ترین فرم  ها تا پیچیده  ترین حاالت خود ب��ه وضعیت مطلوب و 

استاندارد های تدوین شده نزدیک  تر شده اند .
غالمحسین ش��فیعی مدیر کل اس��تاندارد اس��تان اصفهان در همین 
خصوص گفت : خسارت ساالنه فقدان بس��ته بندی مناسب در کشور 
، سر به میلیاردها دالر می زند . خس��ارتی که با صرف مقداری سرمایه 
و حرکتی به موقع از س��وی تولید کنن��دگان می توانس��ت تبدیل به 

میلیاردها دالر ارزآوری و سود برای کشور شود .

 قیمت تخم مرغ 
تا پایان مهر ماه کاهش می یابد

  رییس کمیسیون کشاورزی از ترخیص دان مرغ دپو شده در گمرک 
خبر داد و افزود: دپ��وی 30 روزه دان مرغ در گم��رکات موجب توقف 
جوجه ریزی مرغ داران، ذبح مرغ ه��ای تخم گذار و افزایش قیمت تخم 
مرغ در بازار شد.عباس��ی رجایی  گفت: با ت��داوم ارز 1۲۲6 تومانی به 
نهاده های دامی تا پایان سال جاری قطعا اصالح ساختار انجام می شود، 
در غیر این صورت هیچ تضمینی برای اصالح ساختار بخش دام و طیور و 
کاهش قیمت در این بخش وجود ندارد. نماینده مردم اراک با استقبال از 
تصمیمات اخیر دولت در صفر کردن تعرفه واردات تخم مرغ، جلوگیری 
صادرات تخم مرغ، ترخیص نهاده های دام و طیور از گمرک، گفت: هر 
تصمیمی برای اینك��ه بتواند بر بازار اثر گذار باش��د، نیازمند گذر زمان 
است. به طور مثال ساماندهی بازار مرغ نیازمند 45 روز زمان است. در 
موضوع تخم مرغ نیز چنین وضعیتی حاکم است. تا لحظه واردات تخم 

مرغ و عرضه در بازار معموال 30 روز طول می کشد.

بازدید معاون وزیر راه از مسکن مهر 
در شاهین شهر

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس گفت: معاون وزیر 
راه از هشت هزار مسكن مهر در شاهین ش��هر بازدید کرد. حسینعلی 
حاجی دلیگانی در حاشیه سفر معاون امور مسكن و ساختمان وزارت 
راه  و شهرسازی ابوالفضل صومعه لو جهت بازدید از روند پیشرفت مسكن 
مهر در سطح شهرس��تان شاهین ش��هر، میمه و برخوار در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: مهندس صومعه لو از پروژه های 
حبیب آباد، خورزوق و دولت آباد در شهرستان برخوار بازدید کرد. وی 
با بیان اینكه امروز دو جلس��ه با حضور معاون امور مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی در فرمانداری شهرستان های شاهین شهر، میمه 
و برخوار برگزار شد، ادامه داد: در این جلسات گزارشی از روند پیشرفت 
مس��كن مهر در کمش��جه، همچنین چندین تصمیم به ویژه در مورد 

افزایش وام ۲5 میلیون تومانی ارائه و گرفته شد.

 تثبیت شاخص کل بورس
 در کانال 59 هزار واحد 

شاخص کل بورس دیروز با افزایش ۲۸4 واحدی در رقم 59 هزار و 401 
واحد تثبیت شد.در پایان معامالت تاالرهاي بورس اوراق بهادار، تعداد 
413 میلیون و 90۲ سهم به ارزش بیش از یكهزار و63۲ میلیارد ریال 

در 54 هزار و ۲۲6 دفعه مورد معامله قرار گرفت.
ش��اخص کل ۲۸4 واحد افزایش یافت و به رقم 59 ه��زار و 401 واحد 
رسید. شاخص بازار اول ۲31 واحد افزایش یافت و در45 رقم 69۲ هزار 

و واحد ثابت ماند. 
شاخص بازار دوم 440 واحد افزوده شد و به رقم 105 هزار و۸7۸ واحد 
رسید.بیش��ترین تاثیر مثبت بر شاخص مرهون ش��رکت هاي صنایع 
پتروش��یمي خلیج فارس )بی��ش از 131 واحد(، بان��ک ملت )بیش از 
41 واحد(، بانک ص��ادرات ایران )بیش از 34 واحد( و س��رمایه گذاري  
صندوق  بازنشستگي  )بیش از 31 واحد( بود.بیش��ترین تاثیر منفي بر 
ش��اخص را ش��رکت هاي پاالیش نفت بندرعباس)بیش از 7۲واحد(، 
 مخابرات ایران )بیش از 6۲ واحد( و مدیریت پروژه هاي نیروگاهي  مپنا 

)بیش از37 واحد( داشتند.

اخبار کوتاه

4
ارزش سهام عدالت هر فرد 2/6 ميليون تومان شد

داریوش پاک بین مدیر عامل اتحادیه کشور تعاوني هاي سهام عدالت کشور اعالم کرد:  تاکنون 45 میلیون 
نفر سهام عدالت گرفته اند که ارزش آن به بیش از 100 هزار میلیارد تومان مي رسد و سهام عدالت هر فرد، 

۲ میلیون و 600 هزار تومان ارزش دارد.
شورای گفت و گو اصفهان موفق 

عمل کرده است
رییس اتاق بازرگانی اصفهان

 خسرو کسائیان
ش��ورای گفت و گو اصفهان با برگزاری 5 جلس��ه گذش��ته توانسته در 
موضوعات مسایل بانكی، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی گام موثری در 
برطرف کردن مسایل و مشكالت فعاالن اقتصادی بردارد.شورای گفت و 
گو استان نسبت به سایر استان ها موفق تر و موثرتر برگزار شد و مسایل 
کلی فعاالن اقتصادی در این شورا به صورت موضوعی مورد بحث و بررسی 
قرار می گیرد. برای هر یک از بندهای پیشنهادی شورای گفت و گو بیش از 
یک هزار نفر ساعت زمان صرف 
می شود تا عالوه بر بیان مساله، 
راهكار اجرایی نیز ارایه ش��ود. 
تیم کارشناسی اتاق با همراهی 
کارشناس��ان س��ازمان های 
دولتی مهمتری��ن موضوعات 
تاثیرگذار هر بخش بر فعالیت 
های اقتص��ادی را رصد و برای 

آن راهكار می دهند .
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بیمه طالیی پاسخگوی 
نیاز های درمانی نیست

 جوجه مرغ ها
 منتظر نمی مانند

مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفه بگیران اصفهان گفت: خدماتی 
فعلی بیمه طالیی بازنشستگان متناس��ب با نیاز های درمانی این افراد نیست 
و خدمات ارائه شده به بازنشستگان باید درصد باالیی از هزینه های این افراد 

را زیر پوشش قرار بدهد.
 مجید روس��تایی در گفت و گو ب��ا خبرنگار ف��ارس در اصفهان با اش��اره به 
اینكه ارائه خدمات بیم��ه طالیی به صورت کامل از مهم ترین خواس��ته های 
بازنشس��تگان فرهنگی و غیر فرهنگی تلقی می ش��ود، اظهار داشت: در حال 

حاضر این بیمه به صورت ناقص نسبت به بازنشستگان اجرا شده است.
وی با تاکید بر اینكه اما گویی فریاد ها و ناله های بازنشس��تگان برای افزایش 
خدمات بیمه طالیی نس��بت به این افراد در حال به ثمر رسیدن است، اضافه 
کرد: چرا که در حال حاضر زمزمه هایی مبنی بر اینكه با افزایش سرانه دریافتی 

از بازنشستگان خدمات بیمه طالیی نسبت به این افراد افزایش می یابد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران می گوید: جوجه مرغ ها منتظر نمی مانند 
تا دعوای ارز 1۲۲6 و ۲477 مس��ئوالن تمام ش��ود، آنها حتی یک وعده هم 
بی غذایی را تحمل نمی کنند، اول خوراک وارد شود، بعد دعوا حل و فصل شود.  

حسین مقدم نیا مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغ داران معتقد است، قیمت 
منطقی مرغ در حال حاضر کیلویی 7 هزار تومان است، اما تولیدکنندگان 6 هزار 
تومان می فروشند. این مقام مسئول می گوید، ادامه این روند تولید را در ماه های 
آینده تحت الشعاع قرار خواهد داد و با کاهش تولید و افزایش تقاضا در نیمه دوم 
سال احتمال افزایش قیمت وجود دارد. به هرحال کمبود نهاده و افزایش قیمت 
آن در بازار به دلیل نبود استراتژی روشن و مشخص در قبال ترخیص و تأمین 
نهاده ها مشكل عمده ای برای تولیدکنندگان ش��ده است. مقدم نیا می گوید، 
جوجه های مرغ منتظر ارز 1۲۲6 یا ۲477 نمی مانند، آنها باید به هر طریق در 

طول روز خوراک بخورند تا غذای سفره ما شوند.

وزیر نیرو با تشریح افزایش قیمت برق مشترکان با اضافه شدن 
بندی به نام عوارض در قبوض از افزایش قیمت هر کیلووات برق 
مصرفی مشترکان به 433 ریال خبر داد و اعالم کرد: با وجود این 
افزایش ناچیز اما دولت فعال برنامه ای برای اجرای فاز دوم قانون 

هدفمندی یارانه ها ندارد.
حمید چیت چیان  درباره جزئی��ات افزایش قیمت برق با بیان 
اینكه بر اساس قانون بودجه سال جاری مصوبه مجلس شورای 
اس��المی بندی به نام عوارض به قبوض برق مش��ترکان اضافه 
شده است، گفت: هدف از اضافه ش��دن این بند عوارض تامین 
 بخشی از منابع مالی مورد نیاز توسعه انرژی های نو و شبكه های

 برق رسانی به روستاها است.
وزیر نیرو با اعالم اینكه بر اس��اس این بند به ازای هر کیلووات 
س��اعت حدود 30 ریال به بار مالی قبوض برق مشترکان اضافه 
خواهد شد، تصریح کرد: پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی 
یارانه ها متوسط قیمت برق مشترکان حدود 430 ریال به ازای 
هر کیلوات ساعت برق بود که با در نظر گرفتن عوارض متوسط 
قیمت هر کیلووات ساعت برق مشترکان به 433 ریال افزایش 
یافته است.این عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری این که اضافه 
ش��دن این بند عوارض جدا از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی 
یارانه ها و مصوبات مجلس بر اساس قانون بودجه برای افزایش 

قیمت برق بوده است

دبیر کمیس��یون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره 
به این که بای��د یارانه های بخش صنعت ب��ه این بخش 
برگردد، گفت: مسئوالن به جوانان اصفهانی اعتماد کنند 

و پروژه های اصفهان را به آنها بسپارند.
 غالمرضا کامیاب با اش��اره به این که صنعت اصفهان از 
صنعت ایران جدا نیس��ت، اظهار داش��ت: صنایع از هم 
جدا نیستند و به صورت پیوسته به یكدیگر ارتباط پیدا 
می کنند. وی گفت: اصفهان یک ش��هر مدیر پرور است 

و و از لحاظ صنعتی نیز یک شهر اعال محسوب می شود.
    پروژه های اصفهان را به اصفهانی ها بسپارید

 عضو کمیس��یون انرژی اتاق ایران ادامه داد: پروژه های 
استان اصفهان متعلق به استان اصفهان هستند و نباید 

اجرای آنها به دیگر استان ها سپرده شود.
 کامیاب اضافه کرد: با توجه به ظرفیت های فراوان استان 
اصفهان و دارا بودن امكانات مناسب می طلبد مسئوالن 
طرح ها و پروژه های اس��تانی را در اختی��ار اصفهانی ها 
بگذارنند تا آنها این پروژه ها را تكمیل کنند برای نمونه 
طرح توس��عه فوالد مبارکه باید در اختیار ش��رکت های 
اصفهانی ق��رار بگیرد تا ای��ن گونه هم ب��ه رونق اقتصاد 
استان کمک شده و هم زمینه اشتغال جوانان اصفهانی 

فراهم شود.

 مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان اصفهان 
گفت: به منظور اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی 
۲7 شهرک و ناحیه صنعتی استان اصفهان مشمول واگذاري 

به بخش خصوصی است.
 سعادت بهرامي با اشاره به سیاس��ت های اصل 44 قانون 
اساس��ی، اظهار داش��ت: مطابق با این اصل واگذاری امور 
ش��هرک های صنعتی به واحدهای مس��تقر در شهرک ها 
و نواحی صنعت��ی تاکنون در ۲0 ش��هرک و ناحیه صنعتي 
 استان هیات موسس ش��رکت خدماتي تشكیل شده است.

 وی ادامه داد: در 14 ش��هرک مجمع عمومي برگزار شده 
و ش��هرک صنعتي رنگس��ازان به عنوان نخستین شهرک 
در اس��تان اصفهان، اداره آن به ش��رکت خدمات��ي واگذار 

شده است. 
مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: با ای��ن واگ��ذاری نگهداری از ش��هرک ها و 
 امور اجرای��ی آن به واحدهای صنعتی س��پرده می ش��ود.

 وی افزود: انج��ام حمای��ت های ن��رم اف��زاری، آموزش، 
توسعه بازارها، مشاوره، ایجاد و توسعه زیربناها و نظارت از 
سوی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک ه��ای صنعتی 
 ایران و ش��رکت های تابعه اس��تانی همچنان به قوت خود 

باقی است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینكه 
خرید تضمینی گندم از 4/7 میلیون تن عبور کرد، گفت: 
در هفته جاری 400میلیارد تومان به حساب کشاورزان 

واریز می شود.
در واکنش به این س��وال که تاکنون چ��ه میزان خرید 
تضمینی گندم صورت گرفته اس��ت، گفت: تا این لحظه 
که با شما صحبت می کنم خرید تضمینی گندم از 4/7 

میلیون تن عبور کرده است.
وی افزود: خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد، اما 
تقریباً در پایان فصل برداش��ت قراردارد و این خرید به 
کندی صورت می گیرد.مع��اون وزیر صنعت درخصوص 
مطالب��ات کش��اورزان گف��ت: ۲۲0 میلی��ارد تومان از 
مابه التف��اوت خرید گندم پنج ش��نبه هفته گذش��ته به 
حس��اب کش��اورزان واریز ش��د.وی افزود: درخصوص 
خرید تضمین��ی گندم در دو هفته گذش��ته نیز ما هنوز 
به کشاورزان بدهكار هس��تیم که مبلغ این بدهی 400 
میلیارد تومان است،تا انتهای هفته جاری تأمین اعتبار 
شده و به حساب کش��اورزان واریز می شود.پیش از این 
قبادی به فارس خب��ر داده بود که در س��ال جاری 7.5 
میلیون تن گندم برای تامین نیاز مالی کشور و همچنین 

ذخایر استراتژیک وارد کشور می شود.

یارانه صنعت برق  کشاورزی 

دولت فعال فاز دوم هدفمندی 
را اجرا نمی کند

یارانه های بخش صنعت به 
این بخش برگردد

27 واگذاری شهرک صنعتی 
به بخش خصوصی

 خرید تضمینی
 4.7 میلیون تن گندم
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ادامه از صفحه یک- کارشناسان بازار کار ایده رئیس جمهور 
درباره مش��اغل موجود در جامعه و نظر افراد درباره ش��غل را 
درس��ت می دانند چرا که در یكی دو دهه گذش��ته گرایش 
شدیدی به باال رفتن سطح سواد در بین افراد با هدف تصدی 
مشاغل بهتر، با پرستیژتر و به اصطالح "دهان پر کن تر" ایجاد 
ش��ده و می توان گفت اکثریت قریب به اتف��اق کارجویان از 
پذیرش مشاغل ساده که اتفاقا مورد نیاز کشور نیز است، هراس 
دارند و در ذهن بیشتر آنان این سئوال شكل می گیرد که چرا 

من باید چنین شغلی را داشته باشم؟
با وجود میلیون ها بیكار در کش��ور و ش��رایط نامناسب بازار 
کار، ام��روز برخی مش��اغل س��اده مانند داس��تان آن کارگر 
س��اده خیاطی محله آقای وزیر کار که یكسال است به دنبال 
یک کارگر ساده است، خالی از متقاضی ش��ده و بیشتر افراد 
 به دنبال پش��ت میزنش��ینی و پذیرفته ش��دن در مش��اغل 

مدیریتی هستند.
در واقع نگاه رئیس جمهور به موضوع فرهنگ کار و نوع تلقی 
منفی جامعه از برخی مشاغل درست است چرا که ممكن است 
تنها با تغییر نام برخی شغل ها و به اصطالح شیک شدن اسم 
ِحَرف گوناگون؛ توجه بیكاران به آن مشاغل بیشتر شود و در 
نتیجه بخشی از نیروی متقاضی کار نیز از این طریق وارد بازار 
کار کشور شوند.باید گفت نگاه به اسم و ظاهر شغل از کودکی 
در نهاد افراد ش��كل می گیرد به نحوی که امروزه بسیاری از 
فرزندان خان��واده ها تمایلی به اعالم نوع ش��غل پدر و یا مادر 

خود ندارند و س��عی می کنند حرفه والدین خ��ود را مخفی 
نگاه دارند. این نگاه نامناس��ب به مش��اغل گوناگون حتی در 
بزرگسالی نیز در فرد باقی می ماند و مسئله ای می شود تا ما 
از قبول مشاغل به زعم خودمان سطح پایین خودداری کنیم؛ 
 بنابراین این همان ضعفی است که دکتر روحانی به آن اشاره

 کرده است.
 

هراس بیکاران از اسم شغل!  
 البته اینكه افراد جامعه به دنبال دستیابی به شغلی بهتر باشند 
اساسا هیچ اشكالی ندارد و افراد طبیعتا به دنبال دستیابی به 
فرصت های بهتری در بازار کار هستند و نه تنها در ایران بلكه 
در کشورهای دیگر نیز این نوع نگاه به بازار کار وجود دارد چون 
افراد تمایل دارند در جایگاه های بهتری قرار داشته باشند؛ اما 
واقعیت این است که درصد قابل توجهی از متقاضیان کار در 
جامعه توجه چندانی به برخی مش��اغل موجود ندارند و اسم 

برخی شغل ها جذابیت الزم را برای آنها ندارد.
 این مسئله باعث ش��ده تا در بازار کار، ظرفیت های مختلفی 
برای پذیرش کارجوی��ان به وجود آید. ب��ه عبارتی در برخی 
حرفه ها پذیرش مناسبی از متقاضیان کار صورت می گیرد و 
کارفرمایان به دنبال متقاضی هستند و در مشاغل دیگری که 
تقاضا برای ورود به آنها مانند پشت میزنشینی و کارمندی باال 
اس��ت؛ تقاضاهای فراوانی بی جواب می ماند و در واقع بحران 

بیكاری شكل می گیرد.

ً  تبلیغات غیرقانونی گس��ترده ای در   ادامه از صفح�ه یک- اخیرا
جراید و  فضای سایبری در خصوص روش های مختلف رفع سوءاثر 
چک مشاهده می ش��ود، براین اس��اس به آگاهی هموطنان گرامی 
می رس��اند، اینگونه فعالیت ها مورد تایید بانک مرکزی نیس��ت و 
هموطنان به منظور اجتناب از  سوء استفاده افراد متقلب و متخلف و 
نیز پیش��گیری از ارتكاب جرائم احتمالی از جمله کالهبرداری، می 
توانند با استفاده از » راهنمای رفع سوءاثر  از سوابق چک های برگشتی 

اشخاص« طبق قوانین    و  مقررات  حاکم اقدام نمایند.

  راهنماي رفع س�وءاثر از س�وابق چکهاي برگش�تي 
اشخاص

 بر اساس بخشنامه هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران کلیه 
امور مربوط به رفع سوءاثر از چكهاي برگشتي اشخاص از طریق شعب 

و واحدهاي تابعه بانكها و به صور ذیل امكان پذیر مي باشد:
 1- تأمین موجودي: مشتري مبلغ کس��ري موجودي را به حساب 
جاري خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توس��ط ذي نفع 

چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي اقدام
مي نماید؛ ۲- ارائه الشه چک برگشتي: مشتري الشه چک برگشتي 
را به بانک ارائه نموده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتري رسید 
ارائه مي دهد؛ 3- ارائه رضایت نامه محضري ذي نفع چک به بانک: 
در صورت عدم امكان ارائه الشه چک برگشتي به بانک بنا به دالیلي 
نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذي نفع چک )شخصي
 که گواهي نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر ش��ده است(

 مي تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمي، رضایت خود را اعالم 
نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از 
چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید؛  - تبصره: چنانچه ذینفع چک 
شخص حقوقي دولتي و یا نهاد عمومي غیردولتي باشد، مي تواند با 
ارائه نامه رسمي رضایت خود را اعالم کرده و بانک با دریافت رضایت 
نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام مي 
نماید؛ 4- واریز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود نمودن آن به 
مدت ۲4 ماه: چنانچه ارائه الشه چک و یا رضایت نامه محضري ذي 
نفع به بانک امكان پذیر نباشد، مشروط به اینكه حساب جاري مشتري 
نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایي مسدود نشده باشد، مشتري 
مي تواند با واریز معادل کس��ري موجودي به حس��اب جاري خود، 
درخواست مسدود شدن وجه مزبور را براي پرداخت چک برگشتي 
ذي ربط تا زمان تعیین تكلیف قطعي چک برگشتي و یا حداکثر به 
مدت ۲4 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه 
چک برگشتي اقدام مي نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف 
پنج روز کاري، طي نامه اي تأمین وجه چک را به اطالع شخصي که 
گواهي نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است، براي مراجعه به 
بانک و دریافت وجه چک، برساند؛  5- ارائه حكم قضایي مبني بر رفع 

سوء اثر از سوابق چک برگشتي.
در صورت عدم اقدام مشتري نس��بت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک 
برگشتي صرًفا پس از انقضاي مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهي 
نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از س��امانه اطالعاتي بانک 

مرکزي رفع سوء اثر میگردد.

در صورت عدم 
اقدام مشتري 
نسبت به رفع 
سوءاثر، سابقه 
هر چک برگشتي 
صرًفا پس از 
انقضاي مدت هفت 
سال از تاریخ صدور 
گواهي نامه عدم 
پرداخت آن به 
صورت خودکار از 
سامانه اطالعاتي 
بانک مرکزي رفع 
سوء اثر میگردد

 اینکه افراد جامعه 
به دنبال دستیابی 
به شغلی بهتر 
باشند اساسا هیچ 
اشکالی ندارد و 
افراد طبیعتا به 
دنبال دستیابی به 
فرصت های بهتری 
در بازار کار هستند 
و نه تنها در ایران 
بلکه در کشورهای 
دیگر نیز این نوع 
نگاه به بازار کار 
وجود دارد چون 
افراد تمایل دارند

دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای کاهش چک های برگشتیجزئیات طرح روحانی برای شیک سازی مشاغل

 تبليغات رفع سوءاثر چک غيرقانونی است نگویيد شوفر، بگویيد کاپيتان!



کافه کتاب

هفت

 "وجده "
عربستان سعودی فیلم "وجده" ساخته هیفاء المنصوره یک زن عرب را به عنوان 
نماینده خود برای بخ��ش فیلم های خارج��ی زبان اس��کار 2014 معرفی کرد.

شخصیت اول این فیلم وجده دختری 10 ساله است که قصد دارد...
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 تبریک  نویسنده
 به شخصیت داستانی 

هوش��نگ مرادی کرمانی با اش��اره به 
شخصیت و نوع نگاه مهدی باقربیگی 
بازیگر مجموعه تلویزیونی »قصه های 
مجید« برای او در فعالیت جدیدش به 
عنوان عضو ش��ورای ش��هر اصفهان، 

آرزوی موفقیت کرد.
هوش��نگ مرادی کرمانی نویس��نده 
پیشکسوت و خالق »قصه های مجید« 
در گفتگو مهر در پاس��خ به این س��وال که فکر می کنید تا چه اندازه 
شهرت مهدی باقربیگی )بازیگر مجموعه تلویزیونی قصه های مجید( 
در راهیابی او به ش��ورای ش��هر اصفهان تاثیر داش��ته است؟ گفت: 
»قصه های مجید« باعث ش��د که مهدی باقربیگی به جامعه معرفی 
شود و البته آقای پوراحمد و همه عواملی که این فیلم را ساختند هم، 

نقش بسیار مهمی در این معرفی داشتند.
این نویبسنده همچنین درباره اینکه باقربیگی تا چه اندازه می تواند در 
فعالیت جدیدش برای مردم شهر اصفهان مفید واقع شود؟ گفت: این 
بستگی به شخصیت و موقعیت و نحوه تفکر و عمل خود او دارد و من 
در حِد همان قصه ها و نقشی که ایفا کرده بود، او را می شناسم و البته 
خیلی هم او را دوست دارم و پسر خیلی خوبی است و فرزند معنوی 

من و عوامل آن سریال است.

همبازی بد
انیمیش��ن »همبازي بد« ب��ا موضوع 
محیط زیست براي پخش از تلویزیون 

در اصفهان تولید شد.
تهیه کنن��ده، نویس��نده و کارگردان 
این انیمیش��ن گف��ت: این انمیش��ن 
۵ دقیق��ه اي در مدت پنج م��اه تهیه 
ش��ده اس��ت. وي تصریح کرد: دراین 
کار درگیري زندگي ش��هري و جوامع 
صنعتي که موجب غفلت ازکودکان مي ش��ود به تصویر کشیده شده 
است.  مجید صابري انیماتور، اعظم لطفي مدیر تولید و برنامه ریزي و 

احسان بهراد وند مترجم انیمیشن »همبازي بد« است.

پارتاک در فرشچیان
کنس��رت ارکس��تر پارتاک 2۸ و 2۹ 
ش��هریور ماه س��اعت 1۸ در مجتمع 

فرشچیان اصفهان برگزار می شود.
ارکس��تر پ��ار تاک ب��ه سرپرس��تی و 
رهبری مه��دی ترمه ب��اف، مدیریت 
رضایی ن��ژاد،  مس��عود  هن��ری 
هماهنگی و مش��اوره پدرام غفاری در 
 مجتمع فرش��چیان اصفه��ان برگزار

 می شود. 
در این ارکستر س��امان نافعی )کنسرت مایس��تر(، بهزاد جعفریان، 
مصباح ک��رم بخش، امی��ر ارس��ان آرمانف��ر، مس��عود مظاهری، 
بهن��ام جهانگیری نوازن��دگان ویلن، کی��وان دباغ��ی، مجید فاضل 
نوازندگان ویوال، فراز فریدون پور، فرزام قائمی نوازندگان ویلنس��ل، 
مهدی حم��زه ای ، عل��ی چوپانی نژاد نوازن��دگان فلوت و کس��ری 
 جدیدزاده و ابراهیم حاج هاش��می نوازندگان کارینت خواهند بود. 
گفتن��ی اس��ت در ای��ن کنس��رت قطعات��ی از ج��وزف های��دن، 
 موری��س راول و دیگ��ر آهنگس��ازان ب��ه اج��را در خواه��د آم��د. 
عاقه مندان جهت کس��ب اطاعات بیش تر می توانن��د به مجتمع 

فرشچیان ابتدای بلوار توحید مراجعه نمایند.

کتاب »عملی��ات مرصاد و سرنوش��ت منافقین« با موضوع واکاوی تش��کیل 
سازمان مجاهدین خلق از س��ال 1344 تا جریان شکس��ت آنها در عمیات 
مرصاد منتش��ر ش��د.کتاب »عملیات مرصاد و سرنوش��ت منافقین« نوشته 
محمدعلی صدر ش��یرازی، تازه ترین کتاب منتشر ش��ده از سوی مرکز اسناد 
انقاب اسامی با موضوع بازشناسی هویت سازمان مجاهدین خلق )منافقین( 

از بدو تاس��یس تا س��ال های اخیر است که در 
آن مولف سعی کرده ضمن بازخوانی تاریخی 
فعالیت این س��ازمان ریش��ه های فعالیت های 
تروریس��تی این س��ازمان در 40 سال گذشته 
را واکاوی کند.بخش خواندن��ی این کتاب نیز 
به مرور خاط��رات برخی چهره ه��ا از عملیات 
مرصاد اختصاص دارد در بخشی از این خاطرات 
ابراهیم حاتمی کی��ا در مرور خاط��ره خود از 
حضور و اعدام��ش  در عملی��ات مرصاد برای 
فیلمبرداری می نویسدانتش��ارات مرکز اسناد 
انقاب اس��امی این کتاب را در 422 صفحه 

و با قیمت 13۵00 تومان منتشر کرده است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1130 |دوشنبه 25  شهریور  1392 |10 ذی القعده   1434

 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1130 |  september  16  ,2013  |  8 Pages 

  خواب های یک زن
 در جشنواره ماه 

معرفی نشست های تخصصی  جشنواره کودک نمایشنامه؛ بزرگترین معضل تئاتر کودک و نوجوان

 نوازندگی
 درویش خان در سوره

نمایش " خون چکه" به نویس��ندگی و کارگردانی احس��ان جانمی به عنوان 
نماینده حوزه هنری استان اصفهان موفق به حضور در جشنواره منطقه ای تئاتر 
ماه شد.این نمایش در جشنواره منطقه ای ماه که از روز شنبه 23 شهریورماه 
لغایت 2۵ شهریورماه در یزد برگزار می گردد به روی صحنه خواهد رفت.در این 
جشنواره آثاری از استانهای کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و... حضور دارند.

 رسول هنرمند، مائده وحید، غامرضا هاش��می فرد، محسن احمدی نیک، 
محمد کربایی، زهرا داروغه زاده، زهرا رستمی، مائده موسوی، علی عنایتی و 
علی تذهیبی بازیگران نمایش “ خون چکه” هستند که در آن به اجرای نقش 
خواهند پرداخت.  داستان نمایش " خون چکه" در رویای یک زن می گذرد، 
این زن در زندگی خود راز پنهانی دارد که گره آن به دست شخصی است که 

در خوابهایش او را می بیند.

گروه فرهنگ- به گفته کارگردان برجس��ته تئاتر؛ پتانس��یل 
زیادی در ادبیات نمایش��ی کهن وجود دارد که خوب پردازش و 

استفاده نشده است.
بهمن گرامی گفت: تئاتر کودک، یکی از پربیننده ترین گونه های 
نمایشی است. مهم ترین خصوصیت تئاتر کودک تعلیمی بودن 
آن اس��ت. در دنیا توجه خاصی به این حوزه می ش��ود و در تمام 
بخش ها اهداف مشخصی را مد نظر دارند، کارهای پژوهشی انجام 

می دهند و نویس��ندگان را تغذیه می کنند که تنها در این حوزه 
آثاری را تولید کنند؛ چون معتقدند با رونق تئاتر کودک و نوجوان 
بسیاری از مس��ائل و معضات را می توانند حل کنند.وی افزود: 
متأسفانه در کشور ما به این گونه نمایشی تنها به عنوان سرگرمی 
نگاه می کنند. بسیاری از کارگردان ها بسیار راحت و سطحی فکر 
می کنند، در صورتی که یکی از س��خت ترین گونه های نمایشی 
تئاتر کودک و نوجوان است.مش��اور هنری سازمان های اصفهان 
بیان کرد: ایجاد همایش تئاتر کودک و نوجوان اصفهان یک جرقه 
است تا نگاه جدیدی به این مقوله شکل بگیرد و حرفی برای گفتن 
داشته باشد. رسالت تئاتر کودک هنوز ناقص است و مسئولین و 
هنرمندان هر دو در این مسئله مقصر هستند.گرامی تصریح کرد: 
می بایستی برخورد ریش��ه ای برای حل مشکات تئاتر کودک و 
نوجوان صورت بگیرد. ادبیات کهن فارسی پتانسیل بسیاری را در 
خود دارد؛ همچنین نویسندگان متبحری در کشور وجود دارند اما 
این ها خوب پردازش و استفاده نشده است و نمایشنامه ها محتوا و 
کشش الزم را ندارد. اگر نمایشنامه های جذاب و پرمحتوا را داشته 

باشیم ناخودآگاه این جاذبه ایجاد می شود.

گروه فرهنگ-  موضوع نشست های تخصصی جشنواره بین المللی 
فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان اعام ش��د.رضا آژ که همچون سال 
گذشته مسئولیت برگزاری نشس��ت های تخصصی را عهده دار است 
با اشاره به لزوم تعامل بزرگان س��ینمای کودک در حوزه های نظری 
به انتخاب موضوعاتی تازه برای نشس��ت های تخصصی امسال اشاره 
کرد و افزود: سال گذشته استقبال بس��یار چشمگیری از نشستهای 
تخصصی در حاشیه جشنواره کودک شد و امسال نیز سعی کرده ایم با 

انتخاب موضوعاتی کلیدی و انتخاب میهمانان و کارشناسان مجرب به 
ارتقای سطح کیفی سینمای کودک کمک کنیم.او همچنین به حضور 
برترین چهره های سینمای کودک در ایام جشنواره در اصفهان اشاره 
کرد و گفت: تاش ما حضور برترین های سینمای کودک در حوزه های 
مختلف در این نشست هاس��ت و اعتقاد دارم تعامل و همفکری میان 
بزرگان سینمای کودک روزهای روش��ن تری را برای این سینما رقم 
خواهد شد .رضا آژ همچنین از معرفی میهمانان نشستها در روزهای 

آتی خبر داد و موضوعات نشستهای تخصصی را چنین اعام کرد : 
1 – بررسی شرایط امروز س��ینمای کودک / ضعفها ،  قوتها ، شناخت 

دالیل موفقیت و عدم موفقیت و کشف راهکارها
2 – آسیب شناسی انتخاب بازیگر کودک در سینمای ایران / بررسی 

چرایی عدم کشف چهره های جذاب
3 – نقش عنصر خیال و فانتزی در سینمای کودک و نوجوان / تحلیل 

دالیل عدم ساخت آثار خیال پردازانه و فانتزی برای کودک
گفتنی اس��ت با پایان کار هیات انتخاب، اس��امی فیلمهای برگزیده 
در بخش مس��ابقه فیلم ویدیویی بلند ایرانی اعام شدکه 13اثر با هم 

رقابت می کنند.

کنسرت موسیقی کاسیک با اجرای آثار موسیقی کاسیک از رنسانس تا دوره 
معاصر و با نگاهی به موسیقی ایرانی 2۸ و 2۹ شهریور سال جاری راس ساعت 

1۸  در مجموعه فرهنگی، هنری سوره اصفهان برگزار می شود.
سرپرس��ت این کنس��رت در این خصوص گف��ت: در این کنس��رت آثاری از 
ب��زرگان موس��یقی کاس��یک جه��ان را خواهی��م نواخ��ت ضم��ن ای��ن 
ک��ه در پای��ان ب��ا حف��ظ باف��ت و هارمون��ی موس��یقی کاس��یک آثاری 
 از ب��زرگان موس��یقی ایران��ی چ��ون دروی��ش خ��ان را اج��را می کنی��م. 
سینا فانی ثانی تصریح کرد: این کنسرت یک سه نوازی است که در آن خودم 
گیتار می نوازم و بنیامین عارفان و امین حیدری به ترتیب فلوت و عود می نوازند. 
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مخاطب اصلی ما دانشجویان و عاقه مندان 

به هنر باشند .

استاد فرشچیان 

 اعدام حاتمی کیا 
در سرنوشت منافقین

بوی ماه مهر 
جم�ال نوروزباقری-  از هم��ان وقت ها که مدرس��ه 
میرفتی��م ، وقت��ی از تلویزی��ون م��ی ش��ندیم که می 
 خواند: »باز آم��د بوی ماه مهر، ماه مدرس��ه...« بغضمان

 می گرفت.
این روزها، اگرچه دیگر از آن بغض مزمن خبری نیست؛ 
اما این همه حس و توج��ه را که کنار ب��ی معنایی همه 
چیز زندگی در نظر بگیری، س��خت نیس��ت که بفهمی 
ماه مدرسه هنوز خیلی است. انگار مهر یک جور دیگری 
مهم مان��ده و هنوز می ش��ود به��ش فکر ک��رد، گاهی 
 پسمانده های خاطراتش را بیرون کشید و شاید برایش 

کمی بغض کرد.
از معلم کاس اول ابتدایی ات که وقتی نتوانستی اولین 
حرف ها را درست بنویسی و گریه ات گرفت، دستش را 
 حلقه کرد دور انگش��تانت و مداد را حرکت داد، از اس��م 
هم��ه ی معلم هایت که بیشترش��ان را چندان دوس��ت 
نداشتی و از یاد بردی، تا جای نشستن صفا، ردیف وسط، 
نیمکت دوم، از »خرداد« و »نش��اط« و همه ی روزنامه 
هایی که رد و بدل می ش��د و دنیایی که امیدوارانه قرار 
بود عوضش کن��ی و ِکیف و افتخ��ار رّد صاحیتت برای 
انتخابات ش��ورای مدرسه، تا دفتر ش��عرت که طی یکی 
 از تجس��س های تحقیرآمیز مدیر مدرس��ه توی کیفت

 کشف شد.
این روزها بچه های مدرسه که پخش می شوند رنگ به 
رنگ توی خیابان های ش��هر، دم های ظهر انگار دسته 
ی پرنده ه��ای کوچکی را پر داده باش��ی ت��وی فضا، به 
 خصوص آن روزهای تمیز اول مهر که تماش��ایی تر هم

 می شوند.
 نمی دانم این فقط رنگ لباس هایشان است که فرق کرده 
یا دنیایش��ان هم رنگ دیگری دارد، به ان��دازه ی روزگار 
مدرسه ی ما ممنوعه دارند یا نه، معلم هایشان با حساب و 
کتاب برایشان حرف می زنند یا مثل معلم های ما تافی 
حقوق های بجا نیامده ش��ان را سرش��ان در می آورند، 
اصًا  آن ها هم مث��ل ما معلمی را خ��وش ندارند و بعداً 
معلم می شوند، یا نه معلم و مدرسه و همه ی این چیزها 
برایشان مفهوم مهربان تری دارد. اما می دانم  مدرسه به 
خودی خود  چیزی است که می شود هزار خاطره ی تلخ 
و شیرین و هزار جور دلیل برایش چید تا منطق این بغض 
تمام نشدنی -که نه تلخ است و نه ش��یرین، اما به اندازه 
ی تمام سال های کودکی حرف و معنا و زندگی دارد- را 
درک کرد. می دانم ب��رای این بچه ها هم مدرس��ه یک 

جورهایی مهم می ماند.

 روبان قرمز

آیین افتتاحیه چهارمین جشنواره بین 
گروه 
المللی قص��ه گویی رض��وی با حضور فرهنگ

جمعی از مسئولین استانی و کشوری 
در تاالر استاد فرشچیان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم س��ید حامد عسگری فر مدیر کل کانون 
پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان اس��تان اصفه��ان و دبیر 
چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی گفت: بیش 
از چهار هزار اثر قصه گویی از سراسر کل کشور به مراکز کانون 
استان ها ارسال ش��د که از این تعداد نزدیک به سه هزار قصه 
گوی نوجوان 13 تا 17 ساله با مشاوره مربیان خود انتخاب قصه 

کرده و در جشنواره شرکت نمودند.
وی افزود: این میزان استقبال نش��انگر موفقیت جشنواره در 
نشر و حفظ اندیشه ها و س��یره امام رضا)ع( در میان کودکان 

و نوجوانان است.
وی در م��ورد قصه گوی��ان بزرگس��ال ش��رکت کنن��ده در 
چهارمین جش��نواره قصه گویی رضوی اظهار کرد: 700 نفر 
از شرکت کنندگان در جشنواره قصه گویی، قصه گویان آزاد، 
معلمین و مربیان هستند. عسگری فر ادامه داد :نهایتا از مجموع 
تعداد آثار دریافتی در مراکز کانون در اس��تان ها، 1۵ درصد از 
ش��رکت کنندگان بزرگس��ال و 10 درصد از شرکت کنندگان 
نوجوان به عنوان نفرات برگزیده اس��تان ها شناخته شدند که 

در مرحله بعدی و با داوری نهایی در دبیرخانه جش��نواره 12 
نفر در بخش مربیان، ۵ نفر در بخش نوجوان، س��ه قصه گوی 
آزاد و10 قصه گو از کشورهای مختلف به عنوان نفرات منتخب 
برای حضور در چهارمین جش��نواره بی��ن المللی قصه گویی 

انتخاب شدند.
وی تصریح کرد: ش��رکت کنندگان در روزهای جش��نواره به 
قصه گویی خواهند پرداخت و 12 نفر شرکت کننده در بخش 

مربیان مورد داوری حضوری قرار خواهند گرفت.
در ادامه این مراسم حجت االسام و المسلمین سالک نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��امی گف��ت: به برکت 
جشنواره رضوی 11 س��ال است که فضای کش��ور به نام امام 
رضا )ع(عطرآگین شده اس��ت. اگر این حرکت در قالب دیگر 
جشنواره ها برای دیگر ائمه معصومین ادامه پیدا کند می تواند 
مانع تهاجم فرهنگ��ی و مصون ماندن ایم��ان و اخاق و افکار 
جوانان ما از تهاجمات دش��من ش��ود.وی ادامه داد: دش��من 
پیش��تر به طور فیزیکی ما را مورد تهاجم قرار مي داد اما امروز 
آنها تاش می کنند روح ما و ایمان و اعتقاداتمان را مورد حمله 
قرار دهند. حرکتی که تحت عنوان جشنواره قصه گویي رضوی 
انجام مي شود قوت قلب به بچه های ما مي دهد و آنها را در برابر 

حمات دشمن تقویت می کند.
وی در مورد حمایت کمیس��یون فرهنگی مجل��س از کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: تاش ما این اس��ت 
برای کانون در جدول حمایت بودجه ای قرار دهیم. دوس��تان 
ما در کانون به کمیس��یون فرهنگی مجل��س بیایند و فعالیت 
های خود را در زمینه جش��نواره رضوی و دیگر موضوعات به 
ما ارائه دهند ت��ا از فعالیت های کانون باخبر ش��ویم و بتوانیم 

حمایتتان کنیم.
در ادامه این مراس��م س��ید صادق رضایی؛ مدیر عامل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور اظهار کرد: اگر انسان 
باور دارد که می تواند فرش��تگان را با چشم س��ر ببیند باید به 
سراغ کودکان برود . گروه دیگری منطق قرآن را در نظر دارند. 
منطق قرآن برای زمانی است که کار از کار گذشته است اما ما 
نمی گذاریم کار از کار بگذرد و تا زمانی که کودکان هستند به 
عنوان مربیان به آنها خدمت می رس��انیم و به تعلیم و تربیت 

آنها بر اساس تعلیمات قرآن می پردازیم.
وی در مورد اهمیت قصه و قصه گویی بی��ان کرد: قصه، قصه 
گویی و شنیدن قصه امری الهی است. زیباترین موجودی که 
قصه را خلق کرد خداوند اس��ت. او از این ابزار بهترین استفاده 
را کرد چون انسان ها به قصه عاقه مند هستند و می توانند از 

طریق آن هدایت شوند.
وی تصریح کرد: نزدیک به یک سوم قرآن ، قصه، روایت، ضرب 
المثل و امثال اس��ت. اگر قصه از فرآیند تعلیم حذف شود، آن 
کسی که می خواهد به تعالی برسد با شکست روبه رو می شود. 

قصه حذف نشدنی است و اصالت قرآنی دارد.
وی ادامه داد: ما قدیم��ی تر از قصه هن��ری نداریم و جدیدتر 
از آن نیز هنری نیس��ت. قصه تمام ابزارهای م��ا را در خدمت 
گرفته اس��ت. ما قصه گویی اینترتی، قصه گویی تلفنی و قصه 
گویی رادیویی داریم. رضایی در مورد اهمیت برگزاری چنین 
جش��نواره ای بیان کرد: اگر در ابعاد مختلف زندگی امام رضا 
دقت کنیم می بینیم که ایشان به کودکان و نوجوان امروز توجه 
فراوانی دارند.وی افزود: زبان فطرت ما زبان بچه هاست. نیازی 
نیس��ت در کتاب های عجیب و غریب غرق شویم، کافی است 
به کودکان خود دقت کنیم. اگر دست بچه هایمان را در دست 
قرآن و اهل بیت قرار دهیم آنها هیچگاه از فطرت خود دور نمی 
شوند؛ اما اگر آنها به قصه گویی ش��یطان رو بیاورند از فطرت 
خود دور شده و گمراه می شوند. این به خاطر اصالت قصه گویی 
است که می تواند چنین نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد.

گفتنی اس��ت برنامه های جنبی مراس��م افتتاحیه چهارمین 
جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی از جمله سرود و خوش 

آمد گویی به مهمانان برگزار شد.

خبرها از آیین افتتاحیه چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی

قصه گویی تلفنی در فرشچیان 

تابلو “معراج” را به عشق امام رضا)ع( کشیدم
استاد نگارگری ایران ضمن اعام اینکه طراحی ضریح شاه عبدالعظیم حسنی )ع( 
را آغاز کرده است، تاکید کرد تابلوی جدیدش با نام “معراج” را به عشق امام رضا )ع( 

کشیده و آن را به آستان قدس رضوی اهدا می کند.
محمود فرشچیان اس��تاد نگارگری و نقاشی ایران، عضو فرهنگس��تان هنر و عضو 
آکادمی چهره های ماندگار ایران در گفتگو با خبرنگار مه��ر در مورد تابلوی جدید 
خود با نام “معراج” که قرارست سه شنبه 26 شهریور ماه در مراسمی با حضور محمد 
علی نجفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری رونمایی ش��ود، گفت: چنانچه از نام این تابلو پیداست این اثر به معراج 
حضرت رس��ول اکرم )ص( اختصاص دارد که حدود یک س��ال و نی��م روی آن کار 

کرده ام.
وی افزود: این اثر را تنها به عش��ق اینکه آن را به آس��تان قدس رض��وی اهدا کنم 

کش��یده ام و قصد دارم که آن را به حرم ام��ام رضا )ع( اهدا کنم ت��ا همگان آن را از 
نزدیک ببینند.فرش��چیان با تاکید بر اینکه مجموعه داران خواس��تار حتی پیش از 
پایان این تابلو خواستار خرید آن بودند، خاطرنشان کرد: بسیاری از مجموعه داران 
هنری چه در داخل و چه در خارج از کشور به دنبال این بودند که این اثر را با مبالغ 
بسیار باال بخرند و مال خود کنند ولی من همه پیش��نهادات را رد کردم زیرا عاشق 
این هستم که این اثر در حرم حضرت علی بن موس��ی الرضا )ع( نصب شود و مردم 
این تابلو را در آنجا ببینند.این هنرمند نگارگر در مورد روند اهدای این تابلو به حرم 
امام رضا )ع( توضیح داد: این اثر روز سه شنبه 26 شهریورماه ساعت 14 در کاخ موزه 
سعدآباد رونمایی خواهد شد و یک سال نیز در این مکان خواهد ماند ولی بعد آن را 
به مشهد خواهیم فرستاد.این استاد نگارگری درباره دیگر اثرش که با موضوع معراج 
َماَواِت َو  ِهّ َما فِي الَسّ ُح ِلَ خلق شده است نیز بیان کرد: پیشتر نیز تابلویی به نام “یَُسِبّ

َما فِي الَأْْرِض” را کشیده بودم که به جریان معراج اشاره داشت و اکنون نیز در موزه 
فرشچیان مجموعه سعدآباد نگهداری می شود ولی این بار وقت بیشتری گذاشتم و 
تابلویی خلق کردم که لیاقت اهدا به امام رضا )ع( را داشته باشد.فرشچیان در پاسخ 
به این که این اثر شما چه تفاوتی با آثاری که در مورد معراج حضرت محمد )ص(  که 
پیش از این کشیده شده است، دارد؟ گفت: آثار زیادی در مورد معراج کشیده شده 
است. یکی از بزرگترین نوابغ هنری یعنی سلطان محمد که سردمدار مکتب هرات و 
نگارگر معروف دوره شاه طهماسب است، تابلوی “معراج” بسیار ارزشمندی کشیده 
که اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود. اما تمام این آثار طوری کشیده شده اند 
که به جای چهره حضرت رسول )ص(  هاله ای از نور گذاشته شده ولی من معراج را از 
پشت سر ایشان به تصویر کشیده ام که احتیاجی به قرار دادن هاله نور به جای سیمای 

مبارک و نورانی ایشان نباشد.
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

تکواندو شاگرد ممتاز ورزش 
کشور است

غالمحسن ذوالقدر
دبیر فدراسیون تکواندو

تکواندوکاران خردسال درهجدهمین دوره مس��ابقات تکواندو قهرمانی 
خردس��االن دختر کش��ور  حرکات زیبای تکواندو را با توجه به آموخته 
هایشان به اجراء گذاش��تند، آنها تالش برای پیروزی همراه با رقابت سالم 

را نشان دادند و امیدوارم مسابقات خوبی را تماشاگران شاهد بوده باشند.
ورزش تکواندو  ش��اگرد ممت��از 

کشور است. 
خردس��االن تکواندوکار کش��ور 
نماین��ده خان��واده ای هس��تند 
ک��ه ورزش��کاران این رش��ته در 
مس��ابقات بین الملل��ی از جمله 
جهانی و المپیک برای کشورمان 

افتخارآفرینی کرده اند .

جام قهرمانی ایران روی دست 
دختران خردسال تهرانی

گروه ورزش - رقابت های تکواندو قهرمانی کشور خردساالن دختر، 
با صدرنشینی تیم تهران به اتمام رسید.در سومین روز از رقابت های 
تکواندو قهرمانی کش��ور خردس��االن و نونهاالن،  تکواندوکاران در 
نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کش��ور خردساالن با حضور۲۹ 
استان، ۳۱ تیم و ۲۸۰ ورزش��کار در بخش دختران در سالن ۶ هزار 
نفری سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقش جهان اصفهان با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.
در پایان این مس��ابقات، تیم تهران با ۲ طال، ۲ نق��ره و یک برنز و با 
۵۹ امتیاز مقام قهرمانی را از آن خود کرد، الب��رز با ۳ طال، یک برنز 
و ۵۶ امتیاز دوم و اصفهان با یک طال، ۲ نقره و ۲ برنز و ۵۱ امتیاز بر 

سکوی سوم ایستاد.
در این رده بندی، تیم های گیالن، توابع ته��ران، مازندران، قزوین، 
آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و بوشهر به ترتیب رده های چهارم 
تا دهم را از آن خود کردند.همچنین در این دوره از رقابت ها،عنوان 
بهترین سرپرست به ربابه حیدری از قزوین رسید، عنوان مربی برتر 
به گیتا ویسی از تهران تعلق گرفت، نسیم شورج از مازندران و رقیه 
فالح ازگیالن به عنوان داوران برتر دست یافتند، ساغر احدی نیا از 
اصفهان فنی ترین بازیکن مسابقات شناخته شد و عنوان تیم اخالق 

نیز به فارس رسید.

 درخشش بیسبالی های اصفهان 
در کشور

گروه ورزش- تیم بیسبال پاورپایپ اصفهان به جمع چهار تیم برتر 
مسابقات لیگ کشوری راه یافت.رقابت های لیگ بیسبال کشور در 
منطقه جنوب، که از روز سه ش��نبه ۱۸شهریورماه دراستان سمنان 
آغاز شد در نهایت با صعود تیم های نادری بوشهر و پاورپایپ اصفهان 
به جمع چهار تیم برتر به اتمام رس��ید.رییس کمیته بیسبال استان 
اصفهان با اعالم ای��ن خبر گفت: این رقابت ها ب��ا حضور نمایندگان 
اس��تان های مرکزی، هرمزگان، اصفهان، بوشهر و کرمان به صورت 

رفت و برگشت انجام شد.
وحید باطنی در خصوص حساس��یت و اهمیت لیگ جنوب کش��ور 
گفت: در پنج س��ال گذش��ته قهرمان و نایب قهرمان لیگ کشور از 
این گروه بوده و همچنین س��رمربی تیم های بوش��هر و کرمان عضو 
کادر فنی تیم ملی کشور هس��تند که جزء مربیان کاربلد به حساب 
می آیند. وی ادامه داد: طی این رقابت ها پاورپایپ اصفهان توانست 
تیم کرمان قهرمان سال گذشته کشور را شکست دهد و در ادامه و در 
روز آخر نیز با شکست تیم بوشهر نایب قهرمان کشور و قهرمان سه 
دوره پیاپی کشور با مجموع ۴ پیروزی و ۱۲ امتیاز به عنوان تیم دوم 

به جمع چهار تیم برتر کشور صعود کند.

هدیه تهرانی در فدراسیون ووشو 
پست گرفت

رئیس کمیته تای چی چوان طی حکمی هنرپیشه و بازیگر سینما را 
به عنوان نایب رئیس این کمیته منصوب کرد. علیرضا خس��روی در 
احکامی جداگانه، تغییراتی را در کمیته تای چی چوان صورت داد. 
بر این اس��اس هدیه تهرانی به عنوان نایب رئیس بانوان این کمیته 
انتخاب شد. ضمن اینکه شروین رضایی به عنوان نایب رئیس و حامد 

کاتوزی هم به عنوان دبیر منصوب شدند.

 نماینده ایران صدرنشین شد
دومین روز مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا با پیروزی 
نمایندگان ایران، قزاقستان، قطر تثبیت صدرنشینی قطری ها و چهار 
تیم دیگر همراه با صعود نماینده کشورمان به صدر جدول رده بندی 
به پایان رس��ید. به گزارش خبرنگار مهر، بیس��ت و چهارمین دوره 
مسابقات بسکتبال قهرمانی باش��گاه های آسیا روز شنبه با برگزاری 
دیدارهای روز دوم در امان اردن پیگیری شد. در چارچوب این روز 
از مسابقات س��ه دیدار برگزار ش��د که طی آن از گروه A نماینده 
کشورمان موفق به شکست الجیش سوریه شد. این نخستین دیدار 
شاگردان محسن صادق زاده در این دوره از مسابقات بود. دیدار آنها 
در روز نخست مسابقات به دلیل انصراف برانکاس مغولستان لغو شد.

 در هر صورت دیدار ماهان برابر الجیش تنها دیدار از گروه A بود که 
در روز دوم مسابقات برگزار شد. در این روز از مسابقات دو دیدار هم 
از گروه B برگزار شد که طی آن نمایندگان قزاقستان و قطر موفق به 

شکست حریفان خود شدند.

یاوری سرمربی فجرسپاسی شد
مسئوالن باشگاه فجرسپاسی پس از استعفای غالمحسین پیروانی 
هدایت تیم را به مدت یک هفته به علی کالنتری سپردند. شیرازی ها 
پس از جدایی محمود یاوری از مس با او وارد مذاکره ش��دند و امروز 
نیز به صورت شفاهی به توافق رسیدند. طبق توافق های انجام شده 

یاوری تا پایان فصل هدایت تیم فجرسپاسی را برعهده خواهد شد.

محسن صادق زاده سرمربی ماهان ایران پس از اولین پیروزی تیمش در جام باشگاههای آسیا اظهار کرد: 6
تالش می کنیم تا به بهترین شرایط برسیم. بیش��تر بازیکنان از یک تورنمنت بزرگ و مهم چون قهرمانی 

آسیا آمده اند و به همین دلیل کارشان ساده نیست. تالش ما این است که بتوانیم به نقطه ایده آل برسیم. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره  1130/ دوشنبه25شهریور 1392 | 10ذی القعده  1434
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صادق زاده: تالش می کنیم تا به بهترین شرایط برسیم

کنارآمدن AFC با 
پیش شرط های اسالمی

USA TODAY نوشت:

 نیمکت فیالدلفیا سدی برابر پیشرفت ارسالن!
مجید رحیم زاده:

هندبال ایران به جای پیشرفت در حال پسرفت است

هشدار رییس سازمان 
لیگ والیبال  به باشگاه ها!

رییس سازمان لیگ والیبال ایران تاکید کرد: مهلت تکمیل مدارک باشگاه ها 
برای شرکت در سوپر لیگ پایان وقت اداری روز ۲۵ شهریور است و این مهلت 
تمدید نمی شود. طبق اعالم قبلی سازمان لیگ مهلت تکمیل مدارک تیم های 
متقاضی برای شرکت در لیگ برتر روز ۱۵ شهریور بود. اما از آن جایی که تنها 
سه تیم مدارک خود را به س��ازمان لیگ ارائه دادند مهلت ارائه مدارک تا ۲۵ 
شهریور تمدید شد. گویا همچنان سایر ۹ تیم متقاضی شرکت در لیگ والیبال 
مدارک خود را ارائه نداده اند. منوچهر پور حسن با اعالم این خبر عنوان کرد: همه 
تیم های سوپر لیگی تنها تا پایان وقت اداری ۲۵ شهریور برای ثبت نام و تکمیل 
مدارک بازیکنان خود مهلت دارند و این تاریخ هم تمدید نمی شود. البته برای 
ثبت قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی تا پایان روز ۳۱ شهریور زمان گذاشته ایم 

ولی مدارک بازیکنان ایرانی باید تا وقت مقرر ارائه داده شود.

نماینده ای��ران در موض��وع میزبانی ج��ام ملت های آس��یا با بی��ان اینکه از 
تصمیم AFC برای ممنوع بودن فروش و تبلیغات مش��روبات الکلی در دو 
کشور ایران و عربستان در صورت میزبانی ش��ان در جام ملت های آسیا خبر 
داد و گفت: AFC بنا بر درخواس��ت ایران و عربس��تان این تصمیم را صرفا 
برای این دو کشور گرفته اس��ت و مطرح ش��د که اگر جام ملت ها در ایران یا 
 عربستان باش��د، AFC با هیچ اسپانسری درباره مش��روبات الکلی قرارداد

 نمی بندد.
 مومنی با بی��ان اینکه ما عن��وان کردیم در ای��ران امکان تبلیغ س��ایت های 
ش��رط بندی هم وجود ندارد، گفت: AFC اعالم کرد که تبلیغات سایت ها و 
شرکت های شرط بندی در کلیه کش��ورهای آسیا ممنوع شده است. بنابراین 

هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.

یک سایت آمریکایی درباره وضعیت ارسالن کاظمی و تصمیم 
جدید او مبنی بر پیوستن به لیگ ایران نوشته است.

"USA TODAY SPORT " در این خصوص نوش��ته 
است: ارس��الن کاظمی برای پیش��رفت و بهبود بسکتبالش 
این فصل در کش��ورش ایران بازی خواهد کرد. رس��انه های 
ایران اعالم کردند که ارسالن در این فصل برای پتروشیمی 
 ب��ازی خواهد ک��رد که مداف��ع عن��وان قهرمان��ی در لیگ

 ایران است. 
اگر ارس��الن کاظمی تصمیم می گرفت ب��رای فیالدلفیا به 
میدان برود حضورش روی نمیکت این تی��م اجازه نمی داد 

توانایی هایش را در NBA نشان دهد.
حاال س��وال اینجاس��ت ارس��الن که می خواهد بسکتبالش 
را توس��عه بدهد و پیش��رفت کند در کجا بازی خواهد کرد؟ 

س��ورپرایز اینجاس��ت در حالی که انتظار می رفت ارسالن 
برای رس��یدن به این هدف در لیگی با کیفیت همانند اروپا 
یا DLEAGUE به میدان می رف��ت او تصمیم گرفته به 

کشورش برود و با پتروشیمی بازی کند.
فیالدلفی��ا او را ب��ه تیم��ش برمی گردان��د به ش��رط آنکه 
او در ای��ن فص��ل ب��ه ان��دازه کافی رش��د کن��د. او در لیگ 
تابس��تانی NBA میانگینی برای خ��ود در فیالدلفیا ثبت 
کرده است و نشان داده می تواند یک فوروارد کوچک باشد تا 

اینکه به عنوان فوروارد قدرتی بازی کند. 
رفتن ارس��الن کاظمی یک فضای خالی در پس��ت سه تیم 
فیالدلفیا ایجاد می کند تا ایوان تورنر و تادیوس یانگ بتوانند 
راحت تر در ای��ن تیم به می��دان بروند. او با توج��ه به اینکه 
عملکرد خوبی در اورگن داش��ته و میانگین هایی ثبت کرده 
است می تواند در فصل آینده NBAش��انس خوبی داشته 
باشد. همچنین او ش��انس بازی برای تیم ملی ایران در جام 

جهانی ۲۰۱۴ را نیز دارد.
با این حال ممکن است ارس��الن کاظمی فصل آینده کمی 
به مش��کل بخورد. با توجه به فصل نقل و انتقالت و احتمال 
آمدن آندره ویگین به فیالدلفیا و البته تعداد زیاد فورواردها 
در آمریکا می توان گفت کار ارسالن مشکل خواهد بود. با این 
حال او باید در جام جهانی ۲۰۱۴ حاضر باشد و به همراه تیم 
ملی ایران به میدان برود. ایران با قهرمانی در آسیا جواز حضور 

در جام جهانی را بدست آورد.

ملی پوش سابق و بازیکن کنونی تیم هندبال مس پارس فالورجان 
گفت: اهمیت ندادن مسؤوالن باعث شده که هندبال ایران به جای 

پیشرفت پسرفت کند.
مجید رحیم زاده بازیکن تیم مس پارس فالورجان پس از شکست 
تیمش برابر نیک اندیش در داربی اصفه��ان، در جمع خبرنگاران، 
اظهارکرد: بازی خوبی بود. تی��م نیک اندیش از لحاظ تیمی و بدنی 
از ما برتری داش��ت، البته بچه های تیم ما جوان و با انگیزه اند و جز 
تعداد کمی از بازیکنان بقیه سابقه بازی در لیگ برتر را ندارند.وی با 
بیان اینکه بازیکنان نیک اندیش سالیان سال است که در سپاهان و 
ذوب آهن بازی می کردند و از لحاظ تجربه نیز از مس پارس برتری 
دارند گفت: مس پارس تالش خ��ود را کرد، تیم مس ضعف هایی از 
جمله نداشتن بازیکن دور زن را دارد، اما در مجموع سعی می کنیم 
نماینده خوبی برای هندبال اصفهان باشیم.رحیم زاده تصریح کرد: 

مس پارس در ابتدای بازی خوب کار کرد و روی ضد حمالت توانست 
اختالف را افزای��ش دهد اما در نیمه دوم این تی��م نیک اندیش بود 
که با اس��تفاده از تعویض های خود توانست اختالف را کاهش دهد 
و در نهایت برنده ش��ود.بازیکن مس پارس در مورد فحاشی تعدای 
از تماش��اچیان مس پارس به داور گفت: م��ن در همان لحظات به 
تماش��اگران گفتم که به داوری اعتراض نکنند، اما به هر حال تیم 
مس پارس سال اولی است که وارد لیگ شده و هوادارانش نیز هنوز با 
شرایط لیگ آشنا نشده اند.رحیم زاده در پاسخ به این سوال که آیا دو 
نماینده کنونی اصفهان می توانند قدرت سال های گذشته هندبال 
اصفهان را به این شهر برگردانند؟ گفت: با این شرایطی که مدیران 
استان برای هندبال در نظر گرفته اند تا چند سال دیگر هندبال استان 
از بین می رود، بازیکنان خوب و با تجربه اصفهان به تیم های سبزوار، 
مش��هد، یزد رفته اند، حال فرض کنید آن ها در اصفهان می ماندند، 
هندبال اصفهان مثل ۱۵ سال گذش��ته قهرمان می شد. وقتی یک 
تیم فوتبال ۳۵ میلیارد هزینه اش می ش��ود و مسؤوالن این هزینه 
را به راحتی صرف می کنند، چرا وقتی می ش��ود یک تیم هندبال را 
با 7۰۰ میلیون بست آقایان کم توجهی می کنند؟بازیکن اصفهانی 
مس پارس فالورجان در پایان خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته 
مسؤوالن کشوری به والیبال و بسکتبال بها دادند و کار کردند و هم 
اکنون نتیجه اش را می بینند، زمانی که والیبال و بس��کتبال نتیجه 
نمی گرفت تیم های هندبال دوم آسیا و چهارم المپیک بود؛ اهمیت 
ندادن مس��ؤوالن باعث ش��ده که هندبال ایران به جای پیش��رفت 
پسرفت کند و این شرایط در اصفهان به بدترین وضع بدل شده است.
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ورزشگاهی که در تولد یک سالگی َ ترک خورد!
ورزش��گاه حاج بابای��ی همدان که باید ش��مع یک س��الگی اش 
را ف��وت کند به مش��کالتی نظی��ر از بی��ن رفتن چم��ن و ترک 
 برداش��تن دیواره های ورزش��گاه دچار ش��ده ک��ه در نوع خود

 تامل است.

انتشارخبر بی پولی تیم ایران در سرزمین کی روش
روزنامه معتبر رکورد پرتغال در گزارش��ی نوشت: "ایران یکی از اولین 
تیم هایی بود که توانست صعودش را به جام جهانی ۲۰۱۴ قطعی کند 
اما مواجهه با مشکالت عدیده باعث شد تا تیم ملی ایران نتواند به خوبی 

خودش را برای جام جهانی آینده آماده کند.

در دیدار هفته هفتم لیگ حرفه ای آرژانتین گل نخست نیوولز اولدبویز 
را مقابل اولمپیو در دقیقه ۵۲ به ثمر رس��اند.رودریگوئز از روی نقطه 
پنالتی دقیقه 7۵ گل دوم این تیم را زد.طبق اعالم رس��انه هاگلی که 

تره زگه زد، دویست و نود و نهمین گل دوران ورزشی اش بوده است.

رئیس دفتر امور مش��ترک فدراس��یون های ورزشی وزارت 
ورزش و جوان��ان از قاب��ل قبول نب��ودن م��درک تحصیلی 
علیرض��ا میرواح��دی سرپرس��ت و کاندیدای احراز پس��ت 
ریاست هیات کش��تی اس��تان اصفهان خبر داد و گفت: این 
موضوع به صورت ش��فاهی به ما اعالم ش��ده و تا اعالم کتبی 
 و کنار گذاش��تن رس��می میرواحدی از جمع کاندیداها باید 

صبر کرد.
بعد از لغو مجمع هیات کشتی استان اصفهان که قرار بود تیر 
ماه برگزار شود۱7 ش��هریور، به عنوان زمان جدید برگزاری 
این مجمع از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

اعالم شد. 
در حالی که قرار بود این مجمع با حضور حس��ن رنگرز نایب 
رئیس فدراسیون کشتی برگزار ش��ود لغو و به زمان دیگری 

موکول شد.
تعدادی از پیشکس��وتان کش��تی اصفهان با بردن ش��کایت 
خ��ود به دفت��ر ام��ور مش��ترک فدراس��یون های ورزش��ی 
خواس��تار لغو این مجمع ش��دند. مدرک تحصیل��ی علیرضا 
میرواح��دی سرپرس��ت هیات کش��تی و کاندی��دای احراز 
 پس��ت ریاس��ت این هی��ات دلیل ش��کایت پیشکس��وتان 

بوده است.
ب��ا اینک��ه اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان 
مدرک ارائه ش��ده از س��وی میرواحدی برای ثب��ت نام وی 
در انتخابات هیات کش��تی را قابل قبول دانس��ته اس��ت اما 

دفتر امور مش��ترک فدراس��یون ه��ای ورزش��ی در نامه ای 
ب��ه اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان خواس��تار 
 زمان بیش��تری برای بررس��ی مج��دد م��دارک میرواحدی

 شده است.
باقری رئیس دفتر امور مش��ترک فدراس��یون های ورزش��ی 
وزارت ورزش و جوان��ان در خصوص آخرین نتیجه بررس��ی 
این موضوع گفت: به احتمال ۹۰ درصد مدرک تحصیلی ارائه 
شده از سوی آقای علیرضا میرواحدی قابل قبول نمی باشد. 

ای��ن صحب��ت به هی��چ عن��وان ب��ه معن��ای جعل��ی بودن 
م��درک تحصیل��ی وی نیس��ت بلک��ه طبق اس��تعالمی که 
صورت گرفته مشخص ش��ده است که ش��رکتی که مدرک 
 را ص��ادر کرده یعنی ش��رکت “ پژوهش��گران دانش��گاهی” 

معتبر نمی باشد.
وی ادام��ه داد: ای��ن موض��وع ب��ه ص��ورت ش��فاهی ب��ه 
 م��ا اع��الم ش��ده اس��ت و بای��د ب��ه ص��ورت کتب��ی نی��ز

 اعالم شود.
 با این حال مجمع انتخاباتی هیات کش��تی اس��تان اصفهان 
فعاًل با نظر ما ب��ه تعویق افتاده اس��ت و با اع��الم کتبی این 
موض��وع آق��ای میرواح��دی از جم��ع کاندیداه��ای احراز 
پست ریاست هیات کش��تی اس��تان اصفهان کنار گذاشته 
 خواهد ش��د و زم��ان جدی��دی ب��رای برگ��زاری انتخابات

 اعالم می شود.

جباری اعالم کرده اس��ت که من فعاًل کس��ل هستم و قصد 
ندارم امس��ال بازی کنم. انتظار ما از ی��ک بازیکن حرفه ای 

خیلی بیشتر از این هاست.
مس��عود تابش  گفت  : جباری با س��پاهان قرارداد دارد و من 
متعجبم یک بازیک��ن حرفه ای مثل جباری که با س��پاهان 
قرارداد امضاء کرده است باید به تعهداتش عمل کند و اگر از 
اول می گفت که قصد ندارد به سپاهان بیاید ما تدابیر دیگری 
می اندیش��یدیم. به نظر م��ن این رویه که جب��اری در پیش 
گرفته اصاًل کار درستی نیس��ت و ما باید یک تصمیم جدی 
در خصوص او بگیریم.وی در همین خصوص افزود: جباری 
می گوید من کسل هستم و دوست ندارم امسال در تیمی بازی 
کنم که این رفتار اصاًل حرفه ای نیست. به هرحال جباری از 
سپاهان پیش پرداخت دریافت کرده اس��ت و برای ما اصاًل 
بحث مالی مطرح نیس��ت فقط از این متعجبیم که چرا یک 

بازیکن حرفه ای باید چنین رفتار غیر حرفه ای داشته باشد.
قائم مقام باشگاه س��پاهان تصریح کرد: کرانچار قصد داشت 
از نویدکیا و جباری به طور همزمان اس��تفاده کند و برخورد 
باشگاه سپاهان با جباری بس��یار خوب بود و من به شخصه 
جباری را هم ی��ک بازیکن مؤدب و خ��وب ارزیابی کردم اما 

نمی دانیم چرا چنین رفتاری را انجام می دهد.
تابش در پاسخ به این س��ؤال که ظاهراً علیرضا رحیمی چند 
روز است که به باشگاه سپاهان نمی آید، گفت: البته مشکالتی 
وجود دارد. علیرضا رحیمی س��ال ها در اصفه��ان و خارج از 

اصفهان خدمت صادقانه کرده است و حال طبیعی است که 
از شعار عده قلیلی از هواداران برعلیه خود دلگیر شود.

وی در همین خصوص اظهارکرد: وقتی ما حرف از حرفه ای 
ش��دن می زنیم باید همه چیزم��ان حرفه  ای باش��د و رفتار 

هواداران ما نیز باید حرفه ای باشد،
 البته من تأکید می کنم که اکثریت هواداران س��پاهان این 
شعارها را نداده اند و عده قلیلی از نوجوانان و جوانان که دارای 
حافظه تاریخی نیس��تند به س��ر دادن این گونه ش��عارهای 

نابخردانه پرداخته اند.
 ما نباید همه چی��ز را زیر س��ؤال ببریم اما من ب��ا قاطعیت 
می گویم که بحث جدا شدن رحیمی از باشگاه سپاهان مطرح 
نیست و فقط ایشان کمی ناراحت و دلگیر هستند و به زودي 

این مشکل حل مي شود.
 انتظار داریم هواداران تاریخ باشگاه را مرور کنند تا ببینند که 
رحیمی چه خدماتی به این باشگاه کرده است. باز هم تأکید 
می کنم که اکثریت هواداران سپاهان به معنای واقعی مشوق 

این تیم هستند.
قائم مقام باشگاه سپاهان گفت: سپاهان مشکل خاصی ندارد 
و باید تیمش ش��کل واقعی خود را پیدا کن��د. ما مصدومان 
زیادی همچون جواهیر س��وکای، یعق��وب کریمی و محرم 
نویدکیا را داریم. س��پاهان روزبروز بهتر می شود و در مقابل 
تیم استقالل صنعتی خوزستان نیز یکی از بهترین بازی های 

سپاهان را در این فصل شاهد بودیم.

سپاهان مشکل 
خاصی ندارد و باید 
تیمش شکل واقعی 
خود را پیدا کند. ما 
مصدومان زیادی 
همچون جواهیر 
سوکای، یعقوب 
کریمی و محرم 
نویدکیا را داریم.

پیشکسوتان 
کشتی اصفهان 
با بردن شکایت 
خود به دفتر 
امور مشترک 
فدراسیون های 
ورزشی خواستار 
لغو این مجمع 
شدند

مسعود تابش : احتمال حذف سرپرست هیات از جمع کاندیداها

جباری می گوید کسل هستممدرک تحصیلی میرواحدی قابل قبول نیست

تره زگه ۲۹۹ تایی شد



جنگل های لردگان پاکسازی شد
جنگل های چاهگاه لردگان در 
پرت��ردد  ج��اده  حاش��یه 
خوزس��تان با حضور اعضای 
فع��ال انجمن های زیس��ت 
محیطی و اهالی روستاهای 
لردگان و حضور مس��ئولین 
محلی وشهرس��تانی از زباله 

پاکسازی شد.
سومین برنامه ملی پاکسازی 
مشارکتی جنگل، پرشورتر و گس��ترده تر در جنگل های شهرستان 
 لردگان برگزار ش��د تا گام ه��ای بعدی  محکم ت��ر و امیدوارکننده تر 

برداشته شود.
امس��ال هم انجمن محیط زیس��تی تس��نیم وظیف��ه هماهنگی و 
برگزاری این برنامه را برعهده داش��ت تا با حضوری پرشورتر از سال 
گذشته جنگل های منطقه “چاهگاه” لردگان که در سال های اخیر 
پذیرای مس��افران پرش��ماری از مناطق جنوبی کش��ور شده است، 
پاکس��ازی ش��ده و زباله های رها ش��ده در این جنگل های طبیعی 
جمع آوری و خارج ش��ود.یکی از فعاالن محیط زیست گفت: بدون 
شک حضور گسترده تر زنان و مردان جوامع محلی و ذینفعان ساکن 
در آبادی ه��ای منطقه و همچنی��ن همراهی و مش��ارکت نهادهای 
 دولتی منطقه که به مراتب چشمگیرتر و تحس��ین برانگیزتر از سال 
گذش��ته بود، مهم تری��ن ویژگ��ی دلگرم کنن��ده این برنام��ه برای 
تالش��گران انجمن تسنیم و مس��ئوالن محلی ش��رکت کننده بود.

هوم��ان خاکپور ادام��ه داد: حضور بی��ش از 200 نفر دوس��تداران 
طبیعت در این برنامه و ش��کل گیری نمادین مش��ارکت راهبردی 
جوامع محلی ب��ا نهادهای دولت��ی و س��ازمان های مردم نهاد برای 
حفاظت و پاس��داری از جنگل ه��ای منطقه ش��ان مطمئنا مدیون 
گس��ترش فعالیت های آموزش��ی نهاده��ای غیردولت��ی و دولتی 
 مرتب��ط و همچنین آگاهی بخش��ی های رس��انه ای در س��ال های

 اخیر اس��ت.وی تاکید کرد: در این برنام��ه فرهنگی ترویجی که در 
جنگل های چاهگاه لردگان در حاشیه جاده پرتردد خوزستان آغاز 
شد، اهالی و اعضای شوراهای اسالمی 13 روستای منطقه)روستاهای 
چاهگاه، تنگ کلوره، امام آباد، آبچنار، رحیم آباد، کرتگل، درکه، زرین 

درخت، صالحات،  جوب نساء، دهنو،
 ارمندسفلی و س��رتنگ دینارعالی( و مس��ئوالن و کارکنان برخی 
از نهاده��ای دولتی محل��ی مانند مناب��ع طبیعی، محیط زیس��ت، 
فرمانداری، بخشداری،شهرداری، هالل احمر و همچنین تعدادی از 
سازمان های مردمی استان)انجمن های محیط زیستی دوستداران 
طبیع��ت بروجن، وحدت س��بز فرخش��هر، آوای حی��ات زاگرس و 
 تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لردگان( در این طرح فعالیت

 کردند.
وی ادامه داد: قرائت بیانیه هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد 
در ایران و همچنین پیام دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست به شرکت کنندگان در سومین 
برنامه پاکسازي مش��ارکتي جنگل، خالقانه و مؤثر و تشویق کننده 
بود و قرائت آنها در مراسم آغازین، مورد استقبال شرکت کنندگان 

در برنامه قرار گرفت.
خاکپور گفت: نباید فراموش کنیم که تشویق و حساس سازی جوامع 
محلی در شمار راهبردی ترین ش��یوه های افزایش سطح مشارکت 
جوامع محلی برای صیانت و پاس��داری از جنگل ها بوده و این مهم 
از طریق اطالع رس��انی، اجرای چنین برنامه های فرهنگی ترویجی 
 و تش��ویق های دلگرم کنن��ده مقام��ات و بزرگان کش��وری عملی 
خواهد ش��ددر این برنامه مسئوالن استانی و شهرس��تانی از جمله 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، معاونین و  مسئوالن اداره کل 
منابع طبیعی استان و معاون فرماندار و بخشدار خانمیرزا و مسئوالن 

ادارات لردگان نیز حضور داشتند.

خبر ویژه

رییس دانشگاه شهرکرد 
اسماعیل اسدي

شروع فعالیت هاي علمي پژ وهش��ي دانش��گاه، حرکت دوباره در راستاي 
جهش علمي جامعه و سنگ بناي پیشرفت و تعالي کشور است، امید است 
این حرکت جدید با توانایی جوانان شایسته ایران اسالمي، موجب گسترش 
مرزهای دانش شودپیوند علم و ایمان زمینه ساز اعتالی کشور در پیشبرد 
اهداف نظام است، در همین راس��تا باید برای تحقق این مهم به شایستگی 
اقدام کرد. در سال تحصیلی جدید هفت هزار دانشجو در دانشگاه شهرکرد 
مشغول به تحصیل هستنددو رشته مهندس��ی کامپیوتر گرایش نرم افزار و 
مکانیزاسیون کشاورزی در مقطع 
کارشناسی، پنج رشته مهندسی 
مناب��ع آب، بوم شناس��ی آبزیان 
شیالتی، مدیریت منابع بیابانی، 
مهندس��ی برق گرایش کنترل و 
فقه و حقوق اس��المی و...رش��ته 
های دانشگاه شهرکرد با توجه به 

نیاز استان است.

 اضافه شدن هشت رشته جدید 
به دانشگاه شهرکرد

چهره روزیادداشت
ثبت نام دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

رئیس دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از آغاز ثبت نام دانشجویان جدید الورود از دیروز )یکشنبه ( تا 27 
شهریور ماه خبرداد.رضا ایمانی ، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویان ورودي امسال دانشگاه 

علوم پزشکي شهرکرد را بیش از 500 نفر دانست
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راه اندازي بخش پيوند کليه 
بيمارستان کاشاني شهرکرد 

مدیر عامل مجمع خیرین س��المت چهارمحال و بختیاري 
گفت: با تجهیز دستگاه دیالیز بخش پیوند کلیه بیمارستان 
آیت اله کاشاني شهرکرد به سیستم OR به زودي این بخش 
راه اندازي می شود. عباس قادري ، با بیان اینکه بدلیل موجود 
نبودن دستگاهOR  امکان انجام عمل پیوند کلیه در استان 
فراهم نبود، افزود: با خرید این دستگاه مردم استان از خدمات 
بخش پیوند کلیه برخوردار مي شوند.وي اظهارکرد: قیمت 
دستگاه OR بیش از 310 میلیون ریال است که با تخفیف 
ویژه ش��رکت عرضه کننده، مبلغ 222 میلیون و ۴00 هزار 
ریال برای خریداري این دستگاه هزینه شد.قادری همچنین 
از خرید یک دس��تگاه دیالیز به منظور تجهیز بخش پیوند 
کلیه بیمارستان آیت اله کاشاني شهرکرد خبر داد و گفت: با 
رایزني هاي انجام شده 50 درصد هزینه خریداري دستگاه 
دیالیز توسط بنیاد امور بیماران خاص کشور تقبل گردیده 
است و 50 درصد دیگر نیز از مبلغ اهداشده تامین شده است.

 آغازکشت آبی پایيزه 
گندم وجو در مهرماه 

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: کشت پاییزه در استان چهارمحال و بختیاری 
از اواسط مهرماه آغاز می شود.حمیدرضا دانش با اشاره به آغاز 
کشت پاییزه در اس��تان، چهارمحال وبختیاری عنوان کرد: 
27 هزار از اراضی استان چهارمحال وبختیاری به کشت آبی 

پاییزه اختصاص دارد.

 برگزار ی8 برنامه 
در هفته دفاع مقدس 

فرماندار شهرستان سامان از اجرا و برگزاری هفت برنامه در 
هفته دفاع مقدس در شهرستان س��امان خبر داد.اسفندیار 
قربانی با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس در شهرستان سامان 
هفت برنامه برگزار می شود، اظهار داشت: در این شهرستان 
برنامه های از قبیل عطر افشانی گلزار شهدا شهرستان سامان، 
نواختن زنگ مقاومت و ایثار در مدارس شهرستان، برگزاری 
دو جلسه  سخنرانی در سطح شهرستان، افتتاح سالن حوزه 
بسیج شهرستان،  بازدید از خانواده شهدا و جانبازان، افتتاح 
آسفالت مسیر دانشگاه پیام نور و بیمارستان شهرستان سامان 

، ایجاد نماد مقاومت و ایثار در ادارات  و .... است.

اخبار کوتاه

صنعت سینما یکي از مهم ترین ارکان فرهنگ ساز در جامعه مدرن 
است که در سوق دهي اندیشه و افکار عمومي ملت ها به سوي آرمان 

ها و اهداف هر جامعه نقش بي بدیلي دارد. 
تنوع روش هاي دسترسي به تولیدات سینمایي درسال هاي اخیر 
باعث شده بخشي از افراد جامعه به جاي رفتن به سالن هاي سینما از 
طریق ویدئو کلوپ یا اینترنت فیلم مورد عالقه خود را تهیه و درخانه 
به تماشاي آن بنشیند، اما هنوز هم صنعت سینما متکي بر فروش 
فیلم ها در سالن هاي سینما بوده و فروش میلیاردي برخي فیلم ها 
مبین آن است که سینما، سینماست. اهمیت و ضرورت وجود سینما 
در کنار دیگر رس��انه هاي فرهنگي ضرورتي است که نیاز به آن در 
جامعه به وضوح احساس مي شود. از نخسیتن باري که مردم بروجن 
در سینماي این شهر فیلمي را به تماشا نشستند، چهل دوسال مي 
گذرد. سال 1350 بود که مردم بروجن در سالن سینماي این شهر 
در مقابل پرده شگفت انگیز نقره اي نشس��تند و با اختراع برادران 

لومیر از نزدیک آشنا شدند. 
هنوز هم نام سینما ۸ شهریور با وجود گذش��ته بیش از دو دهه از 
واگذاري این سالن سینما به آموزش و پرورش بروجن بر سردر این 
س��الن خودنمایي مي کند. ازبیش از چهار دهه سابقه ایجاد سالن 
سینما در بروجن دودهه اخیر آن به تعطیلي گذشته است. دو دهه 
تعطیلي سالن سینما در شهري که اولین س��الن سینماي استان 
چهارمحال و بختیاري درآن ایجاد ش��ده از محدودیت هایي است 
که عالقه مندان به این رسانه در بروجن با آن مواجه اند. شاید حرف 

زدن ازنبود سالن سینما با حدود دو دهه فعالیت این رسانه در شهر 
فرهنگي بروجن کمي تعجب برانگیز باشد، اما سال هاست که مردم 

این شهر، رنگ پرده سینماي شهرشان را به فراموشي سپرده اند. 
یک جوان بروجني در این خصوص به گزارشگر ایرنا گفت : سینما 
مکاني فرهنگي مثل دیگر اماکن فرهنگي است که جوانان و کساني 
که در این عرصه فعالیت مي کنند، بخش��ي از تجربیات خود را در 

این مکان مي اندوزند. 
محسن نادري افزود: اس��تقبال مردم ازفیلم هاي روزکشور که به 
صورت غیرقانوني درس��وپري و دکه هاي روزنامه فروش��ي عرضه 
مي شود، نشانگر آن اس��ت که مردم این شهر دوست دارند از فیلم 
هاي روز بهره ببرند. وي افزود: ب��راي مقابله با تهاجم فرهنگي باید 
از ابزارهاي فرهنگي اس��تفاده کرد که یکي از این ابزارها که بسیار 
کارآمد مي تواند باش��د، استفاده از س��ینما و جادوي تصویر است. 
یک بان��وي بروجني نیز اظهار داش��ت: زماني ک��ه مراکز فرهنگي 
نظیر سینما نباشد، جوانان به ناچار به سمت استفاده از رسانه هاي 

غیرمجاز روي مي آورند. 
الهه میرزائیان ادامه داد: با گس��ترش تکنولوژي هاي نوین و به روز 
بودن خواس��ته هاي جوانان، وجود فضاهاي فرهنگي مانند سینما 
مي تواند بخش قابل توجهي از نیازهاي فرهنگي قشر جوان جامعه 

را برآورده سازد. 
وي ادامه داد: بعضا ج��وان بروجني و همچنی��ن والدین به همراه 
کودکان و نوجوانان خود براي تماش��اي یک فیلم که به تازگي در 

سینماهاي کشور اکران ش��ده مجبور مي ش��وند، مسافت یکصد 
کیلومتري بروجن تااصفهان را بپیمایند تادرسینماهاي اصفهان به 

تماشاي فیلم هاي جدید بنشینند. 
شهروند دیگري مي گوید: در بروجن س��الن مناسب سینما وجود 
دارد و اگر این سالن فعال باش��د، نیازي نیست براي دیدن فیلم به 
استان دیگر و یا شهر دیگر سفر کرد بلکه باهزینه  اي کم مي توان در 

سینماي شهر آثار جدید سینمایي را تماشا کرد. 
علي رجبي مطلق یادآور ش��د: س��ینماي ش��هر بروج��ن از اولین 
سینماهاي ایجاد شده در استان است، اما تعطیلي بیست ساله این 

سالن، مردم بروجن را از داشتن سینما بي بهره کرده است. 
وي تصریح کرد: عالقه مندان به سینما در بروجن براي تماشاي فیلم 
هاي جدید باید هزینه هاي باال براي رفت و آمد به شهرهاي دیگر را 
بپردازند و یا صبر کنند تا لوح فشرده فیلم هاي جدید پس از چند ماه 

وارد شبکه ویدئویي شود. 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اس��المي شهرستان بروجن نیز گفت: 
سالن سینماي بروجن در س��ال 1350 احداث و فعال و در حدود 
سال ۶۸ ساختمان سینما توس��ط آموزش و پروش خریداري  شد. 
اسماعیل آجاکه در گفت وگو با گزارشگر ایرنا افزود: پس از تحویل 
سالن س��ینما به آموزش و پرورش، باتوجه به اینکه ماموریت این 
سازمان چیز دیگري بوده، براي فعال نگه داشتن این سالن توفیقي 
نداشت. وي گفت: طي سال هاي گذشته آموزش و پرورش از سالن 
س��ینماي بروجن تنها براي برگ��زاري چند جش��نواره و همایش 
استفاده کرده و در بیشتر ایام سال این سالن تعطیل است. آجاکه 
ادام��ه داد: هم اکنون مردم بروجن با وجود داش��تن س��اختمان و 
تجهیزات سینما در شهر خود، از سینما بي بهره هستند. وي تصریح 
کرد: غیرفعال بودن سالن سینما یکي ازدغدغه هاي فرهنگي مردم 
و مسئوالن ش��هر بروجن اس��ت که وضعیت محدود بهره برداري 
آموزش و پرورش از این س��الن مي طلبد که س��الن سینما بروجن 
به بخش خصوصي واگذار ش��ود. وي معتقد اس��ت: س��ینماداري 
کار دولتي نیست و باید در دس��ت بخش خصوصي باشد تا فعالیت 
اقتصادي موفقي به همراه داشته باشد و این امر مستلزم واگذاري 
سینماي بروجن به بخش خصوصي به صورت اجاره یا فروش است. 
فرمان��دار بروجن نیز گف��ت: پیگیري هاي زیادي از س��وي ادارات 
فرهنگي شهرستان براي فعالسازي این سینما انجام شده ولي این 
تالش ها تاکنون بي ثمر بوده است. فتاح کرمي افزود: ایجاد و تجهیز 
سالن سینما به امکانات روز، هزینه زیادي دربر دارد و ایجاد سالن 
جدید سینما در بروجن به دلیل جمعیت کم ، براي سرمایه گزاران 

به صرفه نیست. 
وي گفت:  ازبیش از 20 سال قبل که س��الن سینما توسط آموزش 
وپرورش خریداري ش��د تاکن��ون معدود دفعاتي به عنوان س��الن 
جلسات از آن استفاده شده است. کرمي ادامه داد: دریکي ازجلسات 
ش��وراي آموزش و پرورش در سال ۹0 مصوب ش��د که آموزش و 
پرورش این سالن را در اختیار بخش خصوصي قرار دهد اما به دلیل 
آنکه صرفه اقتصادي براي بهره بردار نداشت، بخش خصوصي براي 

تملک آن استقبالي نکرد. 

ظرفيتی که بدون استفاده مانده است 

تعطيلي ۲۰ ساله سينماي بروجن 

سقف ریزی مجهزترین 
سالن دووميدانی کشور 

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري از به بهره 
برداري رسیدن کارخانه مصنوعات چوبي استان خبر داد. 

رحمان کرمی گفت: این واحد صنعتي با س��ه هزار و ۴20 میلیون ریال 
هزینه در شهرك صنعتي شهرستان بن ساخته شده است.

وی با اشاره به ظرفیت تولید این کارخانه، خاطرنشان کرد: این کارخانه در 
مرحله نخست ظرفیت تولید ساالنه 100 تن مصنوعات چوبي و 200 عدد 
کمد ودرب و کابینت دارد.به گفته وی، این واحدصنعتی با داشتن دستگاه 
هاي اختصاصي cnc و پرس چوب از مجهزترین واحد هاي صنعتي در این 
زمینه است.رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان با اشاره به تعداد 
اش��تغال ایجاد ش��ده در این کارخانه، اظهارکرد: این کارخانه هم اکنون 

زمینه اشتغال  5 نفر را فراهم کرده است.

مهندس ناظر عمرانی پروژه سالن دوومیدانی بروجن گفت: سقف ریزی 
بزرگترین سالن دوومیدانی کشور در بروجن انجام شد.

بهرام یدالهی با بیان اینکه الیه اولیه سقف پروژه سالن دوومیدانی بروجن 
انجام شد و دو الیه دیگر باید اجرا ش��ود، عنوان کرد: مرحله سقف اولیه 
)سقف فوقانی( سالن انجام شد.وی افزود: ساخت پروژه بدون وقفه در حال 
انجام است و اگر با همین سرعت به پیش برود و اعتبارات به موقع تزریق 

شود پروژه در دهه فجر به بهره برداری می رسد.
مهندس ناظر عمرانی پروژه سالن دوومیدانی بروجن ادامه داد: هم اکنون 

بتن ریزی کف نیز انجام شده و مرحله های بعدی در حال انجام است.
وی به فعالیت بیش از ۹0 کارگر در این پروژه اشاره و تاکید کرد: امیدواریم 

کار ساخت پروزه بدون هیچ مشکلی به پایان برسد.

بهره برداري  کارخانه 
مصنوعات چوبي استان

معاون گردشگری و س��رمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از برگزاری همایش 
رسانه و گردشگری همزمان با هفته گردشگری دراستان خبر 
داد.حیدر صادقی اظهار کرد: آم��وزش نیروهای متخصص در 
حوزه رسانه و آشنایی آنان به مسائل روز گردشگری در کشور و 

استان عمده ترین اهداف برگزاری این همایش است.
وی خاطرنشان کرد: اولین همایش رسانه و گردشگری استان 
همزمان با هفته گردشگری و با حضور اساتید مجرب کشوری 

برگزار خواهد شد.
صادقی با اش��اره به مشکالت گردشگری اس��تان، عدم نگرش 
صحیح نس��بت به میراث فرهنگی و گردشگری را از مهم ترین 
مشکالت حوزه گردشگری در چهارمحال و بختیاری برشمرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر فرهنگ اس��ت، تصریح کرد: 
توس��عه گردش��گری در مرحله اول نیازمند فرهنگ اس��ت و 
چنانچه این نگرش فرهنگی به دس��تی تبیین و ایجاد شود به 

یقین اقتصاد گردشگری نیز ایجاد خواهد شد.
 معاون گردشگری و س��رمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان تبیین فرهنگ گردشگری در استان 
را از دیگر اهداف برگزاری اولین همایش رس��انه و گردشگری 
اس��تان عنوان  و تصریح کرد: امید اس��ت این همایش اقدامی 
موثر در راستای نهادینه کردن فرهنگ و اقتصاد گردشگری در 

استان با کمک اصحاب رسانه باشد.

تصوی�ب طرح رهبردی گردش�گری در روس�تای  
آورگان

کلیات اجراي طرح راهبردي توسعه گردشگري روستاي آورگان 
بخش بلداجي شهرستان بروجن در اداره کل گردشگري، صنایع 

دستي و میراث فرهنگي چهارمحال وبختیاري تصویب شد. 
کارش��ناس اکوتوریس��م و گردش��گري اداره کل می��راث 
فرهنگي، صنایع دس��تي و گردش��گري اس��تان چهارمحال و 
بختیاري گفت: نشس��ت مطالعات راهبردي روس��تاي هدف 
گردشگري آورگان در راستاي توس��عه گردشگري این روستا 
 با توجه به موقعیت آن در حاش��یه تاالب بین المللي چغاخور 

برگزار شد. 
مرتضي محمدیان اف��زود: با تصویب کلیات ای��ن طرح، نتایج 
اجرایي آن به اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمي چهارمحال 
وبختیاري ارسال مي شود. وي گفت:با توجه به ضرورت توسعه 
روستایي و وجود جاذبه هاي منحصر به فرد در محدوده روستا و 
مناطق حاشیه آن نظیر چشمه تنگ سیاه، باغ خان، کوه کالر و 

دریاچه شلمزار، توسعه گردشگري روستاي آورگان گامي موثر 
در راستاي توسعه پایدار این منطقه و افزایش درآمد روستائیان 
این منطقه است. آورگان، روستایي از توابع دهستان چغاخور 
بخش بلداجي شهرستان بروجن است که جمعیت آن براساس 

آخرین سرشماري مرکز آمار ایران، دو هزار و 553 نفر است. 

تصویب طرح کمپينگ گردشگری دریاچه شلمزار 
کارش��ناس اکوتوریس��م و گردش��گری می��راث فرهنگ��ی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری چهارمح��ال و بختی��اری از 
 تصوی��ب ط��رح کمپین��گ گردش��گری دریاچ��ه ش��لمزار

 خبر داد.
مرتضی محمدیان اظهار کرد:  این طرح با  توجه به درخواست 
شهرداری شلمزار در راس��تای ساماندهی س��رمایه گذاری و 
توسعه گردشگری در اراضی پیرامون دریاچه شلمزار به تصویب 
رسیده است.به گفته وی، طرح پیشنهادی شهرداری در گروه 
کارشناسی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

با قید برخی اصالحات به تصویب رسید .

همزمان با هفته گردشگری؛

برگزاری همایش رسانه و گردشگری در چهارمحال و بختياری 
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ابالغ وقت رسیدگی     
دادخواستی  ملکیان  پرونده کالسه 680/92 خواهان مصطفی  در خصوص   442
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد علی رستمی حسین آبادی  تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای مورخ 92/7/27 ساعت 4:00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان سجاد – اول ارباب – روبه 
پالک 57 کد پستی 8165756441  روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 22  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 22 

شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت
از ورثه مع  ابادی احدی  441 شماره 92/2066/31/وآقای محمدرجبی پور جان 
الواسطه فرج رجبی پور جان ابادی باستناد دوبرگ استشهاد یه محلی که هویت 

و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت 15سهم مشاع 
در  که  اصفهان  ثبت  هفده  گرمسیربخش  اصلی   17 پالک  از1320سهم ششدانگ 
صفحه 375دفتر 117 امالک بنام فرج رجبی پور جان ابادی ثبت و سند صادر 

و تسلیم گردیده وبه حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثر اسباب 
کشی مفقود شده است  نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، 
طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده ( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 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 .         ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

تصویب تراز نامه 

انتخاب  و  نامه  تراز  تصویب  آگهی  92/5740/140/و-1392/6/5  شماره   439
بازرسان شرکت  صنایع رنگ و پوشش لوله کوهپایه سهامی خاص ، ثبت شده 
بشماره 21280 و شناسه ملی 10260421346 برابر صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ 92/4/26 تراز نامه و حساب سود و زیان سالی مالی منتهی به 91 
شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه 
ملی 10260103000و منصور یزدانیان به کد ملی 1291157451 به ترتیب بسمت 
ضمنا  شدند.  انتخاب  یکسال  مدت  برای  شرکت  البدل  علی  و  اصلی  بازرسان 
روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است . امضای ذیل 
ثبت در تاریخ 92/6/5 تکمیل گردید.م الف 5911 منصور آذری رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

تغییرات 

440 شماره : 2308/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت  ایستا سازان نصف جهان 
استناد  به   10260601525 ملی  وشناسه   42363 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
 1392/5/27 مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- آقای علی احمد دستجردی  به عنوان بازرس اصلی 
البدل برای مدت یک سال  ، آقای ابوالفضل عمادی اندانی به عنوان بازرس علی 
آگهی  نشر  جهت  رود  زاینده  االنتشار  کثیر  روزنامه   -2 گردیدند  انتخاب  مالی 
 : باشند  می  ذیل  قرار  به  مدیره  هئیت  ء  اعضا   -3 شدند   انتخاب  شرکت  های 
میثم  آقای  و  درکانی   آقای حسن حاجی عرب  و  بخشی دستجردی  امین  آقای 
احمدی دستجردی تا تاریخ 1394/5/27 -4سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل 
و  مدیره  هئیت  رئیس  سمت  به  دستجردی   بخشی  امین  آقای   : گردیدند  تعیین 
آقای حسن حاجی عرب درکانی  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای میثم 
احمدی دستجردی  به سمت عضو هئیت مدیره و آقای میثم احمدی دستجردی   
مدیر  امضای  با  آور  تعهد  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   -4 . مدیر عامل  به سمت 
عامل  مدیر  است  معتبر  شرکت  مهر  با  و  مدیره  هیات  اعضای  از  یکی  و  عامل 
ثبت  دفتر  ذیل   1392/6/6 تاریخ  در  باشد.  می  مدیره  هیئت  مصوبات  مجری 
.  م  قرار گرفت  ء  امضا  و  تایید  و مورد  ثبت  تجاری  غیر  شرکتها و موسسات 
ثبتی واحد  و موسسات  ثبت شرکتها  اداره  رئیس   – آذری  5911/1منصور   الف 

 اصفهان



دانستنی

چرامردهابه اندازه زن ها دنبال 
الغری نیستند؟

اخبار ویژه

پزشكان به افراد و به ويژه بانوان توصيه اكيد مي كنند كه شب ها و به ويژه در اواخر شب از 
كامپيوترها استفاده نكنند زيرا باعث بروز بيماري در آنها مي شود.

پژوهش��گران با مطالعه بر روي گروه هاي داوطل��ب دريافته اند كه اس��تفاده بي وقفه از 
كامپيوتر سبب بروز استرس و افسردگي در زنان مي شود.

گفتني اس��ت: پزش��كان به بانوان توصيه مي كنند كه حتما در طول روز زمان هايي براي 
استراحت و دوري از كامپيوتر براي خود در نظر بگيرند و سعي نمايند حداقل يك ساعت 
قبل از خواب كامپيوترها، تبلت و تلفن همراه خود را خاموش كنند تا با آرامش بيش��تري 

به خواب بروند.
بررسي نشان مي دهند: استفاده بيش از حد از رايانه توسط بانوان و تايپ و كار كردن بيش 
از حد با صفحه كليد باعث تورم رگ هاي انگشتان دست و بد ظاهر شدن انگشتان مي شود.

پزشكان توصيه مي كنند: براي جلوگيري از اين مش��كل بانوان پس از مدتي كار با رايانه 
دست هاي خود را نرمش داده و شب ها آنها را در آب گرم گذاشته ماساژ دهند همين طور 
استفاده از كرم هاي مرطوب كننده و هر از گاهي باال نگه داشتن دست ها به صورت عمودي 

سبب تسريع حيات خون و جلوگيري از تورم رگ ها مي شود.

پزشكان به تازگي دريافته اند كه از بين انواع حمله هاي ميگرني كه افراد به آن دچار مي شوند، 
خطرناكترين نوعي است كه فرد به نور حساس مي شود و به طور متناوب ميگرن مي گيرد.

براساس جديدترين پژوهش هاي انجام شده افرادي كه به ميگرن مبتال مي شود و در هنگام 
حمله ي ميگرن نسبت به نور حساسيت زيادي پيدا مي كنند تا ۲۱ درصد در معرض ريسك 

خطر بروز سكته ي مغزي قرار دارند.
گفتني است علت اين امر فشار بر مغز است كه سبب لخته شدن خون در بخشي از مغز و يا بروز 

خونريزي در رگهاي مغزي شده در اينصورت فرد دچار سكته ي مغزي مي شود.
بررس��ي ها نش��ان مي دهند. اين مطالعه بر روي حدود ۱۹۰۰۰ زن و مرد در طول ۲۶ سال 

صورت گرفته است.
در موارد بسيار شديد حمالت ميگرن حتي مي تواند باعث كوري و از دست دادن بينايي در 

افراد شود.
پزش��كان توصي��ه ي اكي��د م��ي كنن��د ت��ا اف��راد ب��ه هن��گام ب��روز حم��الت ميگرن 
 از درم��ان ه��اي خ��ود س��رانه خ��ود داري ك��رده و ب��ا پزش��ك متخص��ص

 مشورت نمايند.

كشنده ترين میگرن دنیا شناسايي شد!استفاده از كامپیوتر شب ها خطرناك است!

چرا مردان به اندازه زن ها به دنبال الغری نيس��تند؟ 
چرا آن چنان كه ب��رای زن ها مهم اس��ت، مردها به 
دنب��ال روش ه��ای ويژه الغ��ری نيس��تند؟ در اين 
يادداش��ت تنها می خواهي��م به يك بع��د از داليلی 
كه ممكن اس��ت اين موضوع را توجي��ه كند توجه 
 كنيم و آن اش��اره به يكی از تفاوت های ويژه زنان و

 مردان است.
 به طور كلی، ذهن مردان برای قبول يا رد مس��ائل، 
تح��ت تأثي��ر ق��رار گرفت��ن، تحريك ش��دن برای 
عم��ل و گاه حتی عالقه مند ش��دن ب��ه موضوعات، 
استداللی تر از زن هاست. زن ها بيش��تر تحت تأثير 
احساساتش��ان هستند. مس��ائل احساس��ی بيشتر 
بر زن ها اثر می گذارد. ش��ايد دليل اينكه در اس��الم 
 زن ه��ا برای قضاوت مناس��ب دانس��ته نمی ش��وند

 همين باشد
. ش��ايد دليل اينكه ش��هادت كمتر از دو زن معتبر 
نيست همين باشد. ش��ايد دليل اينكه گداها بيشتر 
سراغ زن ها می روند تا پول بگيرند همين باشد. شايد 
دليل اينكه دست فروش ها بيشتر برای مشتری های 

زن انرژی صرف می كنند همين باشد. 
شايد دليل...

اي��ن موضوعات البته ب��ه هيچ روی نش��انه ضعف يا 
موضوعی منفی نيست. »تعطف« يكی از ويژگی های 
مثبتی است كه مؤمن )هم مرد و هم زن( بايد آن را 
دارا باش��د. عواطف هيچ گاه موضوعات منفی و قابل 

انكاری نبوده و نيستند.
حساسات و عواطف زنانه، بی شك، نعمتی هستند كه 
اگر نبود، بخش مهمی از خانواده و به تبع آن جامعه با 
شكست قطعی روبرو بود، اما در اينجا بحث بر سر اين 
اس��ت كه زنان به دليل همين تعطف و تأثيرپذيری 
احساس��ی، از عوامل احساسی كه انس��ان را به اين 
 نتيجه می رس��اند كه به هر قيمتی الغر ش��ود تأثير 

بيشتری می گيرند.
برای اكث��ر مردها خيلی مهم نيس��ت ك��ه در ميان 
دوستان و هم جنسان خود از ظاهری متفاوت و زيبا 
برخوردار باشند. مردان واقعيت های ظاهری خود را 
خيلی راحت تر از زن ه��ا می پذيرند. هركس هر طور 
كه هس��ت، با همان كنار می آي��د. از آن گونه بودن 
خجالت نمی كش��د و برای تغيير خود تالش زيادی 
نمی كند. اكثر مردها، خود را در رقابت با هم جنسان 
خود نمی بينند و در نتيجه به دنبال اين نيستند كه 

زيبايی های ظاهری را كسب كنند
. م��ردان اكثرا ارزش ه��ای خود را خود می س��ازند، 
يعنی با منطق های ش��خصی و تحت تأثير ش��رايط 
شخصی شان، به اين نتيجه می رسند كه چه چيزی 
برای آنها بهتر اس��ت. حال آنكه زنان اين ارزش ها و 
برتری ها را از يكديگر می گيرن��د، يعنی آنچه در هر 
دوره زمان��ی و در ميان جمع خاص��ی از زنان مهم و 
معتبر اس��ت برای بقيه ني��ز اهميت و اعتب��ار پيدا 

می كند. 
زنان اساس��ا به اندازه مردها ساختارش��كن نيستند 
و توانايی ش��نا كردن در خالف جهت آب را ندارند. 
مردها بيش��تر از آنكه به نگاه های ديگران نگاه كنند 
به خود مشغول هس��تند. يك مرد حتی اگر بخواهد 
هم نمی تواند جزئيات رفتار ديگران را مانند يك زن 
زير نظر بگيرد و نگاه های ديگ��ران به خود را دريابد 
و رفتارش را بر اس��اس آن تنظيم كند. مردها اكثرا 
 درون افكار خود غرق هس��تند و كمتر به اطرافشان

 توجه دارند.
حال ببينيم داليلی كه افراد ام��روز را به اين نتيجه 
می رس��اند كه بايد الغر ش��وند چه چيزهايی است. 
ش��ايد يكی از علل اختالف م��ردان و زن��ان در اين 
مورد هم��ان داليل باش��د يعن��ی آن دالي��ل برای 
 م��ردان موج��ه و مجاب كنن��ده نيس��ت ام��ا برای

 زنان هست.
به نظر می آيد يكی از داليل مه��م اين امر، تبليغات 
مستقيم و غيرمستقيم رسانه ها است. امروزه بخش 
مهمی از تبليغات تلويزيونی، سينمايی، ماهواره ای و 
حتی تبليغات تجاری، بر مبنای زيبايی های ظاهری 
زنان، كار خود را پيش می برن��د. از جمله »زن زيبا« 
زنی است كه رسانه ها بر زيبايی آن صحه بگذارند. اين 
صحه گذاش��تن می تواند از طريق انتخاب بازيگران 
نقش اول، گويندگان، بازيگ��ران تبليغات بازرگانی 

و... صورت بپذيرد. 
برای زن ها مهم اس��ت كه از گفتمان غالبی كه حول 
جنس خود شكل گرفته است پيروی كنند. آنها شايد 
هيچ گاه فرصت نكنند به اين نكت��ه توجه نكنند كه 
الغری چرا مهم است و اساسا ممكن است بدی هايی 

داشته باشد. 
چراك��ه الغ��ری، آن چن��ان ك��ه در اين رس��انه ها 
ب��ه آن اش��اره می ش��ود ف��رض اول ب��رای زن 
موف��ق و مطل��وب اس��ت. حت��ی ش��ايد اف��رادی 
 ب��ه مض��رات و بدی ه��ای زي��ادی الغ��ر ب��ودن

 انديشيده باشند،
 اما تخطی از گفتمان غالب كار س��خت تری است تا 
غلبه بر نهيب های عقلی. در همين نقطه اس��ت كه 
زن ها می توانند خ��ود را قانع كنند كه داليل عقلی و 
گاه حتی ش��رعی را به داليل عميق احساسی )مثل 
حرف ديگران، ظاهرگرايی، حس��ادت، جلب توجه 

و...( كنار بگذارند.

برايان كاكس فيزيكدان ذرات كه در حال حاضر روی آزمايش 
اطلس برخورد دهنده بزرگ هادرون در سرن كار می كند با 
اشاره به اين كه سفر به زمان فقط در رابطه با آينده عملی می 
شود توضيح داد كه وقتی كه اين سفر صورت بگيرد بازگشت 

از آينده غير ممكن است.
پرفس��ور كاكس ق��رار اس��ت هفت��ه آين��ده به مناس��بت 
 Doctor " پنجاهمين س��الگرد پخش برنامه علمی تخيلی
"Who” در لندن س��خنرانی درب��اره نظريه س��فر در زمان 

داشته باشد.
وی در س��خنرانی كه در جريان جش��نواره عل��م بريتانيا در 
بيرمينگهام داش��ت اظهار داشت تاكنون س��فر در زمان در 

مقياس بسيار كوچك انجام شده است.
وی اف��زود كه اگر اي��ن فناوری برای ش��تاب بخش��يدن به 
اجس��ام بزرگ نيز توس��عه می يافت، سفر انس��ان به آينده 
امكان پذير ب��ود، اما درحال حاضر اين فن��اوری وجود ندارد 
و هرگز نيز برای سفر به گذش��ته وجود نخواهد داشت. شايد 
 بتوان به آينده س��فر كرد و در آينده در آزادی كامل حركت

 داشت.
برايان كاكس يادآور ش��د: اگر س��ريع برويد، س��اعت شما 
نسبت به افرادی كه ساكن هس��تند كند می شود. درحالی 
كه به س��رعت نور نزديك می ش��ويد ساعت ش��ما به قدری 
 آرام می ش��ود كه م��ی توانيد به ۱۰ ه��زار س��ال در آينده

 برويد.
اين نظريه براساس نظريه “ نس��بيت خاص” انيشتين است 

كه اظهار می دارد برای سفر به جلو در زمان، يك شی بايد به 
سرعتی نزديك به سرعت نور برس��د. درحالی كه اين شی ء 
به چنين سرعتی نزديك می ش��ود، زمان تنها برای اين شی 

خاص كند می شود.
برای مثال، افرادی كه برفراز اقيانوس اطلس س��فر می كنند 
گذر زمان را كندت��ر از افرادی كه روی زمين هس��تند حس 

می كنند.
كاك��س ادام��ه داد: در نظريه نس��بيت عام ، می ت��وان اين 
كار را به ط��ور كلی انجام داد. انجام چنين كاری به س��اخت 
كرمچاله بس��تگی دارد، كرمچاله ه��ا ميانبرهايی بين فضا و 
 زمان هستند اما اكثر فيزيكدانها نسبت به كاركرد آن ترديد 

دارند.
كرمچال��ه )Wormhole( در فيزي��ك ي��ك پ��ل ميانبر 
فرض��ی در فض��ا و زم��ان اس��ت. كرمچاله ها س��اختارهای 
فضازمانی پل مانندی هس��تند كه دو گس��تره ج��دا از يك 
 فضا-زمان يا دو فضا-زم��ان جدا از هم را ب��ه يكديگر پيوند 

می  دهند.

ساخت ماشین زمان امکان پذير است؟
 آيین پرواز كبوتران دل 

در آسمان حرم

خدام و عاشقان حرم يار به رسم و آئينی كهن در آستان حرم امام هشتم 
)ع( پرچم سبز رضوی را برافراشته می س��ازند تا آرامگاه آفتاب به قرار 
هميش��گی ميزبان خيل عظيم زائرانی باش��د كه آمده اند زيارت نامه 
عاشقی را از سر بگيرند و با زبان عشق از چش��مه محبت طلب مغفرت 
كنند. با آغازين روزهای دهه كرامت خادمان حرم قدسی يار در تدارک 
به اهتزاز درآوردن پرچم سبز رضوی در آستان حريم خورشيد تسبيح 
به دس��ت می گيرند و می خوانند “اللّهَم َصّل َعلی َعلی بْن موَسی الّرضا 
تَك َعلی َمْن َفوَق االْرَض و َمن تَحَت  المرتَضی االماِم الّتقی الّنقی و ُحَجّّ
هيد َصلَوَة كثيَرًة تاَمًة زاكَيًة ُمَتواِصلًة ُمَتواتَِرًة ُمَتراِدَفه  الثری الّصّديق الَشّ
كاْفَضِل ما َصلَّيَت َعلی اََح��ٍد ِمْن اْوليائَِك..... آن��ان برای آويختن پرچم 
سبز مخملی بر گنبد طاليی شمس الشموس لحظه شماری می كنند 
و منتظرند تا با اجرای مراسم صفه و خطبه خوانی حرم يار را ميعادگاه 

منتظران كنند.

آيین پرواز كبوتران دل در آسمان حرم 
خدام آقا اين روزها می خواهند در روز پيش از ميالد امام غريبان سنگ 
تمام بگذارند و با برافراشته ساختن پرچمی سبزرنگ به غزاالن و زائران 
شكس��ته بال ضامن آهو در ب��ارگاه غريب توس خوش آم��د بگويند و  
ميهمانان را تا به تماشای شميم استغاثه های بی سرانجام و آيين پرواز 
كبوتران دل در آس��مان حرم فرابخوانند.بوی خوش استغاثه و پريدن 
كبوتران هم در اين آستان آئينی است كه در دلهای زائران و مجاوران آقا 
به ثبت رسيده است و اين رسم همچون آئين تعويض پرچم در روز ميالد 
امام، از مش��رق دلها تا افق نقاره ها در خاطره ها به يادگار مانده اس��ت.

اينجا در قلب توس و در آستانه چندين روز تا ميالد خورشيد هشتم عطر 
بوسه های عاشقانه بر صحن و سرا و ضريح غريب الغربا جانی دوباره می 
گيرد و زائران در ش��وق تعويض پرچم و طواف گنبد طاليي تمام جاده 
ها را زيرپا می گذارند تا خود را به اين درگاه برس��انند و دلهای تنگشان 

را بر ضريح آقا گره بزنند.

پلی میان دستهای عاشق
اين زواران دلسوخته و عاش��ق نذر كرده اند س��ه روز تمام تا ميالد آقا 
س��حرگاهان در حرم راز و نياز كنند و بخوانند زيات نام��ه امام رضا را، 
نمازهايشان را ديگر س��ر به زير می خوانند و تمام سجده ها را زير باران 
خيس می كنند تا در ميان امواج رحمت الهی دلهای خسته شان تسلّی 
يابد.اين عاشقان روزها و شبهاست سّجاده های سبز را در آستان حرم 
گس��ترده و بر كرانه های خواهش نشس��ته اند و با تمام نياز خواس��ته 
هايشان را فرياد می زنند.اين روزها دست های ملتمس بر ضريح منور 
ضامن آهو، گره خورده و نجوای "العفو"، "العفو" پلی ميان دلهای عاشق 
و پرخواهش شده، آرامگاه غريب توس نبض عاش��قان را تندتر كرده و 
واماندگان و دل خس��تگان با پناه به امام آهودالن صل��وات خاصه را از 
سوز دل می خوانند و زير لب نجوا می كنند الحمداهلل، سبحان اهلل ........

3 میلیون زائ�ر مراس�م تعويض پرچ�م موال را ب�ه نظاره
 می نشینند

اين همه شور و نجوا در آستانه ميالد خورشيد هشتم شهر را در طنين 
نقاره ها فرو برده و 3 ميليون زائر چشم انتظار،  روزها را شماره می كنند 
تا در روز پيش از ميالد آقا باری ديگر مراس��م تعوي��ض پرچم موال را با 
چشم هايشان به نظاره بنشينند و از صميم دل پرواز بال مالئك و آواز پر 

جبرئيل را با گوش جان بشنوند.
مراس��م تعويض پرچم حرم رضوی و پوش��ش ضريح مطه��ر با حضور 
سركشيك های حرم  رضوی و زائران امس��ال هم در روز پيش از ميالد 
به صورت هم  زمان انجام می شود و باری ديگر فوج فوج كبوتران همنوا 
با زائران در اين رس��م ديرينه با شور و ش��وق در گرداگرد حرم بال می 
گشايند.اين آئين كهن و معنوی هر س��اله به عنوان نماد شادی و سرور 
در آستان قدسی حرم مطهر با حضور خادمان بارگاه منور رضوی پس از 
طلوع آفتاب با اجرای مراسم صفه و خطبه خوانی انجام می گيرد و زائران 
و مجاوران حلقه زنان و هله هله كنان همزمان با تعويض پرچم پروانه وار 

به دور حرم يار طواف می كنند.

 اگرسلول های مغزتان
 كم شده بخوانید!

اهميت خواب از آنجا اس��ت كه باعث تعمير سلول های آسيب ديده 
مغز در طول روز می شود.گفتنی است: در هنگام خواب سيگنال های 
الكتريكی با سرعت در حال حركت هستند و از يك سلول به سلول 

ديگر می روند و در صورت بروز آسيب و صدمه تعمير می شوند.
بررسی ها نش��ان می دهند: كم خوابی حتی می تواند باعث تشديد 
عالئم بيماری MS  در افراد ش��ود، به همين دليل پزش��كان به اين 
بيماران توصيه می كنند تا حتماً خواب كافی و مناسب داشته باشند.

بررس��ی ها نش��ان می دهند حتی ژن های بدن در حال استراحت 
فرصتی برای تنظيم ش��دن پيدا می كنند كه در روند كلی سالمت 

افراد بسيار مؤثر است.

ضامن آهو
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امام علی  )ع( :
امام علي )ع( : عاقل کس��ی اس��ت که جّدى  اش از ش��وخی  اش 

بیشتر باشد و با کمك عقلش بر هوا و هوسش پیروز گردد.

عکس نوشت

خشک كردن فلفل قرمز 
در منطقه كیلیس تركیه

مدتهاس��ت كه فع��االن محيط زيس��ت درباره اس��تفاده از 
كيس��ه های پالس��تيكی هش��دار می دهند حاال قرار ش��ده 
اس��ت كه برای اولين بار فروش��گاه هايی كه از اين كيسه ها 
 ب��ه مشتری هايش��ان بدهن��د باب��ت ه��ر كيس��ه جريم��ه

 شوند.
در دني��ا كمپين ه��ای مختلفی ب��رای مقابله با اس��تفاده از 
كيسه های پالس��تيكی كه هر روز در دس��ت خيلی ها ديده 
می شود راه افتاده است. كيسه هايی كه به طور متوسط تنها 
برای ۲۰ دقيقه استفاده می ش��وند اما تجزيه آنها در طبيعت 

۱۰۰۰ سال زمان می برد.
 به غير از اي��ن حيوانات و پرندگان زي��ادی به خاطر خوردن 
 اش��تباه اين كيس��ه ها يا گرفت��ار ش��دن در آنها هر س��ال

 می ميرند. 
به همي��ن خاطر بس��ياری از فروش��گاه های معتب��ر جهان 

كيسه های پالستيكی را كنار گذاشته اند و مشتری های خود 
را به اس��تفاده از موارد جايگزين مثل كيس��ه های پارچه ای 
 يا پاكت هايی كه ب��ا كاغذ بازيافتی تهيه ش��ده  اند تش��ويق 

می كنند.
در انگليس اما برای اولين بار قرار اس��ت قانون��ی به اجرا در 

بيايد كه بر اساس آن فروش��گاه ها به ازای هر يك عدد كيسه 
پالستيكی كه به مشتری هايشان بدهند ۵ پنس)حدود 3۰۰ 

تومان( جريمه می شوند. 
اي��ن  انگلي��س  وزي��ر  نخس��ت  كلگ،مع��اون  ني��ك 
ط��رح را ك��ه ق��رار اس��ت از س��ال ۲۰۱۵ اجراي��ی 
 ش��ود در كنفران��س ح��زب ليب��رال دمك��رات اع��الم 

خواهد كرد. 
ق��رار اس��ت درآم��د حاص��ل از اي��ن جريم��ه ب��ه 
زيس��ت محي��ط  زمين��ه  در  فع��ال   موسس��ه های 

 داده شود.
 به عقي��ده بس��ياری اي��ن جريم��ه هر چن��د ب��ه نظر كم 
می آيد ام��ا ب��ه تدري��ج فروش��گاه ها را مجب��ور می كند به 
 خاطر اس��تفاده بس��يار روزانه،كيس��ه های پالس��تيكی را

 جايگزين كنند.

كیسه های پالستیکی جريمه دار می شوند

سالمتی
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