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 صدور معافیت تحصیلي
 دانشجویان بدون کنكور

معاون مش��موالن و ام��ور معافیتهای س��ازمان وظیفه عموم��ی گفت: هر 
دانشجویی که در دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم تحصیل می کند می 
تواند از معافیت تحصیلی استفاده کند.سرهنگ حجت اهلل واعظی نژاد اظهار 
داشت: با توجه به حذف شرط پذیرش دانشجو در دانشگاهها از طریق آزمون 

سراسري، صدور معافیت تحصیلي براي دانشجویان پذیرفته شده در...

این وسواس به ورزش 
هم مي رسد؟

با آغ��از به کار ج��دي دول��ت یازده��م، این روزها ش��اهد 
اعمال تغیی��رات پي درپ��ي و قاب��ل انتظ��ار در حوزه هاي 
گوناگون هس��تیم. از نفت تا ایران خودرو و از گردش��گري 
تا تامین اجتماعي هم��ه حوزه ها دگرگوني های��ي را تجربه 
مي کنند و وارد عصر جدید مي شوند. مطابق روایتي که خود 
حسن روحاني در اولین کنفرانس مطبوعاتي اش داشت، امروز 
نوبت به تسویه حساب با اتوبوسي ها رسیده و دولت به تدریج 

در حال مرخص کردن ...
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رهبر معظم انقاب اس��امی با اش��اره به اینکه م��ن مخالف 
حرکتهای صحیح دیپلماسی نیس��تم افزودند: بنده به همان 
چیزی که س��الها پیش نامگذاری ش��د به “نرمش قهرمانانه” 

معتقدم . 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی دیروز 
)سه ش��نبه( در دیدار فرماندهان، پیشکسوتان و پرسنل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی کارنامه درخشان سپاه را نشان دهنده 
عمق هویت، شخصیت و تجربیات موفق یک ملت خواندند و در 
تبیین مفهوم پاسداری عمومی از انقاب اسامی تأکید کردند: 
پیام اصلی و جذاب انقاب اسامی خودداری از ظلم و مظلوم 
واقع نشدن است و همه مس��ائل از جمله رفتارها و گفتارهای 
سلطه گران باید در چارچوب چالش اساسی نظام سلطه با این 
پیام، تحلیل و تفسیر شود.رهبر انقاب اسامی با تبریک عید 
س��عید میاد مبارک عالِم آل محمد حضرت علی بن موس��ی 
الرضا علیه السام خاطر نشان کردند: مقامات معنوی ائمه هدی 
)ع(، فراتر از درک عقانی و توصیف زبانی است اما زندگی این 

بزرگواران، درسی عملی و جاودانه است.

ایشان با اش��اره به عمر 55 ساله امام هش��تم و امامت حدوداً 
بیست ساله آن امام همام افزودند: حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه السام در همین مدت نس��بتا کوتاه و در دوران اختناق 
ش��دید هارون با نگاهی بلند مدت، به گونه ای حقیقت اسام، 
تفکر والیت و مکتب اهل بیت پیامبر را به گونه ای گسترش و 
عمق بخشیدند که دستگاه خونخوار دیکتاتور وقت از مواجهه 
با آن عاجز ماند و مجبور شد بر خاف نقشه های اولیه خود آن 

امام بزرگوار را به شهادت برساند.
رهبر انقاب روند شهادت و تدفین امام هشتم در مشهد مقدس 
را یک تدبیر و مهندسی الهی خواندند و افزودند: باید با همان 
انگیزه و نگاه امام رئوف، به کارهای بلند مدت نگریست و برنامه 

ریزی کرد.
ایش��ان در بخش دیگری از سخنانش��ان با تجلی��ل از کارنامه 
حقیقتاً درخشان سپاه پاس��داران خاطر نشان کردند: سپاه از 

عمق ایمان و اعتقاد، وارد میدان مجاهدت و مقاومت شد و...

 احمدی نژاد درباره الدن 
چه خواهد گفت؟

آغاز فعالیت رسمی شرکت 
هواپیمایی اروند در مهر ماه

طرح جدید کاهش یا حذف 
سهمیه های بنزین

  پایان قصه جشنواره
  بین المللی قصه گویی رضوی

 نداشتن انبار مناسب
عمده ترین مشکل گمرک 
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 ادامه در صفحه یک

رهبر معظم انقالب:

معتقد به » نرمش قهرمانانه«  در دیپلماسی هستم  110 تاجر فرش دنیا، مهرماه در ایران

ادامه از همین صفحه-  به موازات تربیت با هوش ترین و » آرایش غلیظ « برای دریافت مجوز به ارشاد رفت
قوی ترین فرماندهان و استراتژیست های نظامی، در عرصه 
های غیر نظامی نیز با تدبیرترین و بهترین مدیران را تربیت 

کرد و در اختیار دستگاههای حاکمیتی قرار داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، “انقابی زیستن و انقابی ماندن” 
و “ثبات قدم” را از جلوه های زیبای سپاه پاسداران خواندند و 
خاطر نشان کردند: این تشکیات قوی بنیه، هیچ گاه به بهانه 
هایی نظیر بروز تغییرات در جهان و ضرورت تغییر در داخل، 

از راه اصلی و صحیح منحرف نشد.
رهبر انقاب با اش��اره به بهانه جویی برخ��ی برای توجیه 
وادادگی و پش��یمانی افزودند: اینکه دنیا تغییر کرده است 
نمی تواند بهانه ای برای تغییر آرمانها و اهداف ش��ود و راه 
درست طی ش��ده را تغییر دهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: سپاه برای حفاظت از انقاب، حتماً باید از تحوالت 
و جریانهای عرصه ه��ای مختلف ش��ناخت کافی و کامل 

داشته باشد.
رهبر انقاب در همین زمینه به یک َخلط مبحث جاری در 
مباحث سیاسی اشاره کردند و افزودند: ضرورتی ندارد سپاه 
در عرصه سیاسی فعالیت کند اما پاسداری از انقاب نیازمند 
شناخت دقیق واقعیت هاست بنابراین نمیشود مجموعه ای 
که بازوی نگهبان انقاب اس��ت درباره جریانهای گوناگون 
انحرافی، غیر انحرافی وابسته و یا دیگر جریانهای سیاسی، 

چشمی بسته و نابینا داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه در تبیین مفهوم دقیق 
پاس��داری از انقاب به بحث مهم چالش اصلی و اساس��ی 

انقاب پرداختند.
ایشان با تأکید بر این که نباید چالش اصلی را به چالش های 
خطی، رویارویی های جناحی و تقابل های فردِی این و آن 
تقلیل داد خاطر نش��ان کردند: چالش اصلی، مقابله نظام 
سلطه با پیام شوق آفرین انقاب اسامی یعنی خودداری از 

ظلم و مظلوم واقع نشدن است.
رهبر انقاب با اشاره به نظم جدیدی که انقاب اسامی به 
بشریت ارائه میکند خاطر نشان کردند: نظام سلطه دنیا را 
به دو بخش ظالم و مظلوم تقسیم کرده اما انقاب اسامی 
منطق ظلم س��تیزی و پرهیز از ظلم را هم��راه آورده و این 
منطق باعث شد پیام انقاب در مرزهای ایران محصور نماند 

و مورد استقبال ملتها قرار گیرد.
ایش��ان دولتهای جّبار، حکومته��ای وابس��ته ی به نظام 
سلطه و شبکه های غارتگر بین المللی را از جمله مخالفان 

پیام انقاب ملت ایران برش��مردند و افزودند: نظام سلطه 
و وابس��تگان آن، سه سیاس��ت اصلی “جنگ افروزی، فقر 
آفرینی و فساد انگیزی” را دنبال می کنند و اسام با همه این 
سیاستها مخالف است و این مخالفت، مبنای چالش اساسی 

با انقاب است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه همه تحرکات و 
توطئه های دشمنان در 34 سال اخیر را باید در چارچوب 
این چالش اساسی تحلیل کرد، افزودند: موضوع هسته ای 

نیز باید با این نگاه ارزیابی شود.
ایشان خاطر نشان کردند: ما نه بخاطر آمریکا و غیر آمریکا 
بلکه بعلت اعتقاداتمان ساح هس��ته ای را قبول نداریم و 
وقتی می گوییم هیچ کس نباید س��اح هسته ای داشته 
باشد قطعا خودمان نیز دنبال آن نیستیم اما هدف حقیقی 

مخالفان ایران در این زمینه، چیز دیگری است.
رهبر انقاب افزودند: این چند کش��ور البته نمی خواهند 
انحصارش��ان در زمینه انرژی هس��ته ای شکسته شود اما 
بخاطر این موض��وع غوغا راه نمی اندازن��د. بنابراین غوغا و 
جنجال آفرینی آمریکا، غرب و جریانهای وابسته و دلبسته 
به آنها را در بحث هسته ای باید در چارچوب چالش عمیق 

نظام سلطه و انقاب اسامی درک و تحلیل کرد.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در تبیین عم��ق خصومت 
مس��تکبران با انقاب اس��امی تأکید کردند: عظمت امام 
خمینی)ره( بگونه ای بود که دش��منان نیز برای ایش��ان 
 احترام قائل بودند ام��ا در عمق نگاه دش��منان هیچ کس

 مبغوض تر از آن آفت��اب فروزان نبود چرا ک��ه امام راحل 
با بصیرت کام��ل، اهداف خصمانه آنه��ا را درک می کرد و 
همچون سدی مستحکم، قاطعانه در مقابل آنها می ایستاد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودن��د: امروز هم همین طور 
است و هر کس به پیام اصلی انقاب پایبندتر باشد و توطئه 
ها و رفتارهای دشمنان را در چارچوب چالش نظام سلطه 
با انقاب اسامی تحلیل کند در چش��م مستکبران بیش 
از دیگران مورد خش��م و غضب قرار دارد.ایشان با اشاره به 
پیچیدگی های دنیای دیپلماسی افزودند: عرصه دیپلماسی، 
عرصه لبخند و درخواست مذاکره و مذاکره است اما همه این 
رفتارها باید در چارچوب چالش اصلی فهم و درک ش��ود.

رهبر انقاب ضمن موافقت با حرکت های صحیح و منطقی 
در سیاس��تهای خارجی و داخلی افزودند: با مسئله ای که 
سالهای پیش نرمش قهرمانانه خواندم موافقم چرا که این 
حرکت در مواقعی بسیار خوب و الزم است اما با پایبندی به 

یک شرط اصلی.
ایشان درک ماهیت طرف مقابل و فهم صحیح هدفگذاری 
او را، شرط اصلی استفاده از تاکتیک نرمش قهرمانانه اعام 
کردند و افزودند: یک ُکشتی گیر فنی نیز برخی مواقع بدلیل 
فنی نرمش نشان میدهد اما فراموش نمیکند که حریفش 

کیست و هدف اصلی او چیست؟
رهبر انقاب اسامی در بخش دیگری از سخنانشان با تأیید 
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران درباره وظایف این نهاد 
افزودند: این وظایف را با تکیه بر درک صحیح از موضوعی 

که پاسداری آن را بعهده دارید و با ثبات قدم دنبال کنید.

ایش��ان با توصیه موکد به سپاهیان پاس��دار، برای تکیه بر 
معنویات افزودند: البته تکیه بر معنوی��ات هیچ منافاتی با 

پرداختن به اصول مادی کار و تنظیم درست آن ندارد.
بخش پایانی سخنان رهبر انقاب تأکید بر آینده درخشان 

انقاب اسامی بود.
ایش��ان برای تبیین این موضوع که آینده درخشان انقاب 
یک واقعیت است نه یک دلخوش-کنک دو استدالل مطرح 
کردند که اولین آن استدالِل تجربه بود.رهبر انقاب با اشاره 
به تفاوت حیرت انگیز موقعیت کنونی کشور در عرصه های 
علمی، نظام��ی، مدیریتی و اقتصادی و دیگ��ر عرصه ها، با 
اوضاع کش��ور در اوایل پیروزی انق��اب افزودند: همه این 
پیشرفتها در کوران فش��ار و توطئه های دشمنان بدست 
آمده و این تجربه گرانبها نش��ان میدهد ک��ه هیچ مانعی 
نمیتواند ملتی مومن، منس��جم و مصمم که راه خود را می 

شناسد متوقف کند.
رهبر انقاب در همین زمینه افزودند: خساراتی که دنیای 
اسام در حوادث اخیر منطقه متحمل شد ناشی از آن بود 
که برخی راه را بلد نبودند و نمیدانستند، البته اوضاع اینگونه 
نمی ماند و بیداری بی سابقه اسامی کار خود را خواهد کرد.

ایش��ان دومین اس��تدالل خود را برای اثبات آینده روشن 
انقاب اسامی بر پایه منطق و محاسبه علمی استوار کردند.

رهبر انق��اب خاطر نش��ان کردند: ملت ای��ران با منطق و 
محاس��به علمی به پیش میرود اما دشمن به علت ساخت 
متناقض درونی حتی اگر بر زبان نیاورد در حال عقب نشینی 
و ضعف است و در این رویارویی، طبعاً آینده از آن کسی است 

که با حساب و کتاب به پیش میرود.
تأکید بر استحکام ساخت درونی نظام، استمرار پیشرفت 
علمی، رشد تولید داخلی و تکیه بر استعداد داخلی آخرین 

نکات سخنرانی رهبر انقاب در این دیدار بود.  
ایشان تأکید کردند آینده درخشان انقاب حتمی است اما 
تحقق دیر یا زود آن بستگی به عملکرد ملت و مسئوالن دارد 
اگر متحد، مستحکم و مصمم باشیم این آینده زودتر محقق 
میش��ود و اگر دچار تنبلی، خودخواهی و مش��کات دیگر 
شویم دیرتر به سراغمان می آید.در ابتدای این دیدار حجت 
االسام و المسلمین س��عیدی نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاسداران در گزارشی مهمترین محورهای عملکرد حوزه ی 

نمایندگی ولی فقیه در سپاه را بیان کرد.
سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 
اسامی نیز در گزارشی با تبیین دس��تاوردهای ارزشمند 
سپاه در عرصه های نظامی و فرهنگی تأکید کرد: امروز سپاه 
پاسداران با بهره مندی از تجارب انقاب اسامی قادر است 
قدرتمندانه از همه چالشهای فراروی انقاب عبور کرده و با 
نگاه به آرمانهای انقاب اسامی عزتمندانه مسیر پیشرفت 

را بپیماید.
سردار جعفری تعهد انقابی س��پاه در دفاع همه جانبه از 
آرمانهای نظام، امام و شهیدان را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
سپاه پاس��داران با قدرت بازدارندگی و همه جانبه، قدرت 
تهاجمی خود را در همه ابعاد در معرض نوسازی و آمادگی 

های بیشتر قرار داده است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه فرش دستباف به واسطه هنر و زیبایی خود 
تحریم آمریکا را دور زده اس��ت، گفت: 110 تاجر فرش دستباف در دنیا از کشورهای 

اروپایی و آسیایی مهرماه در ایران حضور می یابند.
محمد باقر آقا علیخانی با اش��اره به تحریم ه��ای آمریکا علیه فرش دس��تباف ایران 
گفت: فرش دستباف به عنوان یک کاال درگیر تحریم است ولی به لحاظ شرایط خود 
هنری بودن توانسته از تحریم عبور کند، چرا که هم اکنون آلمان و ایتالیا که از جمله 
تاثیرپذیرندگان از تحریم آمریکا هستند، رتبه های ممتازی را در واردات فرش دستباف 
ایرانی دارند. رئیس مرکز ملی فرش ایران در پاسخ به سئوال مهر افزود: پیش بینی می 
شود که در آینده ای نزدیک تمام تحریمهای بین المللی بر علیه ایران برداشته شود و 

ما نیز منتظریم که تحریم فرش دستباف ایران نیز لغو شود.
وی تصریح کرد: ایران در این مدت نتوانس��ته به صورت مس��تقیم ب��ه آمریکا فرش 
دس��تباف صادر کند اما واسطه ها به دلیل کشش بازار فرش دس��تباف ایران را راهی 

آمریکا کرده اند.
علیخانی در ادامه از حضور 110 تاجر فرش دستباف دنیا در مهر ماه در تهران خبر داد 
و گفت: این تجار از کشورهای ژاپن، چین، آلمان، لبنان، سوئیس، انگلیس، دانمارک، 
ترکیه، فرانس��ه، نیوزلند، اتریش، اروگوئه، امارات، ازبکس��تان، برزیل، تاجیکستان، 
قزاقستان، کره ش��مالی، رومانی، اندونزی، آذربایجان و کردس��تان عراق در بیست و 

یکمین نمایشگاه فرش دستباف حضور خواهد یافت.

حمید نعمت اهلل از ارائ��ه فیلمنامه فیلم تازه اش » آرایش غلی��ظ«  برای صدور پروانه 
ساخت خبر داد و اعام کرد این فیلم با مضمون اجتماعی را آبان ماه کلید خواهد زد.

حمید نعمت اهلل نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون که از آخرین ساخته سینمایی 
او » بی پولی « پنج س��ال می گذرد، درباره تازه ترین اثر سینمایی اش به خبرنگار مهر 
گفت: منتظر صدور پروانه ساخت فیلم س��ینمایی جدیدم با عنوان » آرایش غلیظ «  
هستم. فیلمنامه این کار را که مضمونی در حوزه روابط انسانی دارد با همراهی هادی 

مقدم دوست نوشته ام.
وی افزود: حدود سه هفته پیش فیلمنامه را برای صدور پروانه ساخت به وزارت ارشاد 
ارائه کرده و در این فرصت پیش تولید فیلم را نیز به تهیه کنندگی سعید سعدی آغاز 

کرده ایم.
سازنده سریال به یاد ماندنی » وضعیت س��فید« با بیان اینکه اگر مجوز ساخت داده 
شود فیلمبرداری فیلم اوایل آبان آغاز می شود، یادآور ش��د: فیلمبرداری ما طی 50 
جلسه در چند شهر مختلف و تهران انجام می ش��ود و نقش های اصلی یک زن و یک 

مرد جوان هستند.
نعمت اهلل در پاسخ به اینکه آیا در این فیلم از بازیگرانی که سابقه همکاری با آنها را دارید 
استفاده می کنید یا خیر؟ تأکید کرد: به ایفاگران شخصیت های فیلم فکر شده و با آنها 
در حال گفتگو هستیم، اما هنوز حضور کسی قطعی نشده است. در این فیلم پرکاراکتر، 
هم از بازیگرانی که در فیلم هایم بوده اند و هم از چهره های دیگر استفاده خواهیم کرد.
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چهره روزیادداشت

 دیدار رئیس مجلس عراق 
با رئیس جمهور

اس��امه النجیفی رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق دیروز با 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف بر راهکار سیاسی بر حل مسئله سوریه تاکید  
کردند.رئی��س مجلس نماین��دگان جمهوری عراق پیش��تر با علی 
الریجانی رئیس مجلس شورای اس��المی و محمد جواد ظریف وزیر 

امورخارجه دیدار کرده بود.

 درخواست شورای شهر تهران
 از روحانی

محمد س��االری عضو شورای ش��هر تهران  در جلس��ه شورای شهر 
اظهار داشت: پس از حماسه سیاسی در 24 خرداد امیدواریم شاهد 
تحقق حماسه اقتصادی و بالندگی کشور در همه عرصه ها و کاستن 
مشکالت مردم باشیم. به نظر می رسد پس از سه دوره شورای شهر 
زمان آن رسیده که تمام دست اندرکاران کشور به خصوص مجلس و 
دولت جایگاه اصلی شوراها را به آن ها بازگردانند.وی افزود: همچنین 
از آقای روحانی، وزرای دولت و مجلس می خواهیم تصدی گری ها و 
اختیاراتی که به طور قانونی برای شورای شهر در نظر گرفته شده به 
شورا بازگرداند و شورا را از شورای شهرداری به شورای شهر برسانند.

وی همچنین از رئیس جمهور خواست شاهد حضور شهردار تهران و 
رئیس شورای شهر تهران در جلسات هیئت دولت باشیم.

 دردسرهای پرداخت نشدن 
حق الزحمه انتخابات مجلس

بر اساس ش��کایت تعدادی از کارمندان فعال در برگزاری انتخابات 
مجلس نهم به دس��تگاههای مس��ئول، مشخص ش��ده برخی افراد 
فعال در برگزاری این انتخابات هنوز نتوانس��ته اند حق الزحمه خود 
را دریافت کنند که ب��ا پیگیری نهادهای مذک��ور از مدیران دولتی، 
مقرر ش��ده طی هفته های آینده نس��بت به شناس��ایی طلبکاران 
 و تعیین رقم دقی��ق این مبالغ و پرداخت س��ریع آن ب��ه کارمندان 

مذکور اقدام شود.

تشکیل کارگروه در دولت یازدهم 
هم کلید خورد

در حالی که بر اساس تصمیم اوایل شهریورماه کابینه یازدهم، کلیه 
کارگروه های تش��کیل ش��ده تا مردادماه 1392 بر اس��اس مصوبه 
هیئت وزیران، لغو می شوند بر اساس ابالغیه روزهای اخیر اسحاق 
جهانگیری به دس��تگاههای اجرای��ی، کارگروهی ب��رای ترخیص 
کاالهایی که به دلیل مغایرت اس��ناد کاال در زمان ترخیص با اسناد 
مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشکل مواجه شده اند، تشکیل می 

شود و تصمیمات این کارگروه برای همه الزم االتباع است.

اعتدالی ها در جریان های اصولگرای 
مجلس جای نمی گیرند

مجتبی رحماندوست نماینده مجلس  در پاسخ به این سئوال که آیا 
جریان اعتدال در قالب جران سایسی اصالح طلبان قابل تعریف است، 
گفت: اظهارات روحانی مبنی بر اینکه در کابینه هم از اصالح طلبان 
اس��تفاده می کنم هم از اصولگرایان نمایانگر ش��کل گیری جریان 

سومی در فضای سیاسی کشور است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در خصوص احتمال 
شکل گیری فراکس��یون اعتدال از درون فراکسیون رهروان والیت 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: جریان اعتدال در هیچ یک از 

جریان های اصولگرای مجلس نهم جای نمی گیرد.
وی همچنین از رایزنی ه��ای خارج از مجلس برای تش��کیل حزب 
اعتدال خبر داد و گفت: من به هیچ یک از دسته بندی های سیاسی 
وارد نمی ش��وم، در حال حاضر هم عضو هیچ یک از فراکسیون های 

مجلس نیستم.

 ایران و عراق 
را از یکدیگر جدا نمی  دانیم 

ظریف وزیر امور خارج��ه ایران  با تأکید بر اینکه م��ا ایران و عراق را 
از یکدیگر جدا نمی دانیم ، آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای 
تقویت بیشتر همکاریهای فیمابین در حوزه های سیاسی ، اقتصادی 
تجاری ، امور عمرانی ، انرژی و فعالتر شدن بخشهای خصوصی در این 
عرصه ها در جهت منافع و مصالح دو کشور و کمک به تحکیم ثبات ، 
امنیت و پیشرفت و رفاه منطقه اعالم داشت .عادل عبدالمهدی نیز در 
این دیدار انتصاب ظریف بعنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 

ایران را تبریک گفت .

اخبار کوتاه 

 بهره وری در این سا لها
 منفی بود 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی    
در سیاس��ت هاي کلي »تولید ملي، حمایت از کار و سرمایه ایراني« که از 
سوي رهبري به قواي سه گانه هم ابالغ شد، در بند اول بر اصالح و بازسازي 
ساختار تولید ملي، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید و بهینه سازي 
تعامل عوامل تولید به عنوان عوامل باال بردن قدرت رقابت و افزایش بهره 
وري تأکید شده است.در دورنماي 8 درصدي رشد تولید ناخالص ملي 2/5 
درصد را به بهره وري اختصاص داده بودیم که طي س��الهاي اخیر نه تنها 
محقق نشد، بلکه رشد منفي پیدا 
کرد.امام علي )ع( مي فرمایند:" 
کس��ي که آب و زمین دارد و باز 
هم فقیر است از رحمت خداوند 
فاصله گرفته"، گف��ت: اصوال با 
توجه به حرمت اسراف و تبذیر 
در اس��الم ، عدم بهره گیري از 
عوامل و س��رمایه موجود هدر 
دادن ظرفیت ها و امکانات است.
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برخی از اساتید بازنشسته به دانشگاه عالمه بازگشتند

دکتر حسین سلیمی سرپرست جدید دانش��گاه عالمه طباطبایی  گفت: در حال حاضر آمار 
دقیقی از تعداد اساتیدی که بازگشته و فعالیت خود را آغاز کرده اند ندارم.وی گفت: اما تعدادی 

از اساتید بازنشسته که هیچ مشکلی هم در هیچ زمینه ای نداشتند به دانشگاه بازگشته اند.

صدور معافیت تحصیلي 
دانشجویان بدون کنکور

رد صالحیت توفیقی 
حتمی است

معاون مش��موالن و ام��ور معافیتهای س��ازمان وظیفه عموم��ی گفت: هر 
دانشجویی که در دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم تحصیل می کند می 

تواند از معافیت تحصیلی استفاده کند.
سرهنگ حجت اهلل واعظی نژاد اظهار داشت: با توجه به حذف شرط پذیرش 
دانشجو در دانشگاهها از طریق آزمون سراس��ري، صدور معافیت تحصیلي 
براي دانشجویان پذیرفته ش��ده در تمام دوره هاي تحصیلي داراي مجوز از 
شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  امکان پذیر 
است. وی با اشاره به دوره هاي پودماني، فراگیر، بین الملل، مجازي و سایر 
مقاطع تحصیلي بدون آزمون افزود: دانشجویاني که به این صورت در دانشگاه 
پذیرفته شده اند با اعالم پذیرش دانشگاه و نداشتن غیبت، واجدشرایط بهره 

مندي از معافیت تحصیلي هستند.

حجت االسالم احمد سالک در حاش��یه آئین اختتامیه یازدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع(  اظهار کرد: بنده از اینکه دولت 3 وزیر خود را بعد از 

تعطیالت مجلس معرفی می کند، خبر ندارم.
وی افزود: از نظر قانونی سرپرس��ت به مدت س��ه ماه می تواند فعالیت کند 

اما این زمان به معنای آن نبوده که دولت وزیر جدید خود را معرفی نکند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: بنده به طور 
دقیق اطالعی ندارم که دول��ت می خواهد 3 وزیر خ��ود را بعد از تعطیالت 
مجلس معرفی کند یا نه، حتی اگر در این مورد صحبتی ش��ده باشد به طور 

دقیق اطالع ندارم.
س��الک تصریح کرد: در مورد توفیقی باید بگویم که رد صالحیتش حتمی 

است و علت آن سخنرانی ها و حضور وی در جریانات فتنه است.

قانون پیگیری حقوقی - سیاس��ی نق��ش و دخالت آمریکا 
و انگلیس درکودتای 28 مرداد جهت اجرا از س��وی رئیس 

جمهور مصوب مجلس شورای اسالمی برای اجرا ابالغ شد.
براس��اس این قانون ، با توجه به افشا و اعالم رسمی سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولت های آمریکا 
و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد علیه کشور 
ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و 
معنوی به کشور، دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است 
کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده 
به ملت ایران فورا تش��کیل دهد و هر سه ماه یک بار گزارش 
اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

 بر  این اساس ، وزیر امور خارجه )رئیس کارگروه(،دادستان 
کل کش��ور، وزیر اطالع��ات ، نماین��ده تام االختیار س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ،رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اسالمی ، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اس��المی و رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس ش��ورای اس��المی اعضای کارگروه پیگیری جبران 
خس��ارات کودتای 28 تعیین ش��ده اند. طبق ای��ن قانون 
،کارگروه موظف اس��ت راهکارهای پیگیری خسارت های 

مادی و معنوی را به مجلس ارائه دهد.

افخم سخنگوی وزارت خارجه کش��ورمان با تائید رد و بدل 
شدن نامه بین اوباما و روحانی گفت که این نامه درباره تبریک 
انتخاب آقای روحانی به سمت ریاست جمهوری بوده است.

»مرضیه افخم« س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان پیش 
از ظهر امروز سه ش��نبه در نشس��ت هفتگی ب��ا خبرنگاران 
رس��انه های داخلی و خارجی، درباره نامه اوباما به روحانی 
گفت: این نامه رد و بدل شده و مربوط به تبریک انتخاب آقای 

روحانی به سمت ریاست جمهوری ایران بود.
وی همچنین توضیح داد که ساز و کار تبادل این نامه از طریق 

کانال های دیپلماتیک جاری انجام شده است.
افخم در مورد بحث برداش��تن تحریم های اتحادیه اروپا نیز 
اظهار داش��ت که این موضوع مراحل قضایی و قانونی خود 

را طی می کند و فعاًل اظهارنظر خاصی در این باره نداریم.
سخنگوی وزارت خارجه درباره ترکیب تیم مذاکره کننده با 
1+5 هم گفت: همزمان با تنظیم کارشناسان و طی مراحل 
داخلی در وزارت خارجه اس��امی اعضای تیم اعالم خواهد 
شد. وی افزود: بحران س��وریه را باید از راهکار سیاسی حل 
و فصل کرد. نگرانی های عمومی در منطقه در این زمینه را 
اعالم کردیم و در میان ملت های منطقه احساس��ات منفی 
وجود دارد و طبعا این احساس��ات بخش��ی از واقعیت های 

منطقه است.

در پی انتش��ار خبر »اسباب کش��ی خانم  مسئول برای 
زندگی در کاخ!« یکی از مسئوالن فعلی سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری به فارس گفت: این موضوع مربوط 
به معاون س��ابق س��ازمان میراث فرهنگی اس��ت که با 
موافقت رئیس وقت این سازمان، به خانه ای در سعدآباد 
نقل مکان کرده اس��ت اما بعد از تغییر رئیس س��ازمان 
میراث فرهنگی، این موضوع، مورد پیگیری قرار گرفت 
و به این خانم اعالم شده است که باید این خانه را تخلیه 
کند.وی اف��زود: در حال حاضر ح��دود 20 روزی به وی 
زمان داده ایم تا اسباب و اثاثیه خود را از این خانه ببرد.

برخی منابع دیگر نیز می گویند برای اینکه این خانه در 
کاخ سعدآباد تهران، برای زندگی آماده شود رقمی حدود 
200 میلیون تومان، هزینه ش��ده و امکانات داخلی این 

خانه کاماًل به روز، تجهیز شده است.
خانم »الف - م«، معاون س��ابق میراث فرهنگی کش��ور 
درباره اقامت خود در خانه س��عدآباد گفته اس��ت: این 
مکان یکی از خانه های س��ازمانی متعلق ب��ه نگهبانان 
بوده و با توجه به اینکه من از اس��تان قزوین به سازمان 
میراث فرهنگی آمده ام شرط داشتن مسکن گذاشتم و 
مس��ئوالن وقت نیز تعهدش��ان را هنگام انتقال معاونت 

فرهنگی به شیراز اجرا کردند .

دریادار علی فدوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به 
اشراف همه جانبه نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس گفت: 
امروز بیش از 100 شناور ما روزانه در خلیج فارس به گشت 
زنی می پردازن��د به طوری که امریکایی ها ه��ر کجا را نگاه 

کنند، ما را می بینند.
وی با بیان اینکه امریکا در خلیج فارس موضع انفعالی دارد، 
گفت: هیچ موضوعی را سراغ نداریم که امریکایی ها در این 
منطقه از دستورات سپاه تمکین نکرده باشند.فرمانده نیروی 
دریایی س��پاه در عین حال گفت: توانمندی و قدرت ما در 
حدی اس��ت که امروز باید برای دیدن شناورهای امریکایی 
به سواحل کش��ورهای جنوبی خلیج فارس بروید. فدوی با 
اشاره به رویارویی مستقیم س��پاه و امریکا در خلیج فارس 
در ایام دفاع مقدس گفت: توان ما امروز به گونه ایس��ت که 
امریکایی ها را مجبور به تغییر استراتژی نظامی خود بعد از 
نزدیک به 200 سال کرده اس��ت.وی خاطرنشان کرد: توان 
نیروی دریایی سپاه بر 5 پایه ش��ناورهای تندرو، موشکی، 
هوادریا، پهپاد و تکاوران جهادی تعریف شده است.فرمانده 
نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: در مقطعی، امریکایی 
ها هم اقدام به استفاده از شناور تندرو در خلیج فارس کردند 
اما نتوانستند و آنها را جمع کردند و به قول حضرت آقا آدم 

این کار را نداشتند.

امور خارجه دولتدولت دفاعی

پیگیری حقوقی- سیاسی 
کودتای 28 مرداد

 جزئیات نامه 
متقابل اوباما و روحانی

مهلت 2۰ روزه برای وسایل  
خانم مسئول از کاخ

گشت زنی ۱۰۰ شناور سپاه 
در خلیج فارس
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ابراز امیدواری اخضرابراهیمی 
به برگزاری ژنو 2

فرستاده س��ازمان ملل در س��وریه گفت که امید زیادی به 
برگزاری نشست ژنو 2 درباره سوریه وجود دارد.

اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در 
سوریه در گفت وگو با شبکه روسیا الیوم تاکید کرد که امید 
زیادی برای برگزاری نشس��ت ژنو 2 وجود دارد و طرف  های 
درگیر باید بدانند که راهکار نظامی در سوریه وجود ندارد.وی 
نقش آمریکا و روسیه در هر سازش آینده در سوریه را اساسی 
خواند و گفت: ما امیدواریم که موضع عربی در قبال راهکار 

سیاسی بحران سوریه متحد شود

واکنش دمشق به گزارش 
سازمان ملل

نماینده دائم سوریه در ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل در 
ژنو در بیانی��ه ای تاکید کرد، کمیت��ه بین المللی تحقیق در 
خصوص سوریه دچار اشتباه ش��ده و به خاطر اتکا به بیانات 
و اظهارات غیرموثق اش��تباهاتی گمراه کننده مرتکب شده 
است؛ اظهاراتی که متعلق به گروه های تروریستی است که 
در کشورهای همجوار سوریه تحت پیگرد قضایی قرار دارند.

وی همچنین تاکید کرد: کمیته بین المللی تحقیقات سازمان 
ملل در انجام تحقیقات خود از خبرهای منابع دشمن سوریه 
و رسانه هایی استفاده کرده است که اخباری مغرضانه علیه 

سوریه منتشر می کنند.

 کاخ سفید: برای تعامل
 با ایران آماده ایم

 کاخ سفید با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت جدید ایران 
نگرانی های جامعه بین المللی درباره برنامه هس��ته یی اش را 
رفع خواهد کرد گفت که برای تعامل با تهران آماده است.جی 
کارنی، دبیر مطبوعاتی کاخ س��فید در یک کنفرانس خبری 
گفت: ما امیدواریم که دولت جدید ایران تعامل واقعی داشته 
باشد تا به یک راه حل دیپلماتیک که به طور کامل نگرانی های 
جامعه بین المللی درباره برنامه هسته یی اش را رفع کند، دست 
یابیم.وی در ادامه با تکرار اتهامات غرب مبنی بر نظامی بودن 
برنامه هسته یی ایران مدعی شد: اما ما عالوه بر آن با صراحت 
اعالم کرده ایم که ایران آشکارا به وظایفش تحت قطعنامه های 
بین المللی عمل نکرده اس��ت و باید به صورت قابل راس��تی 

آزمایی برنامه هسته یی تسلیحاتی اش را کنار بگذارد.

اخبار بین الملل

محم��ود احمدی ن��ژاد اگر چ��ه در آخرین روزهای ریاس��ت 
جمهوری اش گفته بود که از پاس��تور به نارمک اسباب کشی 
خواهد کرد اما این اسباب کشی  بیشتر جنبه نمادین داشت و 
مقصد اصلی اش ساختمانی در خیابان شیخ بهایی ونک تهران 
بود. ساختمانی که این روزها دفتر مالقات ها و جلسات رسمی 
احمدی نژاد شده است و بنا به روحیه او؛ در محور توجهات قرار 
گرفته است. استقرار او در این س��اختمان نشان می داد که او 
قصد داشت محلی را برای تجمع یاران و حلقه نزدیکانش داشته 
باشد تا شاید نهایتا به ساختمان مرکزی دانشگاه ایرانیان هم 

تبدیل شود.
     مورد استفاده ساختمان الدن

برای اولین بار نام ساختمان الدن در شهریور ماه سال 91 و در 
جریان میزبانی ایران از اجالس عدم تعهد به گوش خورد.  در 
آن زمان این ساختمان به محل اس��تقرار علی سعیدلو معاون 
بین الملل رئیس جمهور تبدیل شده بود تا امور این اجالس را 
رتق و فتق کند. یک س��ال قبل تر از این موضوع البته تشکیل 
معاونت بین الملل در نهاد ریاس��ت جمه��وری محل حرف و 
حدیث قرار گرفته و به رئیس جمهور ایراد گرفته شده بود که 
با چنین دستگاه دیپلماسی عریض و طویلی، تشکیل معاونت 
بین الملل در نهاد ریاست جمهوری معنایی جز موازی کاری 
نمی تواند داش��ته باشد. س��اختمان ش��یک الدن در اختیار 
سعیدلو قرار گرفت اما عمال بعد از برگزاری اجالس عدم تعهد 

کمترین استفاده ای از این س��اختمان شد تا آنکه در ماجرای 
خروج هدایای ریاس��ت جمهوری در روزهای پایانی دولت بار 
دیگر نام این س��اختمان به گوش خورد.در آن زمان گفته شد 
که تمام هدایایی که روسای جمهوری از مقامات سایر کشورها 
گرفته اند یکش��به بار کامیون شده و به س��اختمانی در ونک 

منتقل شده است.
     ساکنان الدن

بعد از آنکه در روزهای پایانی ریاس��ت جمهوری احمدی نژاد 
خبر تش��کیل دفتر رییس جمهور س��ابق به بیرون درز کرد، 
ذهن ها به این سمت رفت که احمدی نژاد قصد دارد در همان 
مجموعه پاستور س��اختمانی را برای خود در نظر بگیرد. اما از 
همان زمانی که الدن به علی سعیدلو سپرده شده بود گویا یاران 
احمدی نژاد فکر دفتر رئیس جمهور س��ابق را هم کرده بودند 
که بالفاصله از پاستور نه به نارمک که به ونک نقل مکان کردند. 
محمود احمدی نژاد  در روز تحلیف حسن روحانی، دیدارهایی 
را در این س��اختمان ترتیب داد و به بهانه انجام این دیدارهای 
خارجی از حضور در مجلس صرف نظر کرد. جلسات سیاسی 
احمدی نژاد در این ساختمان باعث ش��د تا در جریان یکی از 
جلسات علنی مجلس، یکی از نمایندگان از روحانی درخواست 
کند که این س��اختمان را تعطیل کند. واکنش مجلسی ها به 
جلسات احمدی نژاد در این ساختمان آن زمانی شدت گرفت 
که همزمان با جلسات هیات دلت در پاستور، جلسه ای هیات 

دولت سابق در س��اختمان الدن برگزار شد. حسین سبحانی 
نیا عضو هیأت رئیس��ه مجلس با اش��اره به برگزاری جلسات 
هیأت دولت سابق در ساختمان الدن، گفت: تشکیل جلسه در 
ساختمان الدن که متعلق به اموال دولت است، جزء برای امور 

انجام ضروری کشور جایز نیست و منع شرعی دارد.
عوض حیدرپور نماینده ش��هرضا هم در این باره تصریح کرد: 
اگر ساختمانی برای این جلسات در نظر گرفته شده است باید 
با مجوز دولت فعلی باش��د و علی القاعده دولت یازدهم اجازه 
ای به این افراد برای تش��کیل جلس��ه در دفتر رییس جمهور 

سابق نداده است.
     ما شرکت نمی کنیم و با آمریکا در حال جنگیم

با وجود تشکیل جلس��ات نزدیکان احمدی نژاد در ساختمان 
الدن اما برخی وزیران و معاونان دول��ت می گویند که در این 

جلسات حضور پیدا نمی کنند.
سید محمد حسینی وزیر ارش��اد دولت احمدی نژاد در پاسخ 
به این سئوال که آیا در جلسات س��اختمان الدن که با حضور 
احمدی نژاد برگزار می شود شرکت می کنید ، گفت: من تنها 
در یکی دو جلسه آن شرکت کردم و بیشتر جنبه دید و بازدید 
میان وزیران دولت سابق بود. وی با بیان اینکه من از جزئیات 
بیشتر این جلس��ات خبر ندارم گفت: در جلسات بعدی از من 

دعوت نشده است.
محمدرضا میرتاج الدینی معاون احمدی نژاد هم در پاسخ به 
پرسش مشابهی در مورد جلسات ساختمان الدن گفته است: 
این سوال را باید از آنانی که مسئولش هستند بپرسید چرا که 
اگر قرار باشد خبری شود، رسانه ای می شود. محمود احمدی 
نژاد نیز در حاشیه مراسم ختم مادر سردار قاسم سلیمانی در 
واکنش به سوالی درباره ساختمان الدن سکوت کرده و گفته 
که این موضوعات مهم نیس��ت و ما با آمری��کا در حال جنگ 

هستیم.
     الدن را پس می گیرند

روز گذشته خبر رسید که دولت جدید رای به انحالل معاونت 
بین الملل ریاس��ت جمهوری داده اس��ت. اما گفته می ش��ود 
س��اختمانی که قبال برای این معاونت در نظر گرفته شده بود 
قرار اس��ت به وزارت دادگستری واگذار ش��ود تا پورمحمدی، 
وزیر کشور سابق دولت احمدی نژاد و وزیر دادگستری دولت 
روحانی در آن مستقر شود. روزی که احمدی نژاد به دانشگاه 
علم وصنعت بازگشت در واکنش به س��والی درباره انتقال 16 
میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری به حساب دانشگاهی 
که قصد دارد راه اندازی کند گفته بود به زودی به این سواالت 
پاسخ خواهد داد. او در پاسخ به سواالتی درباره الدن و جلسات 
این ساختمان سکوت کرده است. اما شنیده شده است او قصد 
دارد به زودی در یک نشست خبری به تمام این سواالت پاسخ 
دهد. درباره زمان این نشست چیزی اعالم نشده است اما بعید 
بنا به روحیه حاشیه سازی احمدی نژاد بعید به نظر نمی رسد 

او این نشست را در ساختمان الدن برگزار کند

تالش برای باز پس گیری یک ساختمان  حاشیه ساز 

احمدی نژاد درباره الدن چه خواهد گفت؟



یادداشت

بدرقه کاروان کاظمین از اصفهان
مسئول کارگاه آفرینش های هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
اصفهان از اتمام س��اخت درب های حرمین مطهر کاظمین خبر داد و 
گفت: بدرقه درب های حرمین مطهر کاظمین  امروز  27شهریورماه 

از اصفهان آغاز می شود.
محمد حس��ین ایرانپور ، از اتمام س��اخت درب ه��ای حرمین مطهر 
کاظمی��ن خب��ر داد و اظه��ار ک��رد: بی��ش از 50 هنرمن��د اصفهان 
نزدیک به یک سال در عملیات س��اخت این درب ها فعالیت داشتند.

وی اف��زود: درب های ح��رم مطهر امام��ان معصوم امام موس��ی)ع( 
و ام��ام ج��واد)ع( ام��روز  همچ��ون تجربه ه��ای پیش��ین س��وار بر 
 تریلی ش��ده و ابتدا در ش��هر اصفهان و سپس عازم ش��هرهای دیگر

 می شود.
مسئول کارگاه آفرینش های هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
اصفهان گفت: اسامی شهرهایی که این درب های مطهر از آنجا عبور 

می کنند در حال حاضر مشخص نیست و امروز اعالم می شود.

بیماران تاالسمی از اصفهان تا مشهد 
را با دوچرخه رکاب می زنند

برای نخس��تین مرتبه بیماران تاالس��می مس��یر اصفهان تا مشهد و 
بلعکس را رکاب می زنند.  امروز برای نخس��تین ب��ار گروه رکاب زنان 
بیماری های خاص تاالسمی با ش��عار بیماری پایان زندگی نیست به 
کمک هیئت دوچرخه سواری اس��تان اصفهان و با همکاری اداره کل 
ورزش وجوانان استان اصفهان، هالل احمر، سازمان فرهنگی تفریحی 
ش��هرداری اصفهان و جمعی از خیرین با دوچرخه س��فر اصفهان به 

مشهد مقدس و بالعکس را آغاز خواهند کرد..

صدور کارت موقت برای اتباع بیگانه 
در 42 رشته شغلی

رئیس اداره تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان برخوار گفت: اتباع بیگانه 
در صورت اخذ مجوز و مدارک اقامتی می توانند در 42  رش��ته شغلی 
کارت دریافت کنند. کریم علی نقی با اش��اره به اینکه 20 هزار نفر از 
اتباع بیگانه در شهرس��تان برخوار ساکن و مش��غول فعالیت هستند، 
اظهار داش��ت: 15 هزار نفر از این اتباع بیگانه ب��دون مجوز قانونی در 
سطح این شهرستان مش��غول انجام فعالیت هستند که برای زندگی 
کردن اتباع مج��از در چارچوب ضوابط، قوانی��ن و مقررات هیچ گونه 

محدودیتی  وجود ندارد.

 فعالیت 2500 امام جماعت
  در مدارس

مسئول قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: در سال تحصیلی جدید حدود دو هزار و 500 امام جماعت در 
مدارس استان اصفهان فعالیت می کنند.در زمان فعالیت دولت دهم 
آیین نامه ای توس��ط ش��ورای عالی آموزش و پرورش تهیه و تصویب 

شده است.

گشتی در اخبار 

از کارهای نمایشی بیزارم
علی ربیعی  

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
تمام بیمارانی که دچار معلولیت ام  اس شده اند، تحت پوشش سازمان 
بهزیستی قرار می گیرند، سازمان تامین اجتماعی تمام هزینه بیماران 
 خاص را تقبل کرده است و سازمان بهزیستی نیز از این پس بیماران 

ام اس را که دچار معلولیت شوند، تحت پوشش قرار می دهد.
بیماران خاص را تامین اجتماعی و از این پ��س بیماران ام اس را نیز 
سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار می دهد.جامعه ای مناسب است 
که طبقه متوس��طش 80 درصد جمعیت آن را تشکیل دهد، اظهار 
کرد: در یک جامعه مناس��ب جمعیت طبقه فقی��ر نباید باالتر از 10 

درصد باشد.
دولت نباید ب��ه دنبال توزیع 
فقر باش��د و بر همین اساس 
نمی خواهد یک کمیته امداد 
بزرگ تش��کیل دهد، چرا که 

اصال عملی منطقی نیست.
هیاهوب��ازی و ادا درآوردن ها 
جای��ی دول��ت  ای��ن   در 

 ندارد.
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چهره روز
توقیف ۵۸۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از تشدید برخورد با موتورسواران متخلف و توقیف 584 دستگاه 
موتورسیکلت متخلف در یک هفته گذشته خبر داد.در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و اجرای طرح 

برخورد با موتورسواران متخلف  را ماموران انتظامی به اجرا گذاشتند. 
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وزیر محیط زیس��ت روس��یه می گوید کشور ما با 
مش��کل ازدیاد فالمینگو مواجه ش��ده است! زیرا 
فالمینگوها دیگر به تاالب گاوخونی سفر نمی کنند. 
نابودی گاوخونی اکوسیستم یک منطقه وسیع از 
جهان را تحت تاثیر ق��رار می دهد پس احیای آن 
بای��د در اولویت قرار گیرد«خش��کی زاینده رود و 
تاالب گاوخونی تنها بخشی از چالش هایی است که 
محیط زیست استان اصفهان با آن دست به گریبان 
است، توسعه صنعت،  فرسایش خاک، مهاجرت بی 
رویه، صدور مجوز بهره برداری از معادن، ش��کار و 
صید و تغییر کاربری اراضی و چندین مشکل دیگر 
از مواردی اس��ت که اس��تان اصفهان برای ادامه 

حیات باید از سد آن ها عبور کند.
اگرچه به نظر می رسد محیط زیست استان اصفهان 
در س��کوت مدیران محیط زیس��ت و نمایندگان 
اصفهان در مجلس شورای اس��المی به فراموشی 
سپرده می شود اما در دستور کار قرار گرفتن رفع 

بحران دریاچه ارومیه در روزهای نخست تشکیل 
دولت شاید امیدی باشد تا مسووالن محیط زیست 
کش��ور این بار س��کان داران شایس��ته تری برای 
حفظ محیط زیس��ت اس��تان هایی مانند اصفهان 

در نظر گیرند.
     اصفهان در کمربندی از دود

احمد خاتون آبادی، عضو هیئت علمی دانش��گاه 
صنعت��ی اصفهان و فع��ال محیط زیس��ت معتقد 
اس��ت کمربندی از دود ب��ه جای کمربند س��بز، 
اصفهان را در بر گرفته است از همین رو مهم ترین 
مسئله استان و کالن شهر اصفهان توقف گسترش 
واحدهای صنعتی آالینده ای مانند ذوب آهن، فوالد 
مبارکه، پتروشیمی، پاالیشگاه و امثال آن ها است.

وی با اشاره به اینکه اصفهان بر خالف شهر تهران 
که آبرفت سلس��له جبال البرز قرار گرفته است در 
یک گودی واقع ش��ده و آلودگی از این کالن شهر 
خارج نمی ش��ود بلکه در اطراف این شهر چرخش 

می کند،  تصریح کرد: س��ازمان محیط زیست باید 
میان ضرر دهی کارخانه جات و س��المت،  به فکر 
سالمت مردم باشد و برای کاهش آالیندگی ناشی 

از صنایع مجاور شهر اصفهان راهکار ارایه کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه 
کرد: نیروگاه های اصفهان مازوت می س��وزانند و 
ساالنه مبلغ قابل توجهی به فیلتراسیون اختصاص 
می دهند در حال��ی که تغییر س��وخت نیروگاه ها 
از مازوت ب��ه گاز موج��ب بازگش��ت هزینه های 

فیلتراسیون به این صنایع می شود.
خاتون آبادی با اش��اره به اینکه مسووالن محیط 
زیست اس��تان و کشور باید پاس��خگوی آمار قابل 
توجه بیماری های قلبی و عروقی و آسم در اصفهان 
باش��ند،  تصریح کرد: کالن ش��هر اصفهان در حال 
نابودی است و روزانه تنها آالیندگی نقاط مختلف 
این ش��هر بدون انجام تحلیلی ب��رای چرایی این 

موضوع منتشر می شود.

    3 هزار سال نمک مدفون در تاالب آماده 
بیداری

وی تغییر سوخت نیروگاه های اصفهان،  جلوگیری 
از تغییر کاربری های اراضی و چالش های آبی پیش 
روی اس��تان را از دیگر اولویت اس��تان در بخش 
محیط زیست عنوان کرد و گفت: موضوع آب یکی 
از نکات قابل توجه در بحث محیط زیس��ت استان 
اصفهان است و مسووالن محیط زیست باید توجه 
کنند که این مش��کل تنها مربوط به این اس��تان 

نمی شود بلکه ملی و حتی فرا ملی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه 
کرد: در خصوص رودخانه زاینده رود طومار شیخ 
بهایی بیش از چهار قرن پیش نوشته شد و حق آبه 
بهره ب��رداران رودخان��ه را در مناط��ق مختلف به 
وضوح روشن کرده اس��ت و حتی کشاورزان برای 
احداث تونل اول کوهرنگ هزینه پرداخت کرده اند 

و این موارد نباید از نظر دور بماند.
خاتون آبادی با بیان اینکه تاالب گاوخونی از دیگر 
چالش های استان اس��ت که باید مورد توجه قرار 
گیرد،  خاطر نش��ان کرد: گاوخونی به عنوان یک 
اکوسیستم طبیعی ارزش��مند در مرکز کشور در 
حال خشک ش��دن اس��ت و اگر این اتفاق بیفتد 
که وقوع آن زیاد دور به نظر نمی رسد باید منتظر 
باشیم تا نمکی که س��ه هزار سال در الیه های این 
تاالب مدفون شده با یک باد از زمین بلند شود و به 
چش��م مردم برود.وی تاکید کرد: تاالب گاوخونی 
در حالی به سمت نابودی می رود که در کنوانسیون 
رامسر به ثبت رسیده است و به عنوان یک منطقه 
آب��دار و غرقابی در منطقه محس��وب می ش��ود و 
ام��روز در کش��ورهای دیگر به ص��ورت مصنوعی 
ایجاد می شود و اما متاسفانه ما تاالب های طبیعی 

کشورمان را از بین می بریم.
    بحران سدهای خشک

این فعال محیط زیست با بیان اینکه مبحث مهم 
دیگری که در استان اصفهان باید مدنظر مسووالن 
زیست محیطی کشور و استان قرار گیرد گسترش 
بارگذاری ها بر روی رودخانه و توسعه صنعت است، 
گفت: با استقرار یک صنعت شاهد افزایش جمعیت 
ناخالص در یک منطقه هس��تیم بنابراین عالوه بر 
مصرف آب توسط صنعت، میزان مصرف آب شرب 

نیز به واسطه مهاجرت افزایش می یابد.
خاتون آبادی اضاف��ه کرد: مدی��ران جدیدی که 
سکان محیط زیست استان را در دست می گیرند 
باید در جریان 800 حلقه چاه حفر شده در اطراف 
رودخانه زاین��ده رود ق��رار گیرند؛  ای��ن چاه ها با 

برداش��ت آب های زیر زمینی قلک آبی اس��تان را 
خالی می کنند و در حالی که در سال های ابتدای 
انقالب در اصفهان پس از شش متر حفر گودال به 
آب می رس��یدیم، امروز برای رس��یدن به آب باید 

175 متر حفاری انجام شود.
وی افزود: نکته قاب��ل توجه دیگری ک��ه مدیران 
جدید محیط زیس��ت باید به آن توج��ه کنند این 
است که اصفهان به تنهایی بار جمعتی 40 درصد 
جمعیت کش��ور را به دوش می کش��د درحالی که 
میزان ب��ارش این اس��تان در س��ال ب��ه کمتر از 
100 میلی متر رس��یده، منابع خاکی آن در حال 
فرسایش اس��ت، مراتعش به دیم زار تبدیل شده 
و در شهرس��تان های کاشان، اردس��تان و خور و 
بیابانک پش��ت س��دهایی که احداث ش��ده حتی 

قطره ای وجود ندارد.
عضو هیئت رییسه جمعیت پیام س��بز با اشاره به 
اینکه ارزیابی اثرات زیست محیطی در استان باید 
به دقت و توسط چندین مجموعه مجزا انجام تا از 
صدور مجوزهای بی رویه معدن در استان اصفهان 
جلوگیری شود، تاکید کرد: اگر اقتصاد از صنعت، 
کشاورزی و خدمات تشکیل شده باشد اصفهان در 
هر سه حوزه در جایگاه بسیار مطلوبی قرار گرفته 
است و حتی کشاورزی و خدمات می تواند از صنعت 

این استان پیشی گیرد.
    گنبدهای فیروزه ای در حال فرسایش

خات��ون آب��ادی با بی��ان اینک��ه خش��کی زاینده 
رود موج��ب رکود کش��اورزی و خدمات��ی مانند 
گردشگری در اس��تانی شده اس��ت، تصریح کرد: 
اصفهان پتانس��یل باالیی در بخش محیط زیست 
دارد و اگر حق محیط زیست این استان درست و 
کامل ادا شود به این معنا که اصفهان آلوده نباشد، 
زاینده رود جاری و جانمایی هر فعالیت مش��خص 
باش��د آن گاه اصفهان ب��ا وج��ود جمعیت عظیم 
جوانان به یکی از کالن ش��هرهایی تبدیل خواهد 
شد که به تنهایی می تواند بخش��ی از بار کشور را 

به دوش بکشد.
    ریه اصفهان در حال نابودی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره 
به اینکه متاسفانه در چند س��ال اخیر زمین های 
درجه یک اس��تان تغییر کارب��ری داده اند، ادامه 
داد: نوع پوشش گیاهی ش��هر اصفهان باید تغییر 
کند و جنس دیگری از نوع چمن و یا گیاه دیگری 
جایگزین چمن فعلی ش��ود زیرا نوع پوشش سبز 
کالن شهر اصفهان مناسب ش��هری مانند لندن با 

70 درصد رطوبت است.

اصفهان در باتالق بي تدبیري ها

محیط زیست اصفهان سکان داری شایسته می خواهد
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت دومآگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول

م الف 6453 روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهانم الف 6617 روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

شرکت ملی گاز ایران
 شرکت گاز استان اصفهان

شرکت ملی گاز ایران
 شرکت گاز 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.

 1-موضوع  مناقصه : اجرای عمليات ساخت و نصب حدود2200 مورد انشعاب فوالدی و پلی اتيلن، عمليات 
جمع آوری حدوده 2000 مورد شير پياده رو ، جابجائی حدود 150 مورد انشعاب فوالدی ، جمع آوری حدود 

380 مورد انشعاب فوالدی و نصب 52 مورد شير شبكه در سطح اداره گاز نجف آباد 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 :418000000 ريال ) چهار صدو هجده ميليون ريال (                                      

 كد فراخوان : 1338066
مناقصه گران می توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به پايگاه اطالع رس�انی الكترونيكی شركت گاز 
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رئیس اتحادیه صنف صنایع دستي اصفهان با تاکید 
بر اینکه توسعه صنعت گردش��گري راه نجات مردم 
استان از زیان هاي آالیندگي صنایع سنگین است، 
اظهار داشت: طبیعي است که توریست ها به خرید 

اجناس هنري کشور 
ه��ا عالق��ه وافري 
دارن��د و ام��روزه در 
جه��ان 602 نوع از 
صنایع دستي وجود 
دارد که تعداد 354 
ن��وع آن در ای��ران 
تولی��د مي ش��ود و 
سهم استان اصفهان 
از ای��ن رق��م 190 

رشته اس��ت.عباس ش��یردل با بیان اینکه در حال 
حاضر در اس��تان بر روي  80 رشته هنري به صورت 
فع��ال کار مي ش��ود،گفت: نکته حای��ز اهمیت این 
 اس��ت که تمامي مراحل تامین مواد اولی��ه، تولید ،

 عملی��ات ه��اي پرداخ��ت کاري و تکمیلي همگي 
در داخ��ل اس��تان اصفه��ان انج��ام  مي ش��ود که 

ای��ن ام��ر نش��ان از  ظرفی��ت ب��االي اش��تغال در 
 ای��ن عرص��ه ب��ه ج��اي توس��عه صنای��ع آالینده

 اس��ت.رئیس اتحادیه صنف صنایع دستي اصفهان 
با اش��اره به اش��تغال 30 هزار نفر در صنایع دستي 
اس��تان یادآور شد: 
م��ردم اصفه��ان به 
ط��ور موروثي عالقه 
من��د ب��ه فراگیري 
هنر ه��اي صنایعي 
دستي هستند و در 
حال حاضر شاگردان 
زیادي در مغازه ها در 
کنار اساتید مشغول 
فراگیري رشته هاي 

گوناگون شده اند.
 داد توریست هاي داخلي در شش ماه نخست سال 
جاري به دلیل خشکي زاینده رود و گرماي شدید هوا 
و به دنبال آن تمایل مس��افران براي رفتن به نواحي 
خنک تر کشور به ش��هر اصفهان کاهش چشمگیر 

داشت.

ش��رکت هواپیمایی ارون��د از ماه آین��ده فعالیت 
رسمی خود را آغاز می کند.

مدیرعام��ل ش��رکت هواپیمای��ی ارون��د گفت: 
شرکت هواپیمایی اروند با س��ابقه ای دیرینه در 

صنع��ت  بخ��ش 
هوایی کش��ور پس 
از بازس��ازی ناوگان 
هوایی خود با توجه 
ب��ه هماهنگی های 
ب��ه عم��ل آم��ده با 
سازمان هواپیمایی 
کش��وری، دوب��اره 
فعالیت خود را در دو 
بخش مسافربری و 

باربری در خط��وط هوایی داخل��ی و بین المللی 
آغاز می کند.

محمد گلکار با تاکید بر لزوم استفاده از تجربیات 
کش��ورهای منطقه در خصوصی س��ازی صنعت 
حمل و نقل هوایی افزود: خوش��بختانه در سال 
حماسه سیاسی و حماس��ه اقتصادی با همراهی 

دولت تدبیر و امید تالشهایی در جهت حمایت از 
بخش خصوصی در حال انجام است.

 وی همچنین اظه��ار امی��دواری کردکه دولت 
زمین��ه حضور نخب��گان صنع��ت هوای��ی را در 
تس��هیل   کش��ور 

کند.
مدیرعامل شرکت 
هواپیمای��ی اروند 
اف��زود: ش��رکت 
هواپیمای��ی اروند 
در نظ��ر دارد ب��ا 
طراح��ی ابزارهای 
 ، پس��ند بر ر کا
تس��هیالتی فراهم 
آورد تا دشواری های تشریفات سفرهای هوایی از 
مرحله خرید تا پذیرش مسافر و بار به میزان قابل 

توجهی کاهش یابد.
گفتنی است  ش��هروندان اصفهانی می توانند در 
مهر ماه از خطوط هوایی این هواپیمایی  استفاده 

کنند .

تمدید مهلت ارسال 
مقاالت به پنجمین کنگره 
بین المللی رنگ و پوشش 

 دبیرخانه پنجمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش، 
آخرین مهلت ارسال مقاالت به دبیرخانه این کنگره را 

31 شهریور ماه اعالم کرد.
، این کنگره با هدف معرفی دستاوردهای تحقیقات 
علمی اخیر و کارب��رد آن ها در س��ازمان ها و صنایع 
مختلف و تبادل تجربیات به منظور گسترش و اجرای 
روش های علوم و فناوری رنگ و مهندس��ی پوشش 
برگزار می شود.پژوهشگران و عالقه مندان می توانند 
به منظور ارائه چکیده مبس��وط مق��االت خود تا 31 
ش��هریور ماه جاری به پایگاه اینترنتی دبیرخانه این 
 iut.ac.ir.www.iccc2013 کنگره ب��ه نش��انی
مراجعه کنند.پنجمی��ن کنگ��ره بین المللی رنگ و 
پوشش با همکاری انجمن علمی رنگ ایران، موسسه 
علوم و فناوری رنگ و پژوهشگاه رنگ و پلیمر دانشگاه 
 )SDC( امیرکبیر، انجمن رنگرزان و رنگ کاران دنیا
و انجمن روغن، رنگ و پوش��ش انگلستان، 27 و 28 

آذر ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

آغاز فعالیت رسمی شرکت هواپیمایی اروند در مهر ماهگردشگري جایگزین صنایع آالینده شود



چهره روزیادداشت

 پیوستن گمرک اصفهان
 به شبکه فیبر نوری

 مديرکل گمرك اصفهان از پيوستن اين گمرك به شبكه فيبرنوري 
خبر داد.اسداهلل احمدي ونهري با اشاره به اين موضوع اظهار داشت: با 
انتقال خط ارتباطي گمرك اصفهان بر روي فيبر نوري، مناسب ترين 

بستر ارتباطي راه دور در اين گمرك برقرار شده است. 

 اختصاص 3 میلیارد ریال اعتبار
 به علوفه دام عشایر 

 مديرکل مديريت بحران استانداری اصفهان گفت: سه ميليارد ريال 
اعتبار برای تامين علوفه دام به عشاير استان اصفهان اختصاص پيدا 
کرده است.منصور شيش��ه فروش با اش��اره به وجود ۹ هزار و ۶۰۵ 
خانوار عشاير در مناطق مختلف استان اظهار داشت: اختصاص 3 هزار 
ميليارد ريال اعتبار براي جبران خسارت ناشي خشكسالی  و تامين 

علوفه در اختيار امور عشاير استان اصفهان قرار گرفت. 

 رشد اعتبارات هزینه ای نسبت
 به سال گذشته

    رئيس سازمان امور اقتصادی و دارايی استان اصفهان گفت: مجموع 
اعتبارات هزينه اي استان در س��ال جاری ۱۲درصد رشد نسبت به 
سال قبل ديده مي شود.علی صبوحی با اش��اره به وضعيت اعتبارات 
و درآمد استان در سال جاری اظهار داش��ت: در خصوص اعتبارات 
هزينه اي در بخش حقوق و مزاياي مستمر 3۷ درصد رشد و در بخش 
 س��اير اعتبارات هزينه اي ۶ درصد کاهش و در مجم��وع اعتبارات
 هزينه اي استان ۱۲درصد رشد نسبت به سال قبل ديده مي شود. 

 ترخیص كاالهای اولویت  10 
تنفس بازار را به همراه دارد

 رييس هي��ات مديره انجم��ن توليدکنندگان ل��وازم خانگی گفت: 
موضوع مصوب��ه جديد دولت در خصوص ترخي��ص موقت کاالهای 
اولويت ۱۰ می تواند راهی برای تنفس بازار است.محمد رضا ديانی، 
رييس هيات مدي��ره انجمن تولي��د کنندگان ل��وازم خانگی اظهار 
داش��ت: ممنوعيت گروه کااليی ۱۰ با توجه به ش��رايط تحريمی و 
محدوديت های ارزی در س��ال گذشته انجام ش��د و موضوع مصوبه 
جديد دولت در خصوص ترخيص موقت کاالهای اولويت ۱۰ می تواند 
راهی برای تنفس بازار و کمكی برای رفع موانع توليد، سرمايه گذاری 
و ايجاد تحرك اقتصادی باشد. وی افزود: اگر دولت بخواهد در بحث 
ممنوعيت ها تجديد نظر کند و کل آن ها را لغو کند شرايط سخت تر 
خواهد ش��د و تاثير منفی بر بازار خواهد داش��ت، دولت بايد در يک 
کارگروه کار شناسی و دقيق اين مورد را بررسی کند و اين مسئله را 
در انجمن توليدکنندگان و س��ازمان صنايع مط��رح کند و تصميم 

عجوالنه ای در اين خصوص اتخاذ نكند.

 آمادگی ایمیدرو برای تامین مالی 
پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی

معاون وزير و رئيس هي��ات عامل ايميدرو از همه س��رمايه گذاران 
بخش خصوصی و غير دولتی برای حض��ور در حوزه معدن و صنايع 
معدنی دعوت کرد. مهدی کرباس��يان در ادامه سلسله نشست های 
خود با تش��كل های صنعتی و معدن��ی، در ديدار ب��ا اعضای انجمن 
توليد کنن��دگان و صادرکنندگان س��نگ آهن با بي��ان اين مطلب 
گفت: »معدن و صنايع معدنی« از جمله بخش های پرظرفيت کشور 
محسوب می شود که با حضور بيشتر س��رمايه گذاران و کارآفرينان 
بخش خصوصی و غير دولتی، می تواند تحولی اساس��ی در توس��عه 
اقتصادی و اش��تغال زايی ايجاد کند.وی افزود: ايميدرو نيز ترغيب 
بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در بخش معدن و صنايع معدنی 
را جزو راهبردهای خ��ود در نظر گرفته و درصدد هس��تيم با ايجاد 
جذابيت و تسهيل ش��رايط، حضور س��رمايه گذاران را در اين حوزه 

پررنگ تر کنيم.

 تراز بازرگانی ایران
 با 92 كشور مثبت شد

حجم صادرات ايران در هفت ماهه سال ۲۰۱3 ميالدی به ترکمنستان 
۵۱۱ ميليون دالر، مصر 3۲۹ ميليون دالر و پاکستان 4۰۱ ميليون دالر 
بوده است.براساس آمار دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات در اين مدت 
۵ کشور عراق، افغانستان، ترکمنس��تان، مصر و پاکستان بيشترين تراز 
تجاری مثبت را با جمهوری اس��المی ايران داش��تند. بنابراين گزارش؛ 
صادرات ايران به عراق در مدت ياد ش��ده به 3 ميلي��ارد و ۵۷۷ ميليون 
دالر رسيد، اين درحالی اس��ت که 3۵ميليون دالر انواع کاال از عراق به 

کشورمان وارد شد. 

اخبار كوتاه

4
باکیفیت ترین سواری های داخلی معرفی شدند

طبق رده بندی کيفی شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران، شش خودروی نيسان تيانا، مگان، پارس 
تندر، تندر ۹۰، ليفان x۶۰ و ليفان ۶۲۰ با کيفيت ترين خودروهای سواری توليدی در مرداد ماه امسال 

بوده اند. 
مهلت مجلس به دولت برای ارائه 

الیحه حمایت از تولید ملی
حمید رضا فوالدگر

 نماینده مجلس 

طی مذاکراتی که ب��ا طيب نيا وزي��ر اقتصاد و داراي��ی، نعمت زاده 
وزير صنع��ت، معدن و تجارت و نهاونديان مس��ئول دفتر رياس��ت 
جمهور داش��ته ايم با ارائه اليحه حمايت از تولي��د ملی به مجلس 
 موافقت ک��رده اند اما آنچه که مهم اس��ت زمان ارائ��ه اين اليحه به

 مجلس اس��ت. طبق اظهارات رئيس جمهور طی ۱۵ روز بايد موانع 
تولي��د و کس��ب و کار اعالم 
ش��ود و در نهايت بر اس��اس 
آن در برنامه ۱۰۰ روزه دولت 
روش هاي��ی ب��رای رفع اين 
موانع اتخاذ ش��ود. پيشنهاد 
ما اين بود ک��ه دولت در اين 
مدت ۱۰۰ روزه خود اليحه 
حمايت از توليد ملی را ارائه 

دهد.
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قیمت درج شده بر روی 
جعبه داروها واقعی نیست

 460 شکایت
 از بال هایپر داشتیم

 رئيس انجمن داروس��ازان تهران گفت:   مردم در مراجعه به داروخانه ها 
به قيمت مندرج بر روی جعبه دارو ها اکتف��ا نكنند زيرا آن قيمت واقعی 

نيست.
“جليل سعيدلو” در مورد اقدام داروخانه ها مبنی بر اخذ هزينه ای بيشتر 
از قيمت درج شده بر روی جعبه دارو از مردم گفت: سيستم قيت گذاری 
بر روی جعبه های دارو در هيچ کجای دنيا اعمال نمی شود و هيچ داروی 
خارجی را پي��دا نمی کنيد که بر روی آن قيمتی زده ش��ده باش��د.  وی 
تصريح کرد: از زمانی که يک ميليون پاکت يا جعبه دارو س��فارش داده 
و چاپ می ش��ود تا موقعی که اين پاکت ها مورد اس��تفاده قرار می گيرد 
قيمت دارو دوبار تغيير می کند اما چاپ جعبه   همان چاپ قديم اس��ت. 
وي افزود: مش��تری قيمت بر روی جعب��ه دارو را واقعی می داند درحالی 

که  اينطور نيست.

رئيس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان با اشاره به شكايات 
کارگران بال هايپر گفت: در هيئتی ويژه آرای بال هايپر را صادر کرديم و منتظر 

اقدام دادگستری هستيم.
حسين باقری با اش��اره به وضعيت کارگران بال هايپر اظهار داشت: در طول 
مدت اخير حدود يک صد نفر از کارگران بال از اين فروشگاه شكايت کردند که 

با تشكيل هيئت خاصی به اين پرونده رسيدگی کرديم. 
وی گفت: برای مشخص شدن تكليف فروش��گاه بال با اعضای هيئت مديره 
تماس گرفتيم و صحبت هايی داشتيم که هر چه زودتر نسبت به تعيين کارگران 

اقدام کنند، اما آنها هيچ اقدامی انجام ندادند. 
رئيس اداره تع��اون، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان اصفهان بيان داش��ت: 
 بر اس��اس مس��تندات و اظهاراتی ک��ه کارگران داش��تند حكم ه��ا را صادر

 کرديم.

 گ�روه اقتص�اد-  رييس انجم��ن صناي��ع همگ��ن کارفرمايان 
کارخانه های آردسازی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: تغيير نرخ ارز و افزايش هزينه های توليد بايد در آناليز سهم 

يارانه کارخانه های آرد سازی در نظر گرفته شود.
محمد عصارزادگان ادامه داد: آناليز س��ال قبل برای کارخانه های 
آردس��ازی با ارز ۱۲۲۶ تومان��ی انجام گرفته اس��ت در حال��ی که 
امسال نرخ ارز حدود 3 برابر ش��ده، قيمت انرژی، دستمزد نيروی 
انسانی، ماليات و ساير هزينه ها افزايش داشته است و اين موارد بايد 
در آناليز امسال و سال آينده در نظر گرفته شود.وی اعالم کرد: پيش 
بينی الزم برای تفاوت افزايش قيمت ها روی دستمزد اين واحدها در 
سال جاری به عمل نيامده است و دولت بايد برای تامين هزينه های 
کارخانه ها اقدامات الزم را انجام دهد.وی عنوان کرد: کارخانه های 
آردسازی از ارديبهشت تا شهريور می توانند گندم خريداری کنند 
و بايد س��رمايه کافی برای خريد يكجا و نگهداری چند ماهه گندم 
داشته باشند.رييس انجمن صنايع همگن کارفرمايان کارخانه های 
آردس��ازی اعالم کرد: توان بالقوه کارخانه های کشور برای تبديل 
گندم به آرد در حال حاضر ساالنه ۲۲ ميليون تن است که بين ۱۰ 
تا ۱۲ ميليون تن از اين ظرفيت خالی است. عصارزادگان اضافه کرد: 
اگر دولت برای رفع مشكالت فعلی صادرات آرد، تامين سرمايه در 
گردش و تخصيص ارز جهت واردات گندم تدابيری بينديشد، می 
تواند ظرفيت خالی کارخانه ها را  تكميل و اشتغال زيادی ايجاد کند.

  3 واحد توليد فيلتر هوای خ��ودرو در نجف آباد اصفهان 
که به دليل توليد محصول بدون پروانه و نشان استاندارد  

پلمپ و به مراجع قضايی معرفی شد .
 بازرس��ين اداره کل اس��تاندارد اس��تان اصفه��ان در

 بازرس��ی های بعمل آم��ده 3 واحد توليد کنن��ده فيلتر 
هوای اتومبيل را در منطقه نجف  آباد اصفهان شناس��ايی 
نمودند که بصورت زير زمينی و مخفيانه ،  اقدام به توليد 
 فاقد کيفي��ت فيلتر هوای خ��ودرو در مدله��ای مختلف 

می کردند .
اين سه واحد متخلف ، بدون تشكيل پروانه و دريافت نشان 
استاندارد و همچنين بدون أخذ مجوز های قانونی اقدام 
به راه اندازی کارگاه خود در محل هايی غيرمتعارف نظير 
باغات نم��وده بودند که بالفاصله پس از شناس��ايی کليه 
توليدات غير اس��تاندارد اين واحدهای متخلف ، توقيف و 
خطوط توليد و کارگاه های مربوطه نيز پلمپ شده و پس 
از تشكيل پرونده ی حقوقی جهت رسيدگی های بعدی 
و اعمال قوانين به مراجع قضايی معرفی ش��دند . الزم به 
ذکر اس��ت از واحد های متقلب مذکور جمعاً ۲۰ دستگاه 
غيراس��تاندارد و بيش از ۱۰۰ کارتن به مي��زان تقريبی 
۵۰۰۰ عدد فيلت��ر هوای غير اس��تاندارد و فاقد کيفيت ، 

توقيف و به منظور معدوم سازی جمع آوری شد .

رئيس کانون سراس��ری انبوه س��ازان از پيش��رفت ۱۰ 
درصدی س��اخت و س��از مس��كن مهر در فاز ۵ پرديس 
خبر داد و گفت: براس��اس سياس��ت جديد وزارت راه و 
شهرسازی، بخش خصوصی در سطح کالن وارد ساخت 
و ساز مسكن می ش��ود و جدا از دولت مسكن سازی را 
ادامه خواهد داد.ايرج رهبر درباره ساخت و ساز در فاز ۵ 
پرديس، اظهار داشت: س��اخت و ساز مسكن مهر در فاز 
۵ پرديس در حال انجام است و همه ساخت و سازها در 
يک سطح ۱۰ درصدی پيش می روند و اميدواريم که به 
اتمام برسد.وی در خصوص طرح های جديد وزارت راه 
و شهرسازی برای ساخت مس��كن، افزود: اظهارات وزير 
مبنی بر اين اس��ت که بخش خصوصی در س��طح کالن 
وارد س��اخت و ساز مسكن ش��ود و جدا از دولت مسكن 
سازی را ادامه دهد زيرا دولت فقط در سطح محدود توان 
فعاليت دارد. وی با بيان اينكه حضور بخش خصوصی در 
سطح کالن به معنی شهرك سازی و سرمايه گذاری در 
شهرهای جديد بدون دخالت دولت و عدم تامين منابع 
مالی از سوی دولت است، گفت: دراين پروژه ها تسهيالت 
خريد مسكن حذف نمی شود اما تكميل کننده پروژه ها 
است زيرا وام های مسكن به تنهايی برای خريد و ساخت 

خانه کافی نيست.

رئيس س��تاد مديريت حمل و نقل و س��وخت کش��ور با تش��ريح 
ماموريت های جديد بنزينی دولت يازدهم از ارسال سه سناريوی 
کاهش يا حذف س��هميه بنزين 4۰۰ تومانی برخ��ی خودروها به 

کميسيون زيربنايی دولت خبر داد.
سيد مجتبی شفيعی درباره آخرين تصميم گيری دولت به منظور 
کاهش يا حذف سهميه بنزين 4۰۰ تومانی برخی از خودروها گفت: 
در حال حاضر سه س��ناريو برای تغيير س��هميه يا کاهش سهميه 

بنزين نيمه يارانه ای برای برخی خودروها تدوين شده است.
رئيس س��تاد مديريت حمل و نقل و س��وخت با تاکي��د بر اينكه 
براساس اين سناريوها قرار بود س��هميه بنزين موتورسيكلت های 
فاقد پالك ملی، وانت بارهايی ک��ه در خدمت حمل و نقل عمومی 
نيستند و آن دس��ته از خودروها و موتورهايی که به دليل تخلفات 
در پارکينگ های پليس توقيف ش��ده اند کاهش يا حذف ش��ود، 
 تصريح کرد: بر اين اساس مكاتباتی با پليس راهنمايی و رانندگی

 انجام شد.
اين مقام مسئول با يادآوری اينكه اين اطالعات در خردادماه سال 
جاری تكميل و برای اجرا به دولت ارسال شد،اظهار داشت: با اين 
وجود ، دولت دهم با توجه به اينكه در آس��تانه انتخابات رياس��ت 
جمهوری قرار داشتيم اجرای اين مصوبه را به دولت يازدهم واگذار 
کرد، اظهار داشت: هم اکنون طرح تكميلی اين مصوبه به کميسيون 

زيربنايی دولت ارسال شده است.

استاندارد سازی مسکنصنعت سوخت

تغییرات نرخ ارز در سهم 
یارانه كارخانه های آرد 

پلمپ 3  واحد تولید 
فیلترهوای خودرو 

بخش خصوصی وارد ساخت 
و ساز مسکن می شود

طرح جدید كاهش یا حذف 
سهمیه های بنزین
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پس از افرايش قيمت هر کيلووات س��اعت برق مشترکان خانگی در 
س��كوت خبری، قيمت هر متر مكعب گاز طبيعی تمامی مشترکان 
خانگی، تجاری، صنايع و نيروگاه ها و قيمت هر متر مكعبCNG هم 

۱۰ تومان افزايش يافت.
هرچند دولت طرح ۱۰۰ روزه بهبود ش��رايط اقتصادی را در دستور 
کار خود قرار داده است اما مطابق با مصوبات قانون بوجه سال جاری، 
اختياراتی به دولت به منظور افزايش قيمت گاز طبيعی، CNG و 
برق به دولت واگذار ش��ده اس��ت. از اين رو با اضافه ش��دن بندی به 
عنوان عوارض به قبوض برق و گاز مشترکان، بار مالی هر يک از اين 
صورتحساب ها برای يک دوره حدود 3۵ تا 4۰ روزه به صورت جداگانه 

دو تا بيش از ۱۰  هزار تومان افزايش می يابد.
از اين رو به ازای مصرف هر کيلووات ساعت برق و يا مصرف هر يک متر 
مكعب گاز طبيعی توسط مشترکان خانگی و تجاری ۱۰۰ ريال به بار 

مالی اين قبوض افزوده می شود.
مجيد بوجارزاده درباره جزئيات اضافه ش��دن بند عوارض در قبوض 
مشترکان خانگی، تجاری، صنايع و نيروگاه ها گفت: براساس قانون 
بودجه سال جاری، مجلس ش��ورای اسالمی اين اختيار را به شرکت 
ملی گاز ايران واگذار کرده است که از ابتدای تيرماه سال جاری به ازای 
هر يک متر مكعب گاز مصرفی توسط مشترکان ۱۰ تومان عوارض به 

بار مالی قبوض مشترکان اضافه کند.
سخنگوی شرکت ملی گاز ايران همچنين از افزايش ۱۰ تومانی هر 
متر مكعب CNG مورد نياز خودروهای دوگانه سوز خبر داد و افزود: 
براساس مفاد قانون بودجه، پيش بينی می شود امسال ۱۶۰ ميليارد 

متر مكعب گاز توسط کل مش��ترکان مصرف شود که در اين صورت 
حدود يک زار و ۶۰۰ ميليارد تومان به عنوان عوارض و جدا از قيمت 

تعيين شده گاز از مشترکان دريافت می شود.
اين مقام مسئول با يادآوری اينكه مقرر ش��ده اين بودجه اضافی که 
تحت عنوان عوارض از قبوض گاز مش��ترکان اس��تحصال می شود، 
صرف توسعه ش��بكه های گازرسانی به روستاها ش��ود، تاکيد کرد: 
همچنين مطابق با قانون بودجه حدود ۲۰۰ ميليارد تومان از اين منابع 
به وزارت آموزش و پرورش به منظور نوسازی سامانه های گرمايشی 
مدارس اختصاص می يابد.براساس محاسباتی که انجام شده است، 
هم اکنون متوسط مصرف يک مش��ترك کم مصرف گاز خانگی در 
فصل تابستان بين ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليون متر مكعب است که از اين رو 
به ازای اين ميزان مصرف گاز بايد ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان جدا از قيمت 
گاز هزينه عوارض پرداخت کند.از س��وی ديگر، پيش بينی می شود 
همين مشترك چنانچه در فصل زمستان با رعايت الگوهای مصرف 
حدود 3۵۰ تا 4۰۰ متر مكعب گاز مصرف کند نزديک به 4 هزار تومان 
به بار مالی قبوض اين مشترك در فصل زمستان به  عنوان عوارض 

افزوده خواهد شد.
در مجموع پيش بينی ها حاکی از آن است که به طور متوسط بار مالی 
هر قبض گاز مشترکان حدود 8 تا ۱۰ هزار تومان در فصول مختلف 
سال باشد.همچنين از سال گذش��ته هزينه آبونمان هم بار ديگر به 
قبوض گاز اضافه شده است که براساس برآوردهای شرکت گاز، بين 
۲۰۰۰ تا 3۵۰۰ تومان ديگر هم به بار مالی صورتحساب گاز مشترکان 

اضافه خواهد شد.

معاون برنامه ريزی و نظارت راهب��ردی رئيس جمهور با بيان اينكه 
بودجه سال ۹3 حداقل برای چند دس��تگاه عملياتی خواهد بود، از 
ارائه اليحه بودجه سال آينده به مجلس تا ۱۵ آذرماه امسال خبرداد 
و گفت: اهداف دولت تدبير و اميد يعنی بهبود معيشت مردم، افزايش 

اشتغال زايی و کاهش تورم در بودجه سال آينده ديده خواهد شد.
، محمدباقر نوبخت امروز در همايش هم انديش��ی در اجرای بودجه 
ريزی بر مبنای عملكرد گفت: بودجه ري��زی عملياتی امروز نه تنها 
يک ضرورت و ي��ک روش بهينه بودجه ريزی اس��ت بلكه يک اقدام 
قانونی محسوب می شود.وی با تاکيد بر اينكه معاونت برنامه ريزی در 
سال جاری بايد بودجه را بر پايه بودجه ريزی عملياتی تهيه و تنظيم 
کند، افزود: در گام نخس��ت در تهيه و تنظيم بودجه از نظر ش��كلی 
زمانی و محتوايی بايد قانون را رعايت کنيم.نوبخت خاطر نشان کرد: 
محتواهای بودجه های ساالنه بايد مبتنی بر اسناد باالدستی و قانون 
برنامه باش��د، عالوه بر آن از نظر قانون و زمان موظف هستيم که هر 
سال قبل از ۱۵ آذر بودجه سال آينده را تقديم مجلس کنيم.معاونت 
برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور افزود: با توجه به اين امر 
مجلس هم الزم است که در زمان مناسب کار تدوين و تصويب بودجه 
را در مجلس انجام دهد تا دولت بتواند آئين نامه اجرايی بودجه را پيش 
از سال مالی جديد يعنی سال ۹3 تهيه کند. بر اين اساس هم قانون 
بودجه و هم آئين نامه های اجرايی آن تا قبل از س��ال ۹3 در دست 
مجريان قانون قرار خواهد گرفت. در اين مي��ان، برای اولين بار هم 
قانون و هم آئين نامه های آن را پيش از سال جديد در اختيار خواهيم 
داش��ت.وی با انتقاد از اينكه نظام بودجه ريزی ما مطلوب نيست و 

انتظارات اسناد فرادستی را فراهم نمی کند، تصريح کرد: در دهه ۷۰ 
در مجلس بحث بودجه ريزی غلتان بررسی شد که در اين نوع بودجه 
ريزی ۲ ، 3 سقف برای بودجه تعيين شده بود که يكی سقف خوش 
بينانه و ديگری س��قف خوش بينانه تر بود.نوبخت با تاکيد بر اينكه 
بودجه سال ۹3 بودجه ريزی عملياتی خواهد بود، خاطر نشان کرد: از 
سال آينده بايد همه دستگاه ها به سمت بودجه ريزی عملياتی پيش 
روند و به طور قطع بودجه چند دستگاه به صورت عملياتی خواهد بود 
و اين موضوع برای ما کامال عملياتی است.وی ادامه داد: بودجه ريزی 
عملياتی کارها را ش��فاف کرده و باعث افزايش بازدهی و بهره وری 
می شود. البته همه آن چه که در يک نظام بودجه ای مدنظر است با 
بودجه ريزی عملياتی تامين نمی شود بنابراين بايد شيوه ديگری نيز 
داشته باشيم.وی با اشاره به بودجه اقتصادی گفت: بايد سعی کنيم 
که بودجه اقتصادی را در بودجه های ساليانه مدنظر قرار دهيم تا آثار 
بودجه در اقتصاد مشخص ش��ود، همچنين با توجه به اين که دولت 
تدبير و اميد اهداف مهم خود را بهبود معيشت مردم، افزايش اشتغال 
زايی و کاهش تورم اعالم کرده اس��ت و امسال برای اولين بار بودجه 
خود را به مجلس ارائ��ه می کند، بايد اين اهداف در آن ديده ش��ود.

نوبخت تصريح کرد: بودجه يک سند مالی است که پيش بينی مصارف 
و منابع را دارد و برای دستيابی به سياست ها و اهداف تعيين شده، 
است.وی با طرح اين سئوال که مجلس تا چه حد می تواند بودجه را 
تغيير دهد؟ گفت: لوايح بودجه بايد حتما به صورت اليحه به مجلس 
ارائه شود نه طرح. قانون گذار در نظام جمهوری اسالمی از اختيارات 

زيادی برخوردار است.

 با توجه به 
 این امر مجلس 
 هم الزم است كه
 در زمان مناسب 
 كار تدوین
 و تصویب بودجه 
را در مجلس انجام 
 دهد تا دولت
 بتواند آئین نامه 
 اجرایی بودجه
 را پیش از سال 
مالی جدید یعنی 
سال 93 تهیه كند

از این رو با اضافه 
شدن بندی به 
عنوان عوارض به 
قبوض برق و گاز 
مشتركان، بار 
مالی هر یک از 
این صورتحساب 
ها برای یک دوره 
حدود 35 تا 40 
روزه به صورت 
جداگانه دو تا بیش 
از 10  هزار تومان 
افزایش می یابد

اولویت های معیشت: مهار تورم و اشتغال زایی در سال آیندهقیمت گاز هم در سکوت خبری گران شد

بهبود زندگی مردم در سایه بودجه تدبیر و امیدگاز را هم برق گرفت



اعالن

هفت

یاد ایام
همزمان با هفته دفاع مقدس نمایشگاه نقاشی آبرنگ با عنوان »یاد ایام« و با موضوع دفاع مقدس برپا 
می شود. این نمایشگاه روز 27 شهریورماه در نگارخانه امام خمینی )ره( برپا خواهد شد و مصطفی 

شعرباف هنرمند این آثار است.
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رشد اعضای شبکه کتاب خوانان 
حرفه ای

سرپرست معاونت کتابخانه های استان 
اصفهان از رش��د 61 درصدی تعداد 
اعضای شبکه کتابخوانان حرفه ای در 

این استان خبر داد.
امی��ر هالکویی ب��ا اش��اره ب��ه آمار 
منتشر شده از س��وی نهاد کتابخانه 
های عمومی کش��ور گفت: به دنبال 
برنامه ریزی های ص��ورت گرفته، این 
اداره کل موفق شد در حوزه افزایش اعضای شبکه کتابخوانان حرفه ای 
در شهریور ماه جاری با افزایش 2/61 درصدی نسبت به اردیبهشت 
ماه روبرو شود .وی از پیوستن 2976 عضو جدید در استان اصفهان به 
این شبکه خبر داد و افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 9261 
نفر عضو این شبکه بودند که این تعداد به 12247 نفر بالغ شده است .

هالکویی عنوان کرد: هم اکنون استان اصفهان به لحاظ تعداد اعضای 
ش��بکه کتابخوانان حرفه ای در رتبه چهارم در بین دیگر استانها قرار 
دارد .رییس اداره امور کتابخانه ها افزود: در بین ش��هرهای اس��تان 
اصفهان، شهر اصفهان با 4157 نفر در مقام اول و خمینی شهر با 622 

نفر در رتبه دوم قرار گرفته است .

دوربین عکاسی آقا جون
تولید تله فیل��م »دوربین عکاس��ی 
آقاجون« به کارگردانی میالد جرموز 
در اصفهان پای��ان یافت.تهیه کننده 
این فیلم گفت: فیلم »دوربین عکاسی 
آقاجون« برای حضور درجش��نواره 
بین المللی فیلم ک��ودک و نوجوان و 
پخش از شبکه سراسری تولید شده 
اس��ت. محمد محمدی افزود: در این 
تله فیلم 9۰ دقیقه ای داستان زندگی پدربزرگ و نوه آن در دهه 6۰ 
به تصویر کشیده شده است که با دوربین عکاسی قدیمی لوبیتل برای 
آن ها اتفاقاتی طنز گونه رخ می دهد. وی با بیان اینکه نویس��ندگی و 
کارگردانی ای��ن فیلم را میالد جرموز برعهده داش��ته اس��ت گفت: 
امیرحسینی، آرمان صرامی، فرشاد فهیمی و شکوفه شمس از جمله 

بازیگران تله فیلم »دوربین عکاسی آقاجون« هستند.

رنج مردان جنگ به قلم نویسنده 
نمایش تنگ های خالی به کارگردانی 
پویان عطای��ی و نویس��ندگی زهره 
مولوی در ژانر دف��اع مقدس تا هفت 
مهرماه در مجتمع فرهنگی و هنری 
س��وره اصفهان اجرا می ش��ود.زهره 
مول��وی در خص��وص اپیزوده��ای 
پرداختی در نمایش تنگ های خالی 
عنوان کرد: این نمایش چهار اپیزود 
مختلف دارد و دارای بازیگران مجزایی است، اما تم اصلی این اپیزودها 
به یکدیگر نزدیک اس��ت به ش��کلی که این نمایش روایتی از چهار 
رزمنده است که عزم جنگ دارند.وی عنوان کرد: در این نمایش شاهد 
دلواپس��ی و مش��کالت همس��ران رزمندگان و نوع برخورد آن ها با 
همسرانشان روایت می شود.نویسنده نمایش تنگ های خالی با اشاره 
به اینکه نمایشنامه "تنگ های خالی" ساختاری اپیزودیک دارد، افزود: 
در اپیزودهای این نمایش یکی از این مردان مانعی برای رفتن به جنگ 
در پی��ش رو دارد، دیگ��ری راهی جبهه می ش��ود، همس��ر یکی از 
رزمندگان مخالف رفتن او است و در اپیزود چهارم زن و مرد به همراه 

یکدیگر عازم میدان جنگ می شوند.

»نخس��تین فرعون مونث« نوش��ته پامال دل با ترجمه فاطمه شاداب در 
1۰ فصل از چگونگی تولد و زندگی فرمانروایی حتشپس��وت، نخستین و 
قدرتمندترین فرعون مونث جهان می گوید و این که او خون سلطنتی اش را 
از مادر که یکی از خواهران »آمنحوتپ« اول و دومین پادشاه سلسله جدید، 
به ارث برده بود و زمانی که متولد شد، سرنوشتش این نبود که بر یک کشور 
پهناور حکومت کند. در واقع در جهان باس��تان در سرنوشت هیچ زنی به 

تنهایی حکومت کردن مقدر نشده بود.
این کت��اب ب��ا تصاویری همراه اس��ت که 
خواننده را در درک بهتر متن یاری می دهد. 
پیش از حتشپس��وت، زنان دیگری هم در 
مصر حکومت کرده اند، اما او اولین و ئتنها 
زنی بود که خ��ودش را در هیئ��ت مردانه 
نش��ان داد و در عصری طالیی، حکومتی 

طوالنی داشت.
در این کتاب به این که چرا جس��د فراعنه 
مص��ر را مومیای��ی می کردن��د و چگون��ه 
مومیایی ش��ده حتشپس��وت کشف شد، 
اشاره شده است. نخس��تین فرعون مونث 
توسط انتشارات ققنوس در 15۰۰ نسخه 
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از خورشید تا فرشچیان 
درمحاصره کودکان

معرفی نمایش های راه 
یافته به جشنواره تئاتر

نوجوان��ان  و  ک��ودکان  هفت��م  و  بیس��ت  جش��نواره  فیلم ه��ای 
می رون��د. پ��رده  روی  اصفه��ان  ش��هر  س��ینمای  س��الن  ده   در 

به گزارش ستاد خبری بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، به دلیل گستردگی آثار و برنامه های بخش های مختلف، ده سالن 
سینمای شهر اصفهان میزبان بیست و هفتمین جشنواره جشنواره بین المللی 

فیلم های کودکان و نوجوانان خواهد بود. 
بر اساس این گزارش، سالن ش��ماره یک و دوی سینما قدس، سینما ساحل، 
سالن شماره یک و دوی مجموعه فرشچیان، تاالر هنر، سینما سپاهان، سوره، 
تاالر خورشید و س��الن کتابخانه مرکزی، ده سالنی هس��تند که امسال برای 
نمایش فیلم های جشنواره در نظر گرفته شده اند و برای میزبانی از مخاطبان 

جشنواره آماده می شوند.

از بین 46 اثر نمایشی متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر استانی اصفهان، که 
از شهرستان های مختلف استان متقاضی بودند، 1۰ اثر پس از بررسی، از سوی 
هیئت داوران برای حضور در جشنواره تئاتر اس��تانی انتخاب و معرفی شدند. 
اس��امی این نمایش ها به ش��رح زیر اس��ت:"ای کاش دنیا می مرد" - مرتضی 
طباطبایی-  "محاق" - رادمهر کشانی- "پشت بوم" - حسین عبداللهی- "جلد 
کهنه شناسنامه ام درد می کند" - هاجر پورسینا- "مردگان مشغول کارند" - 
امید نیاز- "ستاره سال سی ام" - جواد ایزد دوست- "خیال بی خیال" - احسان 
فاضلی- "قص��ه بگو یا بمیر" - احس��ان جانمی- " ایس��تگاه صف��ر" - پیمان 
کریمی- "سندبادنامه"  و روایت شبانه های شهرزاد - پویان عطایی.الزم به ذکر 
است، جشنواره تئاتر استان از 6 تا 11 مهرماه، به همت اداره کل ارشاد اصفهان و 

همکاری انجمن هنرهای نمایشی این استان برگزار خواهد شد.

نمایشگاه نقاشی رقص خط و رنگ -گالری هامون

نخستین فرعون مونث در بازار کتاب

قهرمان؟!
گروه فرهنگ. قهرمان؟ به آن نیاز داریم. این حرف های 
»بیچاره ملتی که به قهرمان نی��از دارد« را کنار بگذارید 
و به وجود و حضور قهرمان ها کمک کنید. امتیاز بزرگی 
هستند برای هر فرهنگ و کشور و ملتی. این که چنین، 
سینما و ادبیات و رس��انه های ما از پروراندن قهرمان، در 
زندگی خیالی و مجازی و واقعی، هراس دارند، بدبختی 
بزرگی است. این ما هس��تیم که به قهرمان نیاز داریم و 

نه او به ما.
قصه ه��ای اس��طوره ای هی��چ گاه ذره ای از تاثی��ر و 
حقیقت شان کم نمی ش��ود. یا در طرح اصلی قصه اغلب 
رمان ها و فیلم های موفق و پرطرفدار این س��ال ها، قابل 
ردیابی باشد. کافی اس��ت به داس��تان زندگی خودتان 
نگاه کنید. و مسیری که برای رسیدن تا به این نقطه طی 
کرده اید. که بر اساس همان الگوهای قصه های اسطوره ای 
کهن، قابل تحلیل اس��ت. الگو همان است و جزییات اش 
فرق می کن��د. و در این قصه ها هم ب��از، نقطه ی مرکزی 
حضور قهرمان اس��ت. با همه مراحل ای ک��ه در زندگی 
طی می کند: از “دعوت به ماجرا” تا “مالقات با اس��تاد” 
و “حضور در آس��تانه” و “آزمون ب��زرگ” و “متحدان” و 
“دشمنان” و “پاداش”. بلوغ، آن چنان که در فرهنگ چپ 
مطرح می شود، بیرون آمدن از دنیای اسطوره ها نیست، 
درک کامل و به روز کردن ای��ن دنیا و ارتباط دادن اش با 

جهان امروز ماست.
کمبود و عقده  و بخل و حسد را اگر کنار بگذاریم، که اغلب 
اصلی ترین دالیل برای حذف قهرمان از حوزه عمومی هر 
فرهنگی است، در بهترین شرایط دلیل ترس ما از ظهور 
قهرمان، تلقی و تعریف اشتباه ماست. جریان های مختلف 
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ، با وجود همه این شعارها، 
تصورش��ان از قهرمان، چیزی مثل “بت” است. عنصری 
برای پرستش. همه در پای او به زانو می افتند. قرار است 
مس��یولیت زندگی بقیه را بپذیرد. و غرور و افتخاری اگر 
هست باید مال او باشد.اما اگر بتوانیم از این تفکر محدود 
دست برداریم، آن وقت به تعریف تازه ای می رسیم که از 
حضور و وجود قهرمان در پهنه دنیای معاصر می ش��ود و 
دنیای پر از تصور شکس��ت و ناتوانی و مرگ، راهی به آن 
ندارد. قهرمان، آن چنان ک��ه فرهنگ های عقب  مانده و 
پر از تمنای نیس��تی، جلوه اش می دهند، نه یک بت، که 
وجودی ب��رای انتقال عنصر قهرمانی، ب��ه دیگر مردمان 
است. وظیفه قهرمان، نه فقط عمل کردن به جای طبقات 
و طبایع فرو تر از خودش، که انتقال ارزش های قهرمانی 

به باقی ملت است. 

 روبان قرمز

داخل نمایشگاه که می شوی عکس های 
سیاه و س��فیدی جلویت نقش می بندند 
که درونش��ان را چهارچوب هایی ش��کل 
داده  اند؛ چهارچوب هایی که در س��یاهی ها و س��فیدی ها، در 
تیرگی ها و روش��نی ها آدمی را در انحصار خود گرفته اند و تو 
باید چهارچوب ها را برای خود تعبیر و تفسیر کنی و به ترتیب 
تا آخرین عکس آنها را دنبال کنی ت��ا در نهایت بتوانی قاب را 
بازیچه خود قرار دهی و از آن رها ش��وی... خالصه اینکه قاب، 
چهارچوب است، محدودیت است، وقتی که باشد اتفاق بدی 

می افتد؛ آرزوهایت دانه دانه گم می شوند ...
هدا محمودی یکی از هنرمندان این نمایشگاه، اظهار کرد: این 
نمایشگاه گروهی توسط من، سارا رهبر و سمانه فرزانه پور اجرا 
شد و عنوان آن "لطفاً قابی نش��وید!" است که ما می خواستیم 
در قالب عکس های مختلف این مفهوم را به صورت استعاره و 

انتزاعی نشان دهیم.
وی ب��ا معرفی عنوان نمایش��گاه، گف��ت: وقتی انس��ان ها در 
چهارچوب خاص باش��ند ممکن اس��ت درون آن چهارچوب 
شکسته شوند، از بین بروند و با محیط اجتماعی خود نتوانند به 

خوبی ارتباط برقرار کنند.
این هنرمند با بیان اینکه ما سه نفر روی هر عکس فکر و مهارت 
خود را به صورت گروهی اجرا کردیم، ادامه داد: عالوه بر این، 

چهارچوب های مثبت��ی داریم که باعث می ش��ود در زندگی 
به انس��ان کمک کند و باعث پیشرفت او ش��ود. در تابلویی در 
چهارچوب بودن، آدم را شکسته است و کادرها در هر تابلویی 
معنای خاص خود را دارند. این کادرها در تمام تابلوها هستند 
تا اینکه در آخرین عکس، انسان کادر را بازیچه خود قرار داده 

است و توانسته از آن رهایی پیدا کند. 
همچنین س��ارا رهبر از دیگر هنرمندان این نمایشگاه، با بیان 
اینکه قاب در اینجا نش��انگر یک نماد است، اظهار کرد: در این 
آثار از ان��واع چهارچوب های اجتماعی، ش��خصی، فکری و ... 
استفاده ش��ده است که ایده آن از س��ال پیش شروع شد و هر 
کدام به زعم خود و کلنجاری که ب��ا چهارچوب می رود، آن را 

نشان داده ایم. 
این هنرمند با بیان اینکه 13 عکس در این مجموعه به نمایش 
گذاشته شده است، گفت: ژانر عکس ها فتومونتاژ است که در 
ردیف فاین آرت جای می گیرند. همه عکس ها س��یاه و سفید 
هستند. به این لحاظ که از بعد منفی به این جریان فکری نگاه 
کردیم، اگر از رنگ اس��تفاده می ش��د چون خود رنگ حس و 
حال مثبتی می دهد، نمی توانستیم حس را القا کنیم و دلیلی 

نداشت که از رنگ در این کار بهره ببریم. 
رهبر اف��زود: در این نمایش��گاه تع��داد 3 عک��س 4۰ × 4۰ و 
1۰ عکس 4۰ × 6۰ اس��ت. ابعاد برایمان مه��م نبود ولی فقط 

خواستیم عکس ها آنقدر بزرگ نباشند که تمرکز روی عالئم 
بصری برود، بلکه خواس��تیم به صورتی باشند که تنها مفهوم 

را برسانند. 
وی با اش��اره به اینک��ه این مجموع��ه، مجموع��ه ای روایتگر 
اس��ت، تصریح کرد: این مجموعه روایتگر اس��ت به این معنا 
ک��ه تابلوها باید ب��ه ترتیب دیده ش��وند چرا ک��ه روند فکری 
خاصی را دنبال می کنن��د. عکس ها اکثراً فض��ای منفی دارد 
و چ��ون چهارچ��وب اس��تعاره ای از محدودیت هم هس��ت، 
م��ا خواس��تیم روی بع��د منف��ی آن کار کنی��م در حال��ی 
 که چهارچ��وب می تواند در بعض��ی مواقع مثبت هم باش��د. 
 این هنرمند با اش��اره به اینکه ایده این نمایشگاه از تجربیات 
ش��خصی ما به وجود آمد، گفت: همانطور ک��ه هر هنرمندی 
دغدغه اش را به تصویر می کش��د، ما هم سعی کردیم دغدغه 
مش��ترکمان را به تصویر بکش��یم. در این عکس ه��ا هرکدام 
چهارچوبی را نشان می دهند که بعد منفی آن مدنظر بوده است 
و این در حالی است که منفی بودن ها در یک سطح نیستند و ما 

از منظر منتقدانه به آن نگاه کرده ایم. 
رهبر با بیان اینکه این نمایشگاه بیانیه ندارد، اضافه کرد: بیانیه 
معرف نمایشگاه و توضیحی در مورد آن اس��ت؛ ما بیانیه ارائه 
ندادیم چرا که نمایشگاه مفهومی است و به تجربیات شخصی 
افراد وابس��ته اس��ت و ما به این خاطر که تجربیات ش��خصی 
خودمان را نش��ان داده ایم، بیانیه ارائه ندادیم که زبان محدود 
نشود و هر کس با ارتباطی که با آن چهارچوب برقرار می کند، 
متوج��ه آن محدودیت ه��ای و چهارچوب های خود ش��ود و 

نخواستیم ذهنیت خود را به بقیه تحمیل کنیم. 
وی تصری��ح کرد: هم��ه عکس ه��ا یک ت��م دارن��د. در همه 
عکس ها یا چهارچوب دیده می شود یا قاب های پهن که همه 
اس��تعاره اس��ت و با توجه به بازخوردی که گرفتیم بعضی ها 
مثبت ب��ه آن ن��گاه کردن��د و بعضی منف��ی که ارائ��ه ندادن 
 بیانیه جه��ت تنوع فک��ری به ما کمک بس��یار زی��ادی کرد. 
رهب��ر در پای��ان خاطرنش��ان س��اخت: در روز اختتامی��ه 
نی��ز نق��د نهای��ی انج��ام می ش��ود و کس��انی که عالق��ه به 
 نقد این نمایش��گاه دارن��د در روز آخ��ر نظرات خ��ود را ارائه

 می دهند. 
عالقمندان جهت بازدید از این نمایش��گاه تا 27 ش��هریورماه 
فرصت دارند در ساعات 5 الی 9 ش��ب به گالری آرته واقع در 
خیابان آپادانا دوم )15 خرداد(، کوچه ش��ماره هش��ت شهید 
موسی رضایی، بن بست دوم س��مت چپ، شماره 24 مراجعه 

نمایند.

روایت از نمایشگاه گروهی » لطفا قابی نشوید! « 

انسان در چهار چوب قاب عکس

SMS

چهارمی��ن جش��نواره بی��ن الملل��ی 
قصه گویی رض��وی با حضور ش��رکت 
کنندگان مسووالن و نمایندگان استان 
اصفهان با  معرفي برگزیدگان در تاالر فرش��چیان به کار خود 

پایان داد.
س��ید حامد عس��گری فر مدیر کل کانون فرهنگی، پرورشی 
و فکری کودک و نوجوان اس��تان اصفه��ان و دبیر  چهارمین 
جش��نواره  بین المللي قصه گوی��ی رض��وی دراختتامیه این 

جشنواره اظهار کرد: خدای بزرگ را شاکرم که به کانون استان 
اصفهان، به من و همکارانم توفیق خادم بودن رضوی را داد.

وی با اش��اره به تیرگي روابط ای��ران و کانادا گف��ت : ما در این 
جشنواره قصه گویي از کانادا داریم که احادیث حضرت رضا )ع( 
را بیان می کند و در واقع کار جشنواره این است که مخاطبش 
از این برنامه ها و دکور حس��ی خاصی پیدا کند و یا اش��کی در 

چشمش حلقه بزند و این برای ما کافی است.
مدیر کل کانون فرهنگی، پرورش��ی و فکری کودک و نوجوان 
استان اصفهان افزود: ما خواهان توجه از هیچ فردی نیستیم و 

توقعی هم نداریم چراکه کانونی ها کم  توقع هستند.
عسگری فر باگالیه از عدم شناخت درست ازکانون وبا اشاره به 
اینکه هزینه های صرف شده برای عده زیادی از مسووالن قابل 
قبول نیست، یاد آورش��د: حتی افرادی نمی توانند اسم کامل 
کانون فرهنگی،پرورش��ی کودکان و نوجوانان را بیان کند و یا 
صدا و سیما وقتی خبری از کانون کار می کند این اسم را اشتباه 
می نویسد و گاهی اوقات در بعضی از جلسات فراموش می کنند 

نماینده ای از کانون دعوت کنند.
در ادامه این مراسم بیانیه هیئت داوران توسط منیژه خانی یکی 

از داوران این جشنواره  قرائت شد.
در این بیانیه آمده : قصه دینی قصه باورها و ارزشهایی است که 

ریشه در وحی الهی، اندیشه و تامالت ائمه بزرگوار )ع(  زنان و 
مردان تاریخ دین دارد و روایات آن مخاطب را به عمق باورها و 

احساس ها مي کشاند.
جشنواره قصه گویی رضوی فرصتی مغتنم است تا بخش بزرگی 
از باورهای مردم ایران و جغرافیای شهادت حضرت رضا)ع( را با 
تمام حقایق و اتفاق ها و باورهایی که در دین، دین و قلب مردم 

جا دارد بازگویی کندو به قصه  در آورد.
در ادامه ای��ن بیانیه آمده بود :تناس��ب محت��وا، دریافتی های 
حسی،عاطفی و معنایی کودکان و نوجوانان، رعایت معیارهای 
باز نویسی و اندیشه ها باز آفرینی، نگاه هنرمندانه به قصه و قصه 
گویی، شناخت دقیق جایگاه احس��اس و عاطفه و گستردگی 
آن در نش��ر عقاید دینی، تاکید بر منظر ش��ناختی و رعایت و 
امانتداری از منابع، نگاه اندیش��مندانه به بنی��اد های نظری و 
کاربردی قصه در توسعه اندیشه دینی بسیار مهم تلقي مي شود.

در پایان این مراس��م ازبرگزیدگان این جشنواره و همینطور از 
برگزیدگان کشورهای میهمان )کانادا، هندوستان، افغانستان، 
عراق، جمهوری آذربایجان، افغانس��تان، لبنان، آلمان( تجلیل 
شد.همچنین  در ادامه از مهمان ویژه دکتر شاهین خالد ریاض 
مدیر مرکز اسالمی در فلسطین و معصومه عبداللهی کارشناس 

امور بین الملل نیز تجلیل و قدر دانی صورت گرفت.

  پایان قصه جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی

جشنواره قصه گویی 
رضوی فرصتی 

مغتنم است تا بخش 
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 ما سپاهانیم
 و باید پرسپولیس را ببریم

علی احمدی / مدافع تیم سپاهان
طبیعتاً بازی با پرسپولیس بازی سختی است زیرا بازیکنان با تجربه و خوبی 
دارد اما ما هم سپاهان هستیم و می خواهیم روند رو به رشد خود را پس از 
پیروزی هفته گذشته برابر اس��تقالل خوزستان ادامه دهیم و مجبوریم که 

پرسپولیس را ببریم و جایگاه خود را در صدر جدول محکم تر کنیم.
 تا حدودی توانستم نظر مربی را جلب کنم، آقای کرانچار از من می خواهد 
کمتر نف��وذ کنم ب��ه هر حال 
در پس��تی ب��ازی می کنم که 
دو دفاع چپ تخصصی داریم 
اما حاال که حاج صفی به میانه 
زمین برده شده اس��ت و پِلِی 
ِمیِکر تیم است آقای کرانچار 
از من در این پس��ت استفاده 

کرده است .

 ترابیان
 سرپرست باشگاه سپاهان شد

رئیس هیئت مدیره سپاهان با حفظ سمت به عنوان سرپرست باشگاه 
انتخاب شد. از سوی مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان محمد 
ترابیان رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست باش��گاه منصوب شد.  پس از اس��تعفای علیرضا رحیمی 
از مدیرعاملی باش��گاه س��پاهان س��میعی نژاد مدیر عامل شرکت 
فوالدمبارکه اصفهان محمد ترابیان را در تمرین تیم فوتبال سپاهان 

رسما به عنوان سرپرست باشگاه معرفی کرد.

  جواد خیابانی
 مجری برنامه چالشی شد

شبکه ۳ سیما قصد دارد برنامه چالشی در حوزه ورزش با اجرای جواد 
خیابانی روانه آنتن کند. مدیر شبکه ۳ در نشست خبری که با اهالی 
رسانه داش��ت، ضمن اعالم خبر فوق گفت: برنامه ورزشی جدیدی 
مبتنی بر نیازهای کالن حوزه ورزش تدارک دیده ایم که گفت وگویی 

چالشی درباره موضوعات مبتال به کشور است.
وی ادامه داد: ای��ن برنامه به صورت هفتگ��ی و از مهرماه روی آنتن 
می رود و اجرای ای��ن برنامه زنده را ج��واد خیابان��ی برعهده دارد.

زین العابدین در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر اینکه نسبت به اجراهای 
جواد خیابانی در گزارش فوتبال انتقاداتی وجود دارد و ش��ما چطور 
یک برنامه چالشی با موضوع همه رشته های ورزشی را به او سپرده اید 
را پاس��خ داد: زمان انتخابات برنام��ه مناظره گونه با ن��ام رخصت از 
ش��بکه ۳ پخش می ش��د. در این برنامه که اجرای آن برعهده آقای 
خیابانی بود، نمایندگان کاندیداها درباره مسائل مختلف با یکدیگر 
به گفت وگو می پرداختند. این برنامه بسیار مورد عالقه مخاطبان قرار 
گرفت و حتی مسئوالن ورزشی کشور نیز نسبت به ساخت این برنامه 
از ما درخواست داش��تند. به همین دلیل شبکه ۳ تصمیم به ساخت 

این برنامه گرفت.

 شکست کبدی کاران اصفهانی
 مقابل رقیب کهنه کار

تیم کبدی جوانان پسر اصفهان با وجود پیروزی در نیمه اول مسابقه 
فینال رقابت ه��ای کبدی قهرمانی کش��ور، درنهایت مغلوب حریف 
خود شد.نهمین دوره رقابت های کبدی استاندارد جوانان پسر کشور، 
انتخابی تیم ملی جوانان ایران، با شرکت ۱۲ تیم برتر کشور در شهر 
کبودر آهنگ همدان برگزار شد و تیم گلستان با غلبه بر اصفهان به 
مقام قهرمانی مس��ابقات دس��ت پیدا کرد.در نیمه اول تیم اصفهان 
موفق شد ۱۵ بر ۱۳ گلستان را شکس��ت دهد اما نیمه دوم با شروع 
خوب گلستان همراه بود و شاگردان غالمرضا مازندرانی با ارائه یک 
بازی هماهنگ در دفاع و حمله، با نتیجه ۳۷ بر ۲۸ رقیب قدرتمند 
خود را شکست دادند تا گلستانی همانند تیم بانوان این استان جام 

قهرمانی را باالی سر ببرند.

28 بازیکن به اردوی تیم ملی هاکی 
دعوت شدند

کادر فنی تیم ملی هاکی چمنی برای برپایی سومین مرحله اردوی 
آماده سازی این تیم ۲۸ بازیکن را به اردو فراخواند.

، در این اردو بازیکنان تمرینات آماده س��ازی خ��ود را برای حضور 
در هفدهمین دوره مس��ابقات قهرمانی آس��یا زیر نظر رجب نورانی 
و ابوالفضل یوس��فی در ش��هر نقده پ��ی می گیرند. این مس��ابقات 
در س��ال ۲0۱4 و در اینچ��وان کره جنوب��ی برگ��زار خواه��د 
 ش��د. اس��امی بازیکنان دعوت ش��ده به اردو به ش��رح زیر اس��ت:

ساس��ان حاتمی نژاد، تیم��ور یعقوبی، جاوی��د گل محمدی، محمد 
اثنی عشری، رضا نوروززاده، پیام لشگری، فرشید فخاری، سیدمحسن 
قاس��می، یعقوب بهرامی، رضا رحیمی، ش��ایان بزرگ زاده، احسان 
یوس��ف وند، علی محبی، علیرضا چزانی، وحید فتحی، سجاد نوری، 
امیر چهاردولی، بهنام سعدی، سیدامیر هاشمی، امیر اروئی، حمید 
نورانیان، محس��ن بهلولی، کاوه ملکی، محمد حس��ین زاده، سجاد 

ممی زاده، احسان گلستانی نیا و نیما حیدری 

 سایت باشگاه ذوب آهن
 به خواب رفت!

ازگشت دوباره سعید آذری به ذوب آهن آنقدر مهم و خبرساز بود که 
هنوز ۲4 ساعت از این اتفاق نگذشته می توان تحلیل های متفاوت و 
مصاحبه های متنوعی را در مورد حضور سعید آذری در باشگاه ذوب 
آهن بر روی خروجی خبرگزاری ها مش��اهده ک��رد اما نکته عجیب 
اینجاست که در سایت رسمی باش��گاه ذوب آهن با گذشت بیش از 
۱۲ ساعت از این اتفاق هنوز هیچ خبری در این زمینه بر روی سایت 
قرار نگرفته و به نظر می رس��د که خبر این تغیرات هنوز به باش��گاه 

ذوب آهن نرسیده است! 

 حسن نوربخش به طور رسمی از ریاست سازمان لیگ بسکتبال کناره گیری کرد. او رییس کمیته مسابقات و 6
داوران فدراسیون بود که با نظر محمود مشحون مکری و آبکاریان به جای او کارشان در فدراسیون را آغاز کردند. 
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کناره گیری نوربخش از سازمان لیگ بسکتبال!

 سعید اذری
 و بازگشت به خانه

 مربیان کروات و جدال 
با تیم های سابق

هفته ده��م لیگ برتر در ش��رایطی پن��ج ش��نبه و جمعه این هفت��ه دنبال 
 می ش��ود که مربیان کروات فوتبال اصفهان هر دو باید با تیم های سابق خود

 روبرو شوند. 
نبرد س��پاهان با پرس��پولیس و رقابت گس��ترش فوالد ب��ا ذوب آهن عالوه 
بر بحث امتی��ازی و صعود در ج��دول رده بن��دی می تواند به نوع��ی یاد آور 
 خاط��رات حضور زالتک��و کرانچار و ل��وکا بوناچی��چ در تیم های مقابلش��ان

 هم باشد.
از یک طرف زالتکو کرانچ��ار در لیگ نهم ب��رای ۲۱ هفته ب��ر روی نیمکت 
پرسپولیس نشست و بعد جایش را به همین علی دایی داد و البته لوکا بوناچیچ 
هم در فصل 90-۸9 برای ۲۶ بازی در لیگ دس��ته اول س��رمربی گسترش 
فوالد تبریز بود و به همین خاطر می توان پیش بینی کرد که بازی های دو تیم 

اصفهانی در پایان هفته به نوعی تحت تأثیر این خاطرات هم قرار گیرد.

با قطع همکاری خسرو ابراهیمی با باش��گاه ذوب آهن سعید آذری به عنوان 
مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب شد.

سعید آذری پس از کناره گیری خس��رو ابراهیمی از مدیرعاملی ذوب آهن با 
تصمیم سعد محمدی مدیرعامل کارخانه ذوب آهن به عنوان مدیرعامل جدید 

این باشگاه انتخاب شد.
در جلسه روز دوشنبه  ابراهیمی با مدیران کارخانه ذوب آهن طرفین تصمیم 

به قطع همکاری گرفتند.
آذری پیش از این از س��ال ۸۳ تا ۸۸ به عنوان مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن 

فعالیت می کرد. 
در س��ال ۸۸ و در پی برکناری اعضای هیات مدیره این باش��گاه توسط حکم 
اهلل بابایی مدیرعامل وقت کارخانه ذوب آهن آذری نیز از س��مت خود در این 

باشگاه استعفا داد.

سمیعی نژاد:

 رحیمی 
هر 3 ماه استعفا می داد!

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه اگر 
رحیمی به باشگاه سپاهان عرق داشت تا آخر فصل و پس 
از اتمام تمام بازی ها می ماند و ب��ه کار خود ادامه می داد، 
گفت: شخصا پیشنهادی برای مدیرعاملی سپاهان ندارم.

 مس��عود س��میعی نژاد در گفتگو با ایس��نا با بیان اینکه 
جدایی علیرضا رحیمی پس از ۵ بار درخواس��ت استعفا 
و با اص��رار خودش ص��ورت گرفت، اظهارک��رد: در چند 
بار گذش��ته با پادرمیانی م��ن اس��تعفای رحیمی انجام 
نمی گرفت، رحیمی به دلیل مش��کالت متعدد از جمله 
مشکالت خانوادگی از س��مت مدیر عاملی کناره گیری 
کرد.وی یکی دیگ��ر از دالیل جدایی مدیرعامل س��ابق 
سپاهان را خستگی عنوان کرد و افزود: رحیمی گفت که 
خسته شده ام. او هر س��ه ماه یکبار استعفا می داد و البته 
مورد موافقت قرار نمی گرفت.سمیعی نژاد در پاسخ به این 
سؤوال که آیا پیشنهادی برای مدیرعاملی باشگاه سپاهان 
دارید؟ گفت: خیر. هیئت مدیره بر مبنای جلسات خود، 
مدیرعامل جدید را انتخاب خواهد کرد، شخصا پیشنهادی 
برای مدیرعاملی سپاهان ندارم.مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه اصفه��ان در خصوص ش��ائبه ای ک��ه رحیمی با 
وی جلسه داشته و خواس��تار جدایی کرانچار از سپاهان 
و جایگزینی محرم نویدکیا ش��ده اس��ت، گفت: نه هیچ 
جلسه ای از طرف رحیمی با من مبنی بر تغییر سرمربی 
سپاهان صورت نگرفته است.سمیعی نژاد در پاسخ به این 
سؤوال که آیا این تغییر مدیریتی در زمان مناسبی انجام 
شده اس��ت؟ گفت: به هر حال باشگاه سیستم مشخصی 
دارد و سیستماتیک کار می کند و جدایی یک فرد تأثیر 
چندانی بر شاکله باشگاه نمی گذارد، البته اگر رحیمی به 
باشگاه سپاهان عرق داش��ت تا آخر فصل و پس از اتمام 

تمام بازی ها می ماند و به کار خود ادامه می داد.

خبر روز

با آغاز به کار جدي دول��ت یازدهم، این روزها ش��اهد اعمال 
تغییرات پي درپي و قابل انتظار در حوزه هاي گوناگون هستیم. 
از نفت تا ایران خودرو و از گردش��گري تا تامین اجتماعي همه 
حوزه ها دگرگوني هایي را تجربه مي کنن��د و وارد عصر جدید 

مي شوند.
 مطابق روایتي که خود حس��ن روحان��ي در اولین کنفرانس 
مطبوعاتي اش داشت، امروز نوبت به تسویه حساب با اتوبوسي ها 
رسیده و دولت به تدریج در حال مرخص کردن کساني است 
که به اصطالح بدون بلیت سوار اتوبوس قدرت شده بودند. در 
این میان نش��انه هایي وجود دارد که گواهي مي کند تحوالت 
رخ داده در دولت، در مس��یر تخصص گرای��ي اتفاق مي افتد و 
قرار اس��ت یکبار دیگر کساني از س��وي قوه مجریه ماموریت 
بگیرند که عمدتا از تجارب و سوابق علمي و اجرایي مرتبط با 

مسوولیت هاي شان بهره مند هستند.
این تغییر نگرش در اداره امور کشور قطعا اتفاق نیکویي است 
که ایران ما امروز به ش��دت به آن احتیاج دارد. در هشت سال 
گذشته از اصل س��پردن کار به کاردان غفلت شد تا در نتیجه 
کساني سوار بر مصدر امور ش��وند که اغلب از صالحیت کافي 

براي قبول مسوولیت برخوردار نبودند.
 در نتیجه روال کار در بسیاري از حوزه ها بر پایه آزمون و خطا 
قرار گرفت و کشور در ورطه خس��ران افتاد. حاال اما دوباره به 
نیروهاي کارآشنا اعتماد ش��ده و این مي تواند دریچه امید را 

باز کند.
 بع��د از آغاز تغیی��رات از باال، ح��اال به تدریج انتظ��ار مي رود 
دومینوي دگرگوني ها به ورزش و زیرمجموعه هاي خرد آن هم 
برسد. واقعیت آن است که بس��یاري از باشگاه هاي ورزشي در 
ایران به شکل دولتي اداره مي شوند و بنابراین متاثر از چگونگي 
توزیع قدرت در دولت هستند. به این ترتیب خواه ناخواه خیلي 
زود نوبت به تحول در این باشگاه ها خواهد رسید؛ آنچه در جاي 
خودش مفید است، اما لزوما باید به شکل کارشناسانه و با تامل 

و تدبیر دقیق صورت بگیرد.
از دولت انتظار مي رود همان وسواس��ي را که در پروژه اعمال 
تحول در س��ایر عرصه ها داش��ت، در ورزش هم به کار بگیرد. 
این حوزه که در سالیان اخیر به ش��دت آسیب پذیر شده، نیاز 
کلیدي به حضور م��ردان باتجربه و اثرگ��ذار دارد. امروز دیگر 
نباید زمان را با میدان دادن به افراد ناشناس و توصیه شده تلف 
کرد و وقت و ثروت و انرژي کشور را پاي این ریخت که عده اي 
غریبه دوران کارآموزي ش��ان را بگذرانند و با اقتضائات شغل 

جدیدشان آشنا شوند.
در این سال ها باش��گاهي مثل ذوب آهن که طالیه دار ورزش 
کشور در رش��ته هاي گوناگون بوده، عالوه بر آنکه بسیاري از 
فعالیت هاي غیرفوتبال��ي اش را تعطیل کرده، در فوتبال هم با 
مشکالت فراواني دست به گریبان شده است؛ چنانکه بقایش 
در لیگ برتر را باید مدیون موفقیت در بازي پلي آف باشد! واقعا 

نایب قهرمان آسیا چطور به چنین وضعي دچار شد؟ چه کسي 
باید حق این باشگاه ستاره ساز را از س��اختار اقتصادي کشور 
بگیرد؟ از این بدتر ماجراي مس کرمان اس��ت؛ باش��گاهي که 
برخالف ذوب، حتي مش��کل مالي هم ندارد، اما سوءمدیریت 

چنانش کرده که امروز فغان هوادارانش بلند است.
 این همان مجموعه اي است که مربي اش به صراحت مدعي شد 

تیمش را دالل ها بس��ته اند؛ 
جای��ي ک��ه کمک مربي را 
کتک مي زنن��د و کادرفني 
را بعد از بستن بحث برانگیز 
تی��م تغییر مي دهن��د. این 
آفت ه��ا از کجا ب��ه ورزش 
ای��ران تحمی��ل مي ش��ود، 
غیر از ناش��ي گري مدیران 
باالدستي در انتخاب مدیران 
میاني؟ چ��را بای��د در یک 
باش��گاه لیگ برتري عنان 
کار را به دست کساني سپرد 
که ف��رق دوغ و دوش��اب را 
نمي دانند و اجازه مي دهند 
مثال ی��ک س��تاره قدیمي 
بعد از مدت ها خانه نش��یني 
با دس��تمزدي کالن به این 

تیم برگردد؟
حتي اس��تقالل و به ویژه پرس��پولیس هم در این سال ها کم 
تاوان تغییرات نسنجیده مدیریتي و حضور مدیران ناکاربلد را 
نداده اند. به هر ترتیبي شده باید جلوي تکرار اشتباهات گذشته 
را گرفت و به کس��اني میدان داد که از آشنایي و تسلط نسبي 
بر این حوزه بهره مند باشند. بیش از 40 رده نزول در رنکینگ 
فیفا، افت کیفي وحشتناک مسابقات باشگاهي، طرد لژیونرها 
از اروپ��ا و فرار تماش��اگران از اس��تادیوم ها از جمله آفت هاي 
 حضور مدیران غیرمتخصص در ورزش و به ویژه فوتبال ایران

 بوده است.
امروز براي جلوگیري از ضرر بیش��تر باید به سیر انتخاب هاي 
چشم بسته پایان داد و به ش��کلي آگاهانه و دقیق بدنه جدید 
مدیریتي در این عرصه را ارنج کرد. شاید ورزش در اولویت هاي 
دولت نباشد، اما حقیقتا توفیق در این حوزه، به بالندگي ملي و 
افزایش نشاط اجتماعي منجر مي شود؛ آنچه مراد نهایي همه 

گردانندگان جامعه در سراسر جهان است.

تغییرات منطقي دولت و یك انتظار به جا

اين وسواس به ورزش هم مي رسد؟

 طرد لژیونرها 
از اروپا و فرار 
تماشاگران از 

استادیوم ها از 
جمله آفت هاي 
حضور مدیران 

غیرمتخصص در 
ورزش و به ویژه 

 فوتبال ایران
 بوده است.
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کاکا   مصدوم   شد
باش��گاه میالن اعالم کرد حداقل برای ۱0 روز آینده کاکا خرید جدید خود 
را در اختیار نخواهد داشت و ممکن اس��ت او یک ماه خانه نشین شود.  کاکا 
این تیم مقابل سلتیک را در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان از دست 

خواهد داد.

پدر بدنسازی گیالن درگذشت
محمد ذات پرور، پدر بدنسازی و پرورش اندام گیالن که پایه گذار این رشته ورزشی 
در این استان بود در اثر ایست قلبی در بیمارستان آریا رشت درگذشت. حمد ذات پرور 
با تالش و مکاتبات خارجی و تهیه کتاب ها و مجالت معتبر بدنسازی خارجی و ترجمه 

مطالب آن ها، توانست بدنسازی را در گیالن پایه ریزی کند.

س��تاره ولزی رئال مادرید به ستایش از کریس��تیانو رونالدو پرداخت 
و او را بهتری��ن بازیکن جهان دانس��ت. گ��رت بیل س��رانجام پس از 
کش وقوس های زیاد از تاتنهام جدا شد و رئال مادرید پیوست. او از این 
که به جمع کهکشانی های شهر مادرید پیوسته بسیار خوشحال است.

رونالدو بهترین بازیکن جهان است

 مهاجم پرسپولیس می گوید مقابل سپاهان انگیزه خاصی ندارد. 
او معتقد است سرخپوشان می توانند در اصفهان رقیب خود را 

شکست دهند.
 محمدرضا خلعتبری درباره بازی این هفته مقابل پرسپولیس، 
دالیل جدای��ی اش از س��پاهان و انگیزه هایش ب��رای بازی در 

پرسپولیس در ادامه فصل صحبت کرد.
 پرس��پولیس لیگ را خوب ش��روع کرده و این هفت��ه باید در 

اصفهان به مصاف سپاهان بروید.
 برای ادامه روند خوبی که ش��روع کرده ایم چ��اره جز گرفتن 
یک نتیجه خوب مقابل س��پاهان نداریم. البته بازی مقابل این 

تیم خیلی س��خت است. س��پاهان بازیکنان خیلی خوبی دارد 
و ش��رایطش االن بد نیس��ت. با تمام وجودمان ب��ه مصاف این 
تیم می رویم و باید در این بازی بیش��تر توان بگذاریم. بازی در 
فوالدشهر آسان نیست اما پرسپولیس پتانسیل شکست سپاهان 

در اصفهان را دارد.
  س�پاهان از نظر مدیریتی به نوع�ی در دوره گذار 
اس�ت. رفت�ن رحیم�ی و ای�ن تغییرات چق�در به 
پرس�پولیس کمك می کند مقابل س�پاهان نتیجه 

بگیرد؟
 باشگاه سپاهان آنقدر حرفه ای است که این مسائل روی تیمش 

تاثیر نمی گذارد. فکر نمی کنم تغییرات مدیریتی چندان اثری 
درون این تیم داشته باشد. 

البته رحیم��ی واقعا ی��ک مدیر بل��د و کارقوی اس��ت و برای 
مدیرعامل بعدی این تی��م آرزوی موفقی��ت دارم. ما هم روی 
کار خودمان تمرکز می کنیم و فقط به دنبال گرفتن سه امتیاز 

هستیم.
  فصل گذشته یکی از بازیکنان موثر سپاهان بودی 

و جمعه باید مقابل این تیم و هوادارانش بازی کنی.
 احترام خاصی برای سپاهان قائلم. آنها واقعا یک باشگاه بزرگ 
و حرفه ای دارند که موفقیت هایش در چند س��ال گذشته این 
مساله را نشان می دهد. اما من االن بازیکن پرسپولیس هستم 
و تمام تالش��م را برای موفقیت این تیم انجام می دهم. انگیزه 
خاصی از مقابله با س��پاهان ندارم و می خواهم دستورات کادر 

فنی را به خوبی در زمین پیاده کنم.
  کرانچار اخیرا در مصاحبه ای که با ایس�نا داش�ت 
گفته بود خلعتبری را می خواسته و این موضوع را به 

مسئوالن باشگاه هم اعالم کرده بود.
 بعد از پایان فصل قبل با مس��ئوالن س��پاهان صحبت کردم و 
به آنها گفتم ۲0 درصد روی ق��راردادم بگذارید تا تمدید کنم. 
درخواس��تم هم کامال قانونی بود. نه بیش از حقم می خواستم 
نه چیز دیگری. اما آنها فقط ام��روز و فردا می کردند. من هم از 
امارات پیشنهاد داشتم و با عجمان قرارداد بستم. البته من برای 
کرانچار احترام زیادی قائلم. او یک مربی بزرگ و یک انس��ان 

خوب است. 
به خود کرانچار هم گفتم اگر در سپاهان بمانم فقط به خاطر تو 
می مانم. اما مسئوالن سپاهان من و من کردند. با این حال االن 
اصال ناراحت نیستم. به باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس آمده ام 

و خیلی خوشحالم که می توانم در کنار هواداران این تیم باشم. 
اما درباره کرانچار باید بگویم که باید سعی کنیم چنین مربیانی 

را در ایران نگه داریم.
  امسال که قرار نیست مثل فصل قبل آب های آلوده 

گریبان پرسپولیس را بگیرد؟
 اینها اتفاقاتی است که ممکن است در فوتبال رخ دهد. نمی دانم 
سال گذش��ته جریان آبهای آلوده چه بود اما می دانم که مقابل 
پرسپولیس خیلی خوب بازی کردیم و حقمان برد بود. امیدوارم 

امسال نتیجه برعکس شود.
 با آمدن تو نحوه حرکت خط حمله پرسپولیس هم تغییر کرده.

به هر حال نظر کارشناس��ان اس��ت و به من لطف دارند. تمام 
تالش��م را می کنم که به کمک جوانان تیم امسال به هدفمان 
که قهرمانی و کسب سهمیه آسیاست دست پیدا کنیم. اینکه 
می گویند بعد از سپاهان بازی های آسانی داریم را قبول ندارم. 
همه تیم ها جلوی ما انگیزه باالیی دارند و مقابل همه برای برد 

بازی می کنیم.
 بع�د از گل�ی که ب�ه گس�ترش ف�والد زدی خیلی 
خوش�حال بودی. انگار از بعض�ی انتقادها ناراحت 
بودی و آن خوش�حالی را س�ر همه منتقدان خالی 

کردی!
نه اتفاقا برایم مهم نیست که چه چیزی درباره من می گویند، 
گل اولم را برای پرس��پولیس زدم و واقعا خوشحال بودم. تولد 
دوستم حسین ماهینی هم بود و شادی گلم را به او اختصاص 

دادم. 
انتقاد همیشه وجود دارد، به ش��رطی که انتقاد منصفانه باشد. 
دیگر به این مس��ائل کاری ندارم و تمام تمرک��زم را روی بازی 

خوب برای پرسپولیس گذاشته ام.

خلعتبری: اهمیتی ندارد درباره ام چه می گویند

 سپاهانی ها دست دست کردند

سپاهان آنقدر 
حرفه ای است که این 

مسائل روی تیمش 
تاثیر نمی گذارد. فکر 

نمی کنم تغییرات 
مدیریتی چندان 

اثری درون این تیم 
داشته باشد. 



 توزیع ناعادالنه  در آمد حاصل
 از جرایم راهنمایی و رانندگی

در حالی که بیش��ترین درآمد ناش��ی از جرایم راهنمایی و رانندگی 
استان در ش��هرکرد به دس��ت می آید، اما سهم این ش��هر از توزیع 

اعتبارات حاصل از جرایم ناعادالنه است.
نوراهلل غالمیان در نشس��ت هم اندیشی مس��ئوالن انتظامی استان 
چهارمحال و بختیاری با اعضای ش��ورای اسالمی شهر بر تخصیص 
اعتبارات ناشی از این امر طبق قانون و بر اساس میزان جریمه حاصله 

از هر شهر برای همان شهر تأکید کرد. 
وی  با اش��اره به اینکه توزیع درآم��د حاصل از جرای��م راهنمایی و 
رانندگی در این استان به صورت مس��اوی تقسیم شده است، افزود: 
متأسفانه میزان اعتبار پرداختی به شهرکرد که بار خدمات استانی 
به دوش می کشد و بیشترین جرایم رانندگی توسط مردم این شهر 
پرداخت می ش��ود ناعادالنه و ناچیز اس��ت و بای��د تدابیری در این 
خصوص طبق قانون صورت پذیرد.شهردار شهرکرد تعامل مجموعه 
ی مدیریت ش��هری و نیروی انتظام��ی در راس��تای تأمین امنیت 
شهروندان را مهم ارزیابی کرد و گفت: شهرداری شهرکرد در جهت 
التزام بخش��ی به ش��هر تاکنون تعداد 25 چهارراه اصلی را به چراغ 

فرمان تجهیز کرده است.

کلنگ  زنی مجتمع خدماتی و رفاهی 
امام رضا)ع(  در بروجن 

باحضور استاندار و فرماندار شهرستان بروجن کلنگ پروژه مجتمع 
خدماتی و رفاهی امام رضا)ع(در شهرستان بروجن به زمین خورد.

علی اصغر عنابستانی با تبریک میالد هشتمین اختر تابناک امامت 
علی ابن موسی الرضا در مراسم آغاز عملیات ساخت مجتمع خدماتی 
و رفاهی امام رضا)ع( در شهرستان بروجن اظهار کرد: دهه  کرامت 
که سراسر نور و شادی بود با الطفات خاندان عشق بر مردم به خوشی 

سپری شد.

 درخشش کودک شهرکردی
 در مسابقات نقاشی ژاپن

مدیرکل کانون پرورش فک��ری کودکان و نوجوان��ان چهارمحال و 
بختیاری از دریافت دیپلم افتخار مس��ابقات نقاش��ی ژاپن توس��ط 
کودک ش��هرکردی خبر داد.پرویز ش��اهوردی اظهار کرد: اس��تان 
چهارمحال و بختیاری دارای کودکان با اس��تعداد و هنرمند فراوانی 
اس��ت که در تمامی عرصه های هنری فرهنگی موفقیت های زیادی 

کسب کرده اند.
وی از کس��ب دیپلم افتخار توسط کودک ش��هرکردی در مسابقات 
نقاش��ی ژاپن خبر داد و گفت: این کودک فعال شهرکردی توانست 
در مسابقات نقاشی کاناگاوا در کشور ژاپن دیپلم افتخار کسب کند.

ش��اهوردی با بیان اینکه در نمایش��گاه بین المللی دوساالنه نقاشی 
کاناگاوا س��ه دیپلم افتخار به اعضای مراکز فرهنگ��ی هنری کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان کش��ور تعلق گرفت، خاطرنشان 
کرد: آثار این کودکان و نوجوانان هنرمن��د ایرانی از بین بیش از 24 

هزار اثر از 92 کشور جهان برگزیده شده است.

کسب مدال بانوان در مسابقات رزمی 
رئیس هیئ��ت ورزش های رزمی چهارمح��ال و بختیاری گفت: تیم 
نینجارینجر بانوان این استان توانس��ت در مسابقات قهرمانی کشور 

21 مدال رنگارنگ کسب کند.
محمد مس��عودی در ش��هرکرد گفت : یک هزار و 400 ورزش��کار 
چهارمحال تحت پوش��ش هیئت ورزش های رزمی این استان قرار 

دارند.

خبر ویژه

امیر عباس سلطانی
نماینده مردم بروجن در مجلس 

گران شدن بنزین و گازئیل فشار مضاعفی به قشر آسیب پذیر 
وارد می کند، هر گونه افزای��ش قیمتی در خصوص بنزی��ن و گازوئیل 
موجب تورم جدید در جامعه می ش��ود.: گران ش��دن بنزین وگازوئیل 
موجب گران شدن هزینه ها حمل و نقل شده و این رابطه با مستیقم با 
گران شدن همه کاالی مصرفی مردم دارد و این فشاری اقتصادی جدید 
به مردم وارد می کند.عده ای شاید از گزان شدن بنزین و گازوئیل سود 
و منفعت ببرند، اما مردم و به خصوص قشر آس��یب پذیر از گران شدن 
دچار ضرر و مشکل می شوند.

کمسیون انرژی مجلس اساس 
را بر این گذاش��ته با تصویب 
قوانین کارشناسی شده و پاک 
درخص��وص وزارت خانه نفت 
بس��یاری از مش��کالت را حل 
کند و جلوی بس��یاری از سوء 

استفاده ها را بگیرد.

افزایش نرخ بنزین و گازئیل فشار 
مضاعفی به قشر آسیب پذیر

چهره روزیادداشت
 برگزار ی طرح استقبال از بازگشائی مدارس 

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری از اجرای برنامه های 
ویژه همزمان با نزدیک شدن به اول مهر و بازگشائی مدارس از سوی این مرکز خبر داد. طرح استقبال 

از بازگشائی مدارس با همکاری مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در استان اجرا می شود.
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 تصویب طرح نوسازی 
بافت فرسوده جونقان 

رئیس دانش��گاه پیام نور چهارمحال و بختیاري از حذف برخي از رشته 
هاي علوم انساني به دلیل عدم استقبال دانشجویان در استان خبر داد.

حجت االسالم و المسلمین محمود شیخ االس��المي ، با اشاره به کاهش 
استقبال از رشته هاي علوم انساني، در 11 مرکز و واحد دانشگاه هاي پیام 

نور استان اقدام به حذف برخی از این رشته ها شد.  
وی اقبال دانشجویان را با توجه به نیاز روز جامعه به رشته های فنی بیشتر 
دانست و گفت: بر همین اساس و با توجه به نیاز استان، رشته هاي فني و 

مهندسي و علوم پایه در دانشگاه پیام نور افزایش داده شد. 
حجت االسالم شیخ االسالمی با اش��اره به تحصیل 21 هزار دانشجو در 
دانشگاه های پیام نور استان، تصریح کرد: ظرفیت دانشگاه پیام نور استان 

براي ورودي هاي امسال بیش از 4 هزار و 300 نفر است. 

معاون عمرانی اس��تاندار چهار محال و بختیاری گفت: طرح بهس��ازی و 
نوسازی بافت فرسوده شهر جونقان به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عیدی جلس��ه کمس��یون م��اده پنج در 
اس��تانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: محدوده بافت فرسوده 

شهر جونقان 77،9 هکتار است.
وی تصریح کرد: طرح بافت فرسوده توسط مشاور تهیه شد و در کمسیون 
ماده پنج ارائه شده است.عیدی با اش��اره به اینکه گزارشاتی راجع به این 
طرح ارائه شده است، بیان داش��ت: تراکم جمعیت ساختمانی، کیفیت، 
ابنیه، مالکیت اراضی، مصالح مصرفی، وضعیت شبکه ، معابر و دسترسی 
های شهری و... از جمله مواردی بوده است که در بهسازی و نوسازی بافت 

فرسوده مورد مطالعه قرار گرفته است.

افزایش هفت رشته 
کارشناسي ارشد 

مدیرکل گم��رک چهارمح��ال و بختی��اری گفت: نداش��تن 
انب��ار مناس��ب، کمب��ود فض��اي اداري و کمب��ود تجهیزات 
 ب��راي تخلیه بارگی��ري از عمده ترین مش��کالت اداره گمرک

 

استان است.
حمیدرض��ا خبیر اش��اره توس��عه فن��اوری گمرک اس��تان، 
اظهارک��رد: راه ان��دازي سیس��تم ارزش صادرات��ي، ثب��ت 

س��فارش، س��امانه جامع قضایي و مجوز س��امانه الکترونیکي 
 از اقدامات صورت گرفته در راس��تای توس��عه فناوري گمرک

 استان است.
وي ب��ه بهره ب��رداري از سیس��تم ثب��ت س��فارس در گمرک 
اس��تان اش��اره و تصریح کرد: با توجه ب��ه قابل روی��ت بودن 
ثب��ت سفارش��ات در سیس��تم اداره گم��رک، هی��چ گون��ه 
 اش��کالي  را در حین انج��ام کار ب��رای وارد کنن��دگان  ایجاد

 نخواهد شد.
خبیر به تشریح س��اماندهي س��امانه جامع قضایي پرداخت و 
گفت: این س��امانه به ص��ورت آنالین به اداره گمرک و س��تاد 
مبارزه با قاچاق ارز متصل است که نقش موثری در جلوگیري از 
تخلفات در امر قاچاق کاال دارد.وی صدور مجوزهای مربوطه را 
در گذشته به صورت دستی دانست و افزود: با راه اندازي مجوز 
سامانه الکترونیکي، مجوزهاي مرتبط به صورت الکترونیکي از 

سازمان انجام مي گیرد.
خبیر همچنین از نص��ب برنامه نرم افزاري جدی��دي در انبار 

اداره گمرک استان خبر داد و گفت: با مناسب سازي انبارهاي 
گمرکي و راه اندازي برنامه نرم افزاري جدید کلیه آمارهاي انبار 

به صورت جدید، به روز مي شود.
نب��ار  مدی��رکل گم��رک اس��تان همچنی��ن نداش��تن ا
مناس��ب را از عم��ده تری��ن مش��کالت اداره گمرک اس��تان 
دانس��ت و کمب��ود فض��اي اداري و کمب��ود تجهی��زات براي 
 تخلی��ه بارگی��ري در انب��ار را از دیگ��ر مش��کالت ای��ن اداره

 برش��مرد.به گفت��ه وی، گمرک یک س��ازمان اجرایی اس��ت 
بر همین اس��اس ب��ه ذی نف��ع ها ک��ه کارخان��ه ه��ا، تجار، 
وارکنن��ده ه��ا، واحده��اي تولی��دي و ش��رکت ه��اي حمل 
و نق��ل بین الملل��ي خدمات رس��اني م��ي کند.وي با اش��اره 
ب��ه تحری��م ه��اي دش��منان اف��زود: کش��ورها ب��رای ادامه 
حیات خ��ود به ص��ادرات و واردات نی��از دارند، ول��ي در عین 
حال که دش��منان فکر م��ي کردند ب��ا تحریم ها م��ي توانند 
 کش��ور را فلج کنند ب��ا همت مردم و مس��ئوالن ای��ران از این

 مرحله عبور کرد.

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری

نداشتن انبار مناسب، عمده ترین مشکل گمرک 

 با راه اندازي 
مجوز سامانه 
الکترونیکي، 

مجوزهاي مرتبط به 
صورت الکترونیکي 

از سازمان انجام 
مي گیرد.
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مدرس��ه ش��هید هاش��می ن��ژاد روس��تای ایل 
بیگی ب��ه علت قدمت ب��اال و داش��تن دیوارهای 
ترک خ��ورده هر لحظ��ه احتم��ال تخریب دارد 
و ج��ان دان��ش آم��وزان را تهدی��د می کن��د 
و دان��ش آم��وزان ب��ا مش��کالت بس��یاری از 
 قبیل نداش��تن امکان��ات در این مدرس��ه روبرو 

هستند.
مدرسه ابتدایی هاش��می نژاد روستای ایل بیگی 
از توابع شهرس��تان سامان اس��تان چهارمحال و 
بختیاری یکی از م��دارس تخریبی شهرس��تان 
سامان است که در حال حاضر در وضعیت خوبی 

قرار ندارد.
این مدرسه س��ال 58 در این روستا احداث شده 
است و قدمت مدرسه شهید هاشمی نژاد ایل بیگی  
34 سال اس��ت، در این مدرس��ه امکانات اولیه از 
قبیل حیاط استاندارد، امکانات ورزشی، سرویس 
بهداشتی مناسب و ...  وجود ندارد و جاده مناسب 

نیز برای تردد دانش آموزان در مس��یر مدرس��ه 
وجود ندارد.

تمامی دیوارهای این مدرسه داری ترک خوردگی 
اس��ت و هر لحظه ممکن اس��ت دی��وار های این 
مدرس��ه ریخته ش��ود و به دانش آموزان صدمه 

جدی وارد کند.
رفت و آمد برای کالس اولی ها و پیش دبس��تانی 
بسیار در این مدرسه مشکل است و در دو ماهه اول 
مدارس دانش آموزان به همراه پدر و مادر خود به 

مدرسه رفت و آمد دارند.
جاده مدرسه و نبود س��رویس بهداشتی در خود 
مدرس��ه و نبود محل نوشیدن آب در این مدرسه 
و ... از مشکالت عمده مدرس��ه هاشمی نژاد این 

روستا است.
با توجه بر مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی که 
مدارس باالی 30 س��ال باید تخریب و نوس��ازی 
ش��وند، این مدرس��ه یکی از مدارس تخریبی در 

این شهرستان است که باید مورد توجه مسئولین 
قرار گیرد.

 از دیگر مشکالت موجود وجود زباله ها و نخاله ها 
در اطراف مدرسه است که این مهم می تواند تاثیر 
باالیی در تهدید س��المتی دانش آموزان مدرسه 

داشته باشد.
در این مدرس��ه هیچ گونه ش��ور و نشاطی که در 
مدارس دیگر بین دانش آموزان وجود دارد نیست 

و این مدرسه نیاز به رسیدگی جدی دارد.

قس�متی از س�قف مدرس�ه در س�ال 
گذشته فرو ریخت

دهیار روس��تای ایلبیگی با بیان اینکه مدرس��ه 
ابتدای��ی ش��هید هاش��می نژاد یک��ی از مدارس 
تخریب��ی شهرس��تان س��امان اس��ت، اظه��ار 
داش��ت: چندین بار از س��وی دهی��اری ایلبیگی 
ب��رای تخری��ب این مدرس��ه ب��رای مس��ئولین 

 درخواس��ت برای تخریب این مدرسه داده شده
 است.

پیمان مل��ک صالح��ی با بی��ان اینکه از س��وی 
آم��وزش و پ��رورش در س��ال 88 در راس��تای 
صدور پروانه س��اخت مدرس��ه به دهی��اری ایل 
بیگی ارس��ال ش��د، بیان داش��ت: با ارائه نقش��ه 
 مدرس��ه جدی��د، پروان��ه س��اخت مدرس��ه

 صادر شد.
وی با اش��اره بر اینکه در س��ال 89  بودجه برای 
تخریب این مدرس��ه از در آم��د دو درصد نفت و 
گاز در نظر گرفته شد و قرار بر این شد که شرکت 
امین لردگان کار ساخت و ساز مدرسه را بر عهده 
بگیرد، اذعان داشت: س��اخت و ساز مدرسه قرار 
بود از س��ال 90 در این روس��تا انجام ش��ود و اما 
این موضوع با وعده مس��ئولین استان همراه بود 
و تاکنون هیچ گونه اقدامی از س��وی مس��ئولین 

صورت نگرفته است.
ملک صالحی ب��ا بیان اینکه در س��ال گذش��ته 
قسمتی از س��قف مدرس��ه فرو ریخت، که کامل 
سقف برداش��ته و سقف مدرس��ه بازسازی شد و 
تعمیر ج��زی از قبیل نقاس��ی و لکه گی��ری و ... 
صورت گرفت، تصریح کرد: این مدرس��ه با توجه 
به قدمت 34 ساله هر ساله نیاز به تعمیر و مرمت 

دارد.
وی با اشاره بر اینکه مسئولین امر باید در راستای 
ایج��اد امنیت دانش ام��وزان این مدرس��ه اقدام 
کنند، یاد آور شد: در این مدرسه هیچ گونه شور و 
نشاط وجود مدرسه وجود ندارد و دانش موزان در 
حیاطی با زمین خاکی در زنگ های تفریح بازی 
می کنند که ممکن در این زمین هر اتفاقی برای 

دانش اموزان رخ دهد.
دهیار ایلبیگی بیان داش��ت: در راین روستا تنها 
همین مدرس��ه ابتدایی وجود دارد که در س��ال 

گذشته 34 نفر دانش آموز داشته است.
 ض��رورت دارد با توجه نامناس��ب ب��ودن محل 
 ب��رای درس خوان��دن دان��ش آم��وزان توج��ه 
ویژه ای از سوی سازمانهای مرتبط مانند نوسازی 
 مدارس، آم��وزش و پ��رورش اس��تان و... به این

 مدرسه شود.

باال بردن ایمن�ی خیابانه�ا در اطراف 
مدارس 

مدی��ر کل دفت��ر فن��ی اس��تانداری چهارمحال 
و بختیاری با اش��اره ب��ه قرار گرفتن در آس��تانه 
بازگشایی مدارس گفت: ایمنی خیابانها در اطراف 

مدارس مورد توجه قرار گیرد.
، مجید نظ��ری در جلس��ه ش��ورای ترافیک در 
اس��تانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 

رفع چاله ها، گودال ههای اطراف مدارس، نصب 
س��رعت گیر در نزدیک��ی م��دارس از مهم ترین 
اقداماتی اس��ت که قبل از ش��روع م��دارس باید 
مورد توجه قرار گرفته ش��ود و مشکالت آنها باید 

از بین رود.
وی با اشاره به اینکه برای محل عبور دانش آموزان 
از خیاب��ان باید چاره ای اندیش��یده ش��ود، بیان 
داشت: رفع عیوب و نقایص در مسیر دانش آموزان 

از ضروریات است.
نظ��ری ادام��ه داد: نص��ب تابلوه��ا در نزدیکی 
م��دارس، عالئ��م هش��دار دهن��ده در اط��راف 
م��دارس، نص��ب چ��راغ راهنم��ا در حوال��ی 
 مدارس از دیگر اقداماتی اس��ت ک��ه پلیس باید

 انجام دهد.

سقفی که فرو ریخت

مدرسه روستای ایل بیگی جان دانش آموزان را تهدید می کند

رفت و آمد برای کالس اولی ها 
و پیش دبستانی بسیار در این 
مدرسه مشکل اس�ت و در دو 
ماهه اول مدارس دانش آموزان 
به هم�راه پدر و م�ادر خود به 

مدرسه رفت و آمد دارند.
جاده مدرس�ه و نبود سرویس 
بهداش�تی در خود مدرس�ه و 
نبود مح�ل نوش�یدن آب در 
این مدرس�ه و ... از مشکالت 
عمده مدرسه هاشمی نژاد این 

روستا است.



خواندنی

 شگفت انگیزترین 
ماجراجویان دنیا 

اخبار ویژه

در ش��هر بوس��تون آمریکا موزه ای وجود دارد که به جای نگهداری آثار برتر هنری ، آثار 
زشت و بد هنری را نگهداری می کند و اساسا به همین جهت مشهور و معروف شده است.

به نقل از عصر ایران این موزه که از 10سال پیش آغاز به فعالیت کرده است هم اکنون آن 
قدر اش��یا درون خود جای داده که به دو س��اختمان به نام های گالری دد هام و زیر زمین 

ساختمان تئاتر سامرویل در میدان دیویس بوستون تبدیل شده است.
اشیاء نگهداری شده در این موزه شامل تابلوها و مجسمه ها و کپی برداری های افراد غیروارد 
و آماتور از آثار هنری مطرح هنرمندان مشهور جهان است و زیبایی و جالبی این موزه در 

چینش چنین آثاری در کنار یکدیگر است.
برای افرادی که اندک آشنایی با هنر، هنرمندان مشهور و آثار هنری مطرح دنیا دارند، دیدن 
کپی برداری های ناش��یانه و ناموفق از آثار هنری مطرح جهان در این موزه می تواند لذت 
بخش و جالب باش��د.این موزه دارای 500 قطعه آثار هنری است که ریاست آن با "مایکل 

فرانک" یک موزیسین حرفه ای است.

محققان برنامه نرم افزاری جدیدی را توسعه داده اند که تمامی پیام های ارسالی را در مدت یک 
دقیقه از گوشی تلفن همراه گیرنده پاک می کند.

برنامه نرم اف��زاری آنس��ا )Ansa( در همای��ش Disrupt SF بعنوان یک��ی از مهمترین 
رویدادهای هکاتون ۲01۳ معرفی شد.

تفاوت برنامه آنسا با سایر نرم افزارهای تایپ متن، حذف سریع پیام ها پس از خواندن از روی 
گوشی تلفن همراه گیرنده پیام است.

این برنامه نرم افزاری امکان چت کردن افراد بدون ذخیره س��ازی پیام ها را فراهم می کند؛ 
تمامی پیام های ارس��الی از طریق گزینه حذف ظرف مدت ۶0 ثانیه پس از خواندن، از روی 

گوشی تلفن همراه گیرنده پاک می شوند.
آنس��ا ش��امل فیلتر تصاویر نی��ز ب��وده و کاربر م��ی توان��د در زمان ن��گارش پی��ام بدون 
 نی��از ب��ه خ��ارج ش��دن از برنام��ه، تصاوی��ر اینترنت��ی ش��امل گ��وگل را نیز جس��تجو

 کند.

حذف پیام های کوتاه در یک دقیقهزشت ترین ها را در این موزه ببینید

سفر کردن به دور دنیا یا رفتن به مناطق دور دست 
و آزمایش زندگی در شرایط سخت از جمله راه های 
تبدیل شدن به یک ماجراجوی واقعی است اما همه 
ماجراجویان هم نمی توانند سفرهای شگفت انگیزی 

داشته باشند و در یادها باقی بمانند.
 انجام سفرهای عجیب به دور دنیا کم نیست و روزانه 
شاید افراد زیادی باش��ند که با اس��تفاده از وسایل 
مختلف یا حت��ی پیاده س��فری را ب��ه دور دنیا آغاز 
کنند. این افراد معموال حامالن پیام صلح یا مامورین 
موسسات خیریه بین المللی هستند که به دور دنیا 
سفر کرده و با فرهنگ آن ها آشنا می شوند. در میان 
همه مسافران دور دنیا افرادی نیز هستند که دست 
به کارهای عجیب زده اند. درادام��ه با ماجراجویان 

شگفت انگیز دنیا بیشتر آشنا خواهیم شد: 

 استیو فوست 
 “استو فوست” کسی است یک ماجراجوی امریکای 
که سال ها عمر خود را صرف پرواز با گالیدر، هواپیما 
وبالن کرد. او همچنین رکورد دار پرواز با این وسیله 
ها نیز هست. این مرد 5 بار برای دور زدن دنیا با بالن 
تالش کرد که البت��ه بار آخر به آرزوی خود رس��ید 
و توانس��ت این کارا را در 14 روز و 19 س��اعت 51 
دقیقه انج��ام دهد. او در س��ال ۲007 در حال پرواز 
با هوایپمای شخصی اش بود که دچار سانحه شده و 
سقوط کرد. در این حادثه او جانش را از دست داد ولی 

همچنان رکوردهای آن پابرجاست. 

 آمیر کلینک 
 آمیر کلینک یک��ی از ماچراچویان برزیلی مش��هور 
دنیا اس��ت که تا به حال 7 کتاب از سفرهای پررمز و 
رازش را نوشته است. این مرد به عنوان اولین کسی 
شناخته می شود که با اس��تفاده از یک قایق وبدون 
هیچ کمکی دور قطب جنوب را طی کرده است. او این 
سفر خود را در 79 روز به پایان رساند. این مرد یکبار 
نیز تنها با قایق پارویی فاصله میان دو قطب را پیمود. 
این سفر او نیز ۶4۲ روز طول کشید. او به عنوان یکی 
از بهترین و البت��ه باتحربه تری��ن ماجراجویان دنیا 

شناخته می شود. 

 ثور هیردال 
 این مرد یکی از ماجراجویان به نام نروژی اس��ت که 
بیشتر شهرت خود را به خاطر گذرش از اقیانوس آرام 
دارد. این مرد در سال 1947 تنها با ساخت قایقی از 
نی دل را به اقیانوس زد و وارد آب های آزاد ش��د. او 
قصد داشت با عبور از اقیانوس نشان دهد که میتوان 
با مواد اولیه ساده نیز وسیله های کاربردی ساخت. او 
توانست مسیر ۶900 کیلومتری خود را پس از 101 
روز به پایان برس��اند. این مرد در سال ۲00۲ جانش 
را از دس��ت داد ول��ی نامش درکت��اب ماجراجویان 

باقی ماند. 

 جسی مارتین 
  در سال 1999 جسی مارتین توانست نام خود را به 
عنوان جوان ترین ماجراجویی که به دور دنیا س��فر 
کرده است به ثبت برس��اند. او در این سال تنها 18 
سال داشت و بدون هیچ کمکی س��فر خود را با یک 
قایق بادبانی آغاز کرد. این قایق 10 متری تنها چیزی 
بود که در تمام طول سفر به همراه داشت. او سفر 50 
هزار کیلومتری خود را توانست در مدت ۳۲8 روز به 
پایان برس��اند ولی تنها گینس رکورد او را رسمیت 

بخشید و فدراسیون قایقرانی آن را نپذیرفت. 

 ریچارد هانسن 
 یکی از ورزش��کاران پارالمپیکی کانادایی در س��ال 
1985 سفری جالب را آغاز کرد تا با استفاده از ویلچر 
دور دنیا را طی کند. این مرد ابتدا کس��ی را به خود 
جذب نکرد اما پس از آن تصمیم گرفت تا با مصاحبه 
های جنجالی کارهای خیریه اش را گس��ترش دهد. 
او مس��یر 40 هزارکیلومتری را به دور دنیا طی کرد 
و توانس��ت پس از دو س��ال به مبدا خود بازگردد. او 
در این س��فر ۲۶میلیون دالر کمک ه��ای خیریه را 
برای بیمارانی که مش��کالت پا و معلولیت داش��تند 

جمع کند.

خلبان 5 ساله در پکن
کودکی 5 س��اله موفق 
ش��د به مدت ۳5 دقیقه 
یک هواپیم��ا را در پکن 

هدایت کند.
به گ��زارش خبرگزاری 
ف��ارس، کودکی ب��ا نام 
مستعار »دودو« در ۳1 
ماه اوت به مدت ۳5 دقیقه با یک فروند هواپیمای فوق 

سبک بر فراز پکن پرواز کرد.
این نخستین تجربه پرواز وی محسوب می شود که با 

موفقیت همراه بوده است.

تصویر جدیدترین تبلت آمازون 
فاش شد

درحالی که بس��یاری از کاربران و کارشناس��ان فن��اوری در انتظار 
معرفی تبلتهای جدید آمازون هس��تند تصاوی��ر جدیدی از کیندل 

فایر ۲ فاش شد.
س��ایت evleaks که تصاویر بس��یاری از گجتهای معرفی شده را 
فاش می کن��د تصاویر تبلت آم��ازون را با توصیف “نس��خه دیگری 
از کیندل” منتشر کرده است.براس��اس جزئیات فاش شده کیندل 
فایر۲ ب��ا یک صفح��ه نمای��ش 7 اینچ��ی و وضوح تصوی��ر 1۲80 
 در 800 در مقایس��ه با نس��خه قبلی ک��ه 10۲4 در ۶00 ب��ود ارائه 

 می شود.
براس��اس گمانه زنی های کنونی این تبلت دارای پردازنده کوالکوم 
اسنپ دراگون 800 چهارهس��ته ای، ظرفیتهای متغیر 8، 1۶ و ۳۲ 
گیگابایتی و نسخه تغییریافته اندروید 4.۲.۲ آب نبات ژله ای است. 
 این اطالعات فاش ش��ده هیچ موردی را درب��اره دوربین ارائه نکرده

 اس��ت.از دیگر نکاتی که به طور قطع مطرح می ش��ود این است که 
شرکت آمازون قیمت ارزان ترین تبلت خود را به 157 دالر کاهش 

داده است که این رقم 47 دالر نسبت به قیمت پیشین کمتر است. 

دکتر ش��ریف نجفی گفت: بیماری واریس ناش��ی از اتس��اع 
سیاهرگ های س��طحی اس��ت که به دلیل نقص در عملکرد 

یا ساختار دریچه های سیاهرگ های عمقی حاصل می شود.
وی ادامه داد: واریس یکی از شایع ترین بیماری های عروقی 
انسان است که حدود 10 تا ۲0 درصد جمعیت جهان به آن 
مبتال هستند. سیاهرگ های واریسی به صورت رگ های دراز، 

گشاد شده و پرپیچ و خم در اندام تحتانی دیده می شوند.
استادیار دانش��گاه علوم پزش��کی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، واریس را به دو نوع اولیه و ثانویه تقس��یم بندی کرد و 
افزود: واریس اولیه از نقص در سیس��تم سیاهرگی سطحی 
شروع می ش��ود و ش��یوع آن در خانم ها دو برابر آقایان است 
که تقریباً نیمی از این بیماران به دلیل سابقه فامیلی گرفتار 

آن می شوند.
نجفی ادامه داد: واریس ثانویه ناشی از نارسایی سیاهرگ های 
عمقی اس��ت که منجر به گشادی س��یاهرگ های سطحی 

می شود.
وی در رابطه با درمان واریس اظهار کرد: بیماران باید پاهای 
خود را به صورت مکرر و باالتر از سطح قلب برای چند دقیقه 

در روز نگه دارند تا به مرور زمان این مشکل کاهش یابد.
ای��ن متخصص ط��ب فیزیک��ی و توانبخش��ی، اجتن��اب از 

ایس��تادن و نشس��تن طوالنی مدت را یک��ی از اصلی ترین 
راه های پیش��گیری و درمان واریس عنوان ک��رد و افزود: با 
توجه به این که یکی از دالیل اصلی واریس ایستادن طوالنی 
 مدت اس��ت این روش اجتنابی راه حل موث��ری برای درمان

 خواهد بود.
وی ادام��ه داد: جوراب ه��ای واریس با فش��ار ۳0 تا 40 متر 
جی��وه ب��رای درم��ان ای��ن بیم��اری مناس��ب هس��تند و 
 بیماران باید صبح ها، قب��ل از ترک رختخ��واب حتما آن را

 بپوشند.
استادیار دانش��گاه علوم پزش��کی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، جراح��ی را یکی دیگر از راه ه��ای از بین بردن واریس 
به خصوص برای موارد ش��دید عالمت دار دانس��ت و اظهار 
ک��رد: ترومبوزهای تکرار ش��ونده یا ایجاد کنن��ده زخم و از 
 نظر زیبای��ی از مواردی هس��تند که با اعم��ال جراحی قابل 

درمان است.

واریس را چگونه مهار کنیم؟
 روزی که با همه  انتقادها

 روز شعر و ادب فارسی ماند 

بیست وهفتم ش��هریورماه )روز درگذشت استاد ش��هریار( با وجود 
همه ی انتقادها، در تقویم رس��می کش��ور به عنوان روز شعر و ادب 

فارسی باقی مانده است.
11 س��ال قبل روز درگذشت سیدمحمدحس��ین بهجت تبریزی به 
عنوان روز شعر و ادب فارسی در تقویم ثبت شد. از آن زمان تا کنون 
این سؤال ها بارها و بارها مطرح ش��ده که چرا روز »درگذشت« یک 
شاعر به عنوان روز شعر و ادب فارسی انتخاب شده و از آن گذشته چرا 
»شهریار« به عنوان نماینده شعر و ادب فارسی معرفی شده است؟ تا 
امروز هیچ پاسخ درخوری در این زمینه بیان نشده، اما همچنان این 

روز در تقویم باقی مانده است.
تعیین روزهایی برای بزرگداشت شاعران ش��هیر اقدام پسندیده ای 
است و در حال حاضر، روزهای بزرگداش��ت فردوسی، خیام، عطار، 

سعدی، حافظ، موالنا، صائب و... در تقویم ثبت شده است. 
در س��ال 81 هم یکی از نمایندگان مردم تبریز در مجلس ش��ورای 
اسالمی به نام علی اصغر شعردوست، خبر تصویب ثبت روز درگذشت 
محمدحسین بهجت تبریزی )شهریار( را در ۲7 شهریورماه به عنوان 
روز بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین ش��هریار و روز شعر و ادب 
فارسی در تقویم رسمی کشور به رسانه ها اعالم کرد، اما این خبر برای 

بسیاری از اهل ادبیات چندان خوشحال کننده نبود.
از همان روز واکنش ها و انتقادهای بسیاری به این انتخاب وارد شد. 
عده ای معتقدند نباید نام یک ش��اعر خاص با روز شعر و ادب فارسی 
پیوند بخورد؛ چراکه هم در گذش��ته ادبیات فارسی و هم در ادبیات 
معاصر، نام شاعران بسیاری ثبت ش��ده که هریک در زمینه شعری 
خاصی قله محسوب می شوند و عالقه مندان ویژه ای دارند. بنابراین 
تعیین روز شعر و ادب فارسی به نام یکی از این شاعران بسیار دشوار 

است.
بسیاری هم بر این باورند که اگر قرار باشد روز شعر و ادب فارسی به 
نام یک شاعر ثبت شود، بهتر است شاعری انتخاب شود که در تکوین 
و ارتقای ش��عر و ادب فارسی نقشی فراتر از س��ایر شاعران ایفا کرده 
باشد. این افراد انتخاب نام شاعری همچون فردوسی را برای این روز 
برازنده تر می دانند که به نوعی نجات دهنده زبان و ادبیات فارس��ی 

محسوب می شود.
همچنین گفته می شود که اگر بنا بر انتخاب شاعری از میان شاعران 
معاصر باشد، انتخاب نیما یوشیج که در شعر معاصر فارسی طرحی نو 
درافکنده، شایسته تر از انتخاب شهریار است؛ چراکه اگرچه شهریار 
بدون شک یکی از بزرگ ترین غزل س��رایان فارسی است، اما درواقع 
در شرایطی که شعر فارسی تحولی عظیم را تجربه می کرده، بیش تر 

ادامه دهنده راه گذشتگان بوده است.
عده ای از طرفداران ش��هریار با تأکید بر اهمیت جایگاه این ش��اعر 
معتقدند که انتقاد از انتخاب روز درگذشت شهریار به عنوان روز شعر 

و ادب فارسی نباید به انتقاد از شهریار تبدیل شود.
به هر روی در سال های گذشته صدای بلند اعتراض ها و واکنش ها به 
طور واضح به گوش مسؤوالن فرهنگی رسید، اما اثر نکرد و هیچ اقدام 
عملی درباره تغییر این روز صورت نگرفت. ب��ا این حال تا زمانی که 
این روز طبق تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان روز شعر 
و ادب فارسی ثبت  شده، شایسته است که برنامه های الزم و درخور، 

به مناسبت آن برگزار شود، که البته هنوز این اتفاق نیفتاده است.
دیدار عل��ی جنتی، وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی، با ش��اعران 
پیشکسوت  دیروز  به مناس��بت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت 
محمدحس��ین ش��هریار در باغ زیبا، همچنین برگزاری تعداد کمی 
مراسم در چند فرهنگسرا و تاالر برنامه هایی هستند که طبق اعالم به 

مناسبت این روز برپا شده و می شوند. 
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

راوی  :
  ام��ام رض��ا س��ام اهلل علی��ه در پنه��ان بس��یار نیکی م��ی کرد 

و صدقه می داد .

عکس نوشت

نمایی از ورزشگاهی در 
هوستون تگزاس

ط��رح کالن ملی توس��عه کارب��ردی رباتیک اله��ام یافته از 
طبیعت)ربات انسان نما(، روز گذشته با حضور رییس هیات 
عامل سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران مورد بازدید 

قرار گرفت. 
دکتر محمود کمره ای،  رییس پردیس دانش��کده های فنی 
دانشگاه تهران در حاشیه بازدید رییس هیات عامل سازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران از طرح ربات انسان نما و 
خودروی هیبرید پردیس با اش��اره به موفقیت دانش��گاه در 
مباحث پژوهش��ی، گفت: طرح های پژوهشی همچون ربات 
سورنا و یا پروژه اتوبوس خودرو هیبرید از جمله موفقیت های 

دانشگاه به شمار می رود. 
وی افزود: در واقع دانش��گاه تهران در زمینه نتیجه گرفتن از 
کارپژوهش و بردن پژوهش به س��مت محصول مشخص که 
عالوه بر تولید علم و فناوری در زمینه رفع نیاز کشور نیز موثر 

باشد، موفق بوده است. 
کمره ای با بیان اینک��ه در بحث ربات انس��ان نمای طبیعت 

موضوع پوشش و نام آن به مسابقه گذاشته شده است، تصریح 
کرد: پوشش این ربات باید به نحوی باشد که عالوه بر داشتن 
برخی نمادهای کش��ور به گونه ای نباش��د که برای خارج از 

کشور دافعه ایجاد کند. 

 برگزاری نخستین مرحله مس�ابقه ملی طراحی 
بدنه ربات انسان نما 

دکتر یوس��فی کما، مجری طرح کالن ملی ربات انسان نما با 
اشاره به برگزاری نخستین مرحله مسابقه ملی طراحی بدنه 
ربات انس��ان نما، تصریح کرد: با توجه ب��ه اینکه ظاهرربات 
به عن��وان نماد رب��ات ملی ب��رای ما بس��یار حائ��ز اهمیت 
اس��ت بنابراین طی فراخوان��ی از طراح��ان صنعتی دعوت 
ب��ه عم��ل آورده و ش��اخص ها و ویژگی های م��ورد توجه را 
به آنه��ا انتقال دادی��م تا بر اس��اس آن رباتی ک��ه در نهایت 
 رونمایی می شود به عنوان ربات ملی مشخصه های مدنظر را 

داشته باشد. 
وی درخص��وص ویژگی ه��ای رب��ات گف��ت:  رب��ات بای��د 
ن��ی را داش��ته باش��د و مولفه ه��ای  یرا ش��اخصه های ا
 مرب��وط ب��ه معم��اری و طراح��ی ایران��ی در آن مش��اهده 

شود.   
به گفته یوسفی کما، این دوره از مسابقات ملی طراحی بدنه 
ربات انس��ان نما در آبان جمع بندی و ط��رح نهایی انتخاب 

می شود. 

نام ربات انسان نمای ایرانی را شما انتخاب کنید 

؟؟؟؟

فناوری
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