
امروز، شهر مدیر جدید خود را می شناسد

 تشکیل شورای حل اختالف 
بین فعاالن اقتصادی

مزایده 
گران ترین 
خودروی جهان

انتظار به سر آمد

رییس اتاق اصفهان خبر داد:

از حضور  اوشین تا جلوه گاه 
امید  در جشنواره  5 3

  ارایه اینترنت پرسرعت
4 با مودم بی سیم رایگان
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 زیر ساخت های اصفهان
 ایده آل است 

در حال حاضر استان اصفهان به لحاظ برخورداری از امکانات زیرساختی 
در حوزه های مختلف در موقعیت ایده آلی قرار گرفته و این امر باید مدنظر 
همگان قرار بگیرد. صنعت گردشگری در سطح استان اصفهان در طول 
چهار سال گذشته به میزان قابل توجهی رشد داشته و این مرهون تالش و 

پیگیری   مداوم مسئوالن امر است.

افزایش ارزش دفترچه های 
درمانی تا پایان سال

مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی از افزایش ارزش 
دفترچه های بیمه خبر داد و گفت: به بیمه شدگان قول 
می دهم تا پایان امسال، به طور ملموس شاهد افزایش 

ارزش دفترچه های درمانی باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدتقی نوربخش با اشاره 
به این که در حال حاضر 35 میلیون نفر بیمه شده اصلی 
و تبعی و ی��ک میلیون و900 هزار نفر مس��تمری بگیر 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: ...
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کارنامه اتاق بازرگانی اصفهان در س��ال92 و س��الی که گذش��ت 
دوباره در جمع اصحاب رس��انه ورق خورد و ب��ا ارایه گزارش یک 
س��اله اتاق اصفهان فص��ل جدی��دی از فعالیت ه��ای این بخش 
خصوصی در فص��ل جدید سیاس��ی با ش��فاف س��ازی عملکرد 
کمیس��یون ها و هیأت رییس��ه کلید خورد. همان ط��ور که می 
دانید س��ال گذش��ته یکی از پردغدغه ترین س��ال های مالی در 
بخش خصوصی مخصوصا صنعت به حس��اب می آم��د. با حضور 
 رییس جمهور جدید و رونمایی از کلید تدبیر که گویی ش��اه کلید 
کلید های گمشد دولت بود، این نوید به فعاالن اقتصادی داده شد 

که بیم و هراس را از خود دور کنند، چرا که روزهای روشن اقتصادی 
در پیش است. نشست اعضای هیأت نمایندگان و هیأت رییسه اتاق 
اصفهان نیز گویی بوی امید می داد تا رش��د اقتصادی در آینده را 
شاهد باشند. در این نشست خسرو کساییان رییس اتاق، ابوالقاسم 
سرتیپی عضو هیأت رییس��ه اتاق اصفهان، جعفر ذره بینی رییس 
کمیس��یون تجارت، خدمات و ارتباطات، مصطفی رناسی رییس 
کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان، سیدرسول رنجبران عضو 

هیأت نمایندگان اتاق اصفهان، زهرا اخوان نسب ...

 ناجا آماده مقابله با 
تهاجم فرهنگی است

 پذیرش معتادان جهت 
درمان در TC کارآفرینی

 کاهش 28 درصدی  آب 
در مخزن سد زاینده رود

 سرنوشت فوتبال ملی را 
به »شب امتحان« نکشانید

  کوچ پرندگان مهاجر از
 تاالب هاي بین المللي استان
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س ایمنا
]عک

کاهش ساعت کار پرستاران  
در بیمارستان های ارتش

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خبر داد؛

آغاز جشن عاطفه ها از دهم مهر
مدیر گ��روه بیماری های غی��ر واگیر  مرکز بهداش��ت 
استان اصفهان گفت: مش��کالت بهداشتی که در کشور 
پیش می آید الزاما تمام کش��ور را درگی��ر نمی کند، اما 
با توجه به ای��ن که اصفهان از اس��تان های مهاجر پذیر 
 کشور است حساس��یت بیش��تری دارد و خوشبختانه 
تاکنون در خصوص وبا مشکلي در استان وجود نداشته 

است.
رضا فدایی در گفتگ��و با  ایس��ناگفت: تاکنون در هیچ 
یک از مراکز بهداشتی استان موردي از ابتال به وبا دیده 
نشده است، اما از زمان آغاز این اپیدمی در کشور مرکز 
بهداشت استان در خصوص بیماری یابی فعالیت جدی 

را به ویژه در خصوص اتباع خارجی شروع کرده است.
وی ب��ا بیان این ک��ه مرکز بهداش��ت اس��تان اصفهان 
به ش��دت پیگیر بیماری یابی اس��ت، افزود: مشکالت 
بهداشتی که در کش��ور پیش می آید الزاما تمام کشور 
را درگی��ر نمی کند، اما ب��ا توجه به این ک��ه اصفهان از 

استان های مهاجر پذیر کشور است حساسیت بیشتری 
دارد و خوشبختانه از این نظر مشکل خاصی نداریم.

مدیر گروه بیماری های غیر واگیر  مرکز بهداشت استان 
اصفهان ادامه داد: مرکز بهداشت استان اصفهان تا زمان 
رفع کامل وبا در کشور با تمام توان از ورود این بیماری 

به استان اصفهان جلوگیری خواهد کرد.
رعایت بهداشت فردی راحت ترین راهکار مقابله 

با وباست
مدیر گروه بهداش��ت محیط مرکز بهداش��ت اس��تان 
اصفه��ان تصریح ک��رد: متأس��فانه بحثی ک��ه اکنون 
 وجود دارد اس��تفاده از پس��اب ها در آبیاری زمین های 
کشاورزی اس��ت که احتمال دارد  موجب شیوع وبا در 

استان شود.
حس��ین صفاری در گفتگو با خبرنگار ایس��نا- منطقه 
اصفهان - اظهار  داشت: مرکز بهداشت از طریق مراجع 
قضای��ی تع��دادی از متخلفانی که با پس��اب به آبیاری 

زمین های خود پرداخته بودند دستگیر کرده و پرونده 
آنها در حال پیگیری است.

وی با اشاره به این که تا کنون 17 مورد از متخلفانی که 
اقدام به آبیاری زمین های کشاورزی با پساب کرده اند به 
مراجع قضایی تحویل داده شده اند، ادامه داد: بسیاری 
از زمین ها و محصوالتی که از با پس��اب آبیاری ش��ده 
 اس��ت امحا مي ش��ود زیرا این زمین ها دارای خطرات 

بالقوه ای هستند.
مدیر گروه بهداش��ت محیط مرکز بهداش��ت اس��تان 
اصفهان با اش��اره به این ک��ه رعایت بهداش��ت فردی 
آسان ترین راهکار مقابله با وباست، تأکید کرد: افرادی 
ک��ه در روزهای پایانی تابس��تان در س��فر هس��تند از 
نوش��یدن آب های متفرقه پرهیز کنند، زیرا آب چاه ها 
و چش��مه ها به لحاظ بهداش��تی مورد تأیید نیس��ت و 
همچنین از مصرف یخ های غیر بهداشتی نیز در هنگام 

سفر خودداری شود.

جش��ن عاطفه ها همزمان با سراسر کش��ور در بیش از 
س��ه هزار پایگاه از10 تا 12 مهر ماه در استان اصفهان 

برگزار می شود.
بهرام سواد کوهی معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( هدف از جشن عاطفه ها 
را ترویج فرهنگ و سنت حس��نه انفاق، حس تکلیف و 
همبس��تگی مردم و کمک به دانش آموزان بی بضاعت 

و نیازمند دانست و اظهار داش��ت: امسال با بیش از سه 
هزار پایگاه پذیرای حضور مردم خیر و نوعدوست استان 

اصفهان خواهیم بود. 
وی با اعالم این که امس��ال نوزدهمین س��ال برگزاری 
جشن عاطفه هاست، گفت: کمک های جمع آوری شده 
در سال91 نسبت به س��ال قبل از آن رشد50 درصدی 
داش��ته که امیدواریم ش��اهد رشد بیش��تر نیز در سال 

92 باشیم.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( با توجه به برگزاری این جشن در سه روز 
 متوالی متذکر ش��د: کمک ه��ا ی نق��دی و غیر نقدی 
دانش آموزان در روز دهم مه��ر ماه در مدارس، یازدهم 
مهر ماه در پای��گاه های امداد در س��طح اس��تان و در 
دوازدهم مهرماه مس��اجد و مصالی ه��ای نماز جمعه  
جمع آوری می ش��ود. معاون توس��عه مش��ارکت های 

مردمی کمیت��ه امداد اس��تان ب��ا توجه ب��ه همکاری 
اداره آم��وزش و پ��رورش، س��ازمان دان��ش آم��وزی، 
بسیج مس��تضعفان و صدا و س��یما درجشن عاطفه ها، 
تصریح کرد: سال گذش��ته1۸0 پایگاه امداد،۶0 پایگاه 
بسیج،100 مسجد و2000 مدرس��ه برای جمع آوری 

کمک ها ی مردم در استان مشارکت کرده اند. 
سواد کوهی افزود : سال گذشته در جشن عاطفه ها 92 
میلیون تومان کمک های نق��دی و291 میلیون۶00 
هزار توم��ان هدایای غیر نقدی و بالغ ب��ر 10۶ میلیون 
و 900 هزار تومان تعهدات س��ازمان جمع آوری شده 
 اس��ت. گفتنی اس��ت از برنامه های جدید در جش��ن 
 عاطفه ه��ای س��ال 92، طرح ام��داد یاران اس��ت که 
دانش آم��وزان داوطل��ب در تمامی پایگاه ه��ای امداد 
 مس��تقر و کمک های م��ردم را ب��رای دان��ش آموزان 

بی بضاعت جمع آوری می کنند.
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اعزام اولین گروه از حجاج اصفهانی؛ 
3

سوم مهرماه

رابطه ایران و عربستان
2

 به کجا می رسد؟ 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان  

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
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مراجعه فرمائيد 

ضمنا ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سايت شركت به آدرس ذيل درج ميگردد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

1192/7/892/7/21 رديف بارابان كک سازی 2190-920مناقصه1

92/7/1392/7/28خريد يک دستگاه فرزو 0182CNC-91مناقصه بين المللی 2

92/7/992/7/30خريد 12 ست مواد نسوز كنورتور2298-920مناقصه بين المللی 3

15 رديف واشر اسپيرال دو طرف 8288-91تجديد مناقصه 4
92/7/692/7/17رينگ دار

892/7/1092/7/30 دستگاه گير بكس حلزونی 9200750مناقصه 5

92/7/692/7/28خريد 1000 متر تسمه نقاله حرارتی 918667تجديد مناقصه6

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی خاص(   

نوبت اول

نوبت دوم

مدیر گروه بیماری های غیر واگیر استان اصفهان:

تاکنون موردی از وبا در استان مشاهده نشده است

سازمان وظیفه عمومی ناجا:

معافیت مشموالن تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اعالم شد

س��ازمان وظیف��ه عمومی ناج��ا معافیت ه��ای مربوط 
 ب��ه خانواده ه��ای تحت پوش��ش کمیت��ه ام��داد امام 

خمینی )ره( و بهزیستی را تشریح کرد.
به گزارش ایمنا س��ازمان نظام وظیفه اعالم کرد: همان 
گونه که قبال نیز عنوان ش��ده، در قانون وظیفه عمومی 
معافیت هایی برای خانواده های تحت پوش��ش کمیته 
امداد ام��ام خمینی )ره( و بهزیس��تی در نظ��ر گرفته 

شده است. 
معافیت یکی از فرزندان مادر فاقد همسر تحت پوشش 
کمیته ام��داد یا بهزیس��تی ، معافیت مش��مول دارای 
فرزند معلول، معافیت تنها پسر خانواده های دارای سه 
فرزند دختر و معافیت مش��موالنی که ب��ا بانوان دارای 

 معلولیت جس��می – حرکتی ازدواج کنند از جمله این 
معافیت هاست . 

همچنین در معافیت مادر فاقد همس��ر تحت پوش��ش 
کمیته امداد و یا بهزیستی تعداد پسران مانع رسیدگی 

به درخواست مشمول نیست. 
 در معافی��ت مذک��ور، در صورت��ی ک��ه قب��ال یکی از 
 فرزن��دان ذک��ور خان��واده از معافیت کفالت م��ادر به 
 واس��طه معلولی��ت وی و ی��ا فاق��د همس��ر بودن��ش 
 اس��تفاده ک��رده اس��ت، فرزن��د دیگ��ر ای��ن م��ادر 
 نم��ی توان��د از معافی��ت ب��ه واس��طه تحت پوش��ش 
 کمیته ام��داد و یا بهزیس��تی بودن مادرش، اس��تفاده 

کند. 

همچنی��ن ش��رط اصل��ی در معافیت مش��مول دارای 
فرزند معلول، تأیید معلولیت های متوس��ط، ش��دید، 
 خیلی ش��دید و تحت پوشش بودن توس��ط بهزیستی

 است. 
این اطالعیه درب��اره معافیت تنها پس��ر خانواده های 
دارای سه فرزند دختر، می افزاید: خانواده مشمول باید 
تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی بوده و مشمول 
نیز باید تنها پسر خانواده و فاقد هرگونه برادر بیشتر یا 
کمتر از 1۸ سال باشد، همچنین در قید حیات بودن پدر 
مشمول و وضعیت جس��می وی و تأهل یا مطلقه بودن 
خواهران مش��مول مانع بهره مندی از این نوع معافیت 

نمی شود. 
همچنین استفاده برادر ناتنی از این معافیت در صورتی 
که خواهران از طریق پدر یا مادر با او دارای رابطه نسبی 

باشند، بالمانع خواهد بود. 
 مش��موالنی که ب��ا بان��وان دارای معلولیت جس��می 
– حرکتی اعم از جسمی، گفتاری، شنوایی و بینایی و یا 
ترکیبی از ذهنی یا روانی که منجر به معلولیت جسمی 
هم شده باش��د، ازدواج کنند معافیت موقت 5 ساله به 
آنان تعلق خواهد گرفت و در صورت اس��تمرار ازدواج، 
پس از اتمام 5 س��ال از تاریخ عقد دائم از معافیت دائم 

برخوردار می شوند. 
همچنین در معافیت مش��موالنی که ب��ا بانوان معلول 
ازدواج می کنند، نداشتن غیبت شرط اصلی بهره مندی 
از این معافیت بوده و در س��ایر معافیت های مربوط به 
مددجویان، غیبت مشمول مانع رسیدگی به درخواست 

آنان نخواهد بود.
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چهره روزیادداشت

سفر 3 روزه الریجانی به سوئیس
شیخ االسالم مشاور رییس مجلس در امور بین الملل گفت: علی الریجانی 
نیمه مهر ماه آتی به  مدت س��ه روز به منظور ش��رکت در نشست مجمع 

مجالس جهانی به سوئیس سفر می کند.
حسین شیخ االسالم درباره س��فر علی الریجانی رییس مجلس شورای 
اسالمی به سوئیس گفت که این سفر س��ه روزه در نیمه مهر ماه و برای 
ش��رکت در نشس��ت بین المجالس جهانی )IPU( انجام می شود. وی 
تصریح کرد: رییس مجلس پیش از سفر به سوئیس نیز به دعوت همتای 
صربستانی خود به این کشور می رود و در این سفر دو روزه با مقامات عالی 

رتبه و نیز پارلمانی این کشور دیدار خواهد داشت.

 نماینده روحانی
 در دانشگاه مذاهب اسالمی

رییس جمهور، حجت االسالم مس��یح مهاجری را به عنوان نماینده خود 
در دانشگاه مذاهب اسالمی منصوب کرد. حسن روحانی رییس جمهوری 
اسالمی ایران در حکمی حجت االس��الم والمسلمین مسیح مهاجری را 
به عنوان نماینده رییس جمهور در دانش��گاه مذاهب اس��المی منصوب 
کرد. متن حکم رییس جمهور بدین ش��رح اس��ت: جناب حجت االسالم 
والمسلمین مسیح مهاجری/ نظر به مراتب تعهد، سوابق علمی و مطالعات 
اسالمی، به موجب این حکم ش��ما را به عنوان »نماینده رییس جمهور 
در دانشگاه مذاهب اسالمی« برمی گزینم. امید است با عنایات الهی، در 
خدمت به ملت ش��ریف ایران و نظام جمهوری اس��المی با رعایت اصول 

قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

 بررسی صالحیت 
داوطلبان دادستانی درمجلس

کارگروه امور عمومی و دفاعی کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس هفته 
آینده س��وابق و صالحیت کاندیداهای تصدی پس��ت دادستانی دیوان 
محاسبات را مورد رسیدگی قرار می دهد. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی روزهای یک شنبه و سه شنبه  طی جلساتی طرح 
حذف بند )ج(  ماده 148 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری 

اسالمی ایران را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
مس��ئوالن مربوطه برای ارایه آخری��ن وضعیت عملک��رد قانون بودجه 
س��ال1392 کل کش��ور در بخش دریافت ها و پرداخت ها عصر روز یک 
شنبه در این کمیس��یون حضور می یابند. بحث و تبادل نظر درباره نحوه 
رس��یدگی به صالحیت و س��وابق کاندیداهای تصدی دادستانی دیوان 
محاسبات کل کشور در دستور کار جلسه روز یک شنبه کمیسیون برنامه 

و بودجه قرار دارد.

عزت ایران اولین خطی است که 
نباید از آن عبور کنیم

جواد الریجانی  رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت 
اولین خطی که نباید از آن عبور کنیم، عزت ایران است و هرگز نباید خط 
ذلت را بپذیریم. درست است که نرمش بخشی از دیپلماسی است، ولی 
اخم نیز بخشی از آن است. محمدجواد الریجانی با اشاره به شاخصه های 
نرمش قهرمانانه در دهه چهارم انقالب اسالمی اظهار داشت: تعامل بر پایه 
بحث ما در سیاست خارجی است که با صحبت، خنده و گاهی اخم همراه 
است. امروز زمان آن است که دیپلماسی دشمنان موقعیت خاص و شأن 

جمهوری اسالمی در جهان را بشناسند.

 انتشار نامه مهم بازرسی ویژه
 به رییس دانشگاه آزاد

بازرسی دفتر رییس جمهور در نامه ای رسمی خطاب به فرهاد دانشجو در 
تاریخ 12 مرداد سال جاری درمورد تخلفاتی که در زمان حضور دانشجو 
در دانش��گاه آزاد رخ داده توضیحاتی خواسته اس��ت.فرهاد دانشجو در 
کنفرانس خبری مدعی شده است، این نامه به خاطر اختالفاتی است که 

وی با جریان انحرافی داشته است.
این نامه در روزهای پایانی دولت دهم برای رییس دانشگاه آزاد ارسال شده 
است. در چند روز اخیر زمزمه های برکناری فرهاد دانشجو به گوش می 
رسد و گفته می شود که بحث ها پیرامون برکناری دانشجو با نامه دفتر 

بازرسی ریاست جمهوری در ارتباط است.

 رییس پارلمان ترکیه 
وارد تهران می شود

رییس مجلس نمایندگان ترکیه امروز در س��فری دو روزه به تهران سفر 
می کند. جمیل چیچک رییس مجلس نمایندگان ترکیه امروز به دعوت 
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی وارد تهران می شود. چیچک 
در این س��فر دو روزه، موضوعات��ی همچون تحوالت منطق��ه ای، روابط 
 پارلمانی دو جانبه و افزایش روابط بین دو کش��ور را در دیدار با مقامات 

عالی رتبه کشورمان مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

اخبار کوتاه 

 زیر ساخت های اصفهان
 ایده آل است 

ذاکر اصفهانی/ استاندار اصفهانی    
در حال حاضر استان اصفهان به لحاظ برخورداری از امکانات زیرساختی 
در حوزه های مختلف در موقعیت ایده آلی قرار گرفته و این امر باید مدنظر 
همگان قرار بگیرد. صنعت گردشگری در سطح استان اصفهان در طول 
چهار سال گذشته به میزان قابل توجهی رشد داشته و این مرهون تالش 
و پیگیری   مداوم مس��ئوالن امر است. تمام سیاس��تگذاری ها در سطح 
استانداری اصفهان به ش��کلی ترسیم ش��ده که با حضور افراد جدید در 
حوزه ه��ای مختل��ف اجرایی و 
مدیریتی هیچ گونه مش��کلی 
برای مردم ایجاد نش��ود. بدون 
شک اجرای تحوالت ساختاری 
در حوزه های مختلف فرهنگی، 
عمران��ی و اجتماعی مس��تلزم 
اس��تفاده از منابع عظیم مالی 
اس��ت و ای��ن امر با مش��ارکت 

عمومی مردم محقق می شود.
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ربا از بزرگ ترین گنا هان کبیره است

آیت اهلل صافی گلپایگانی با ابراز نگرانی و اظهار تأس��ف از وجود رب��ا در برخی از عملیات های 
بانکی بیان کرد: از بزرگ ترین گناهانی که قرآن کریم به آن اشاره دارد همین رباست که تصور 

نمی شود االن از نظام بانکی ما بر چیده شده باشد.

ناجا آماده مقابله با 
تهاجم فرهنگی است

 واکنش توفیقی
 به عزل  فرهاد دانشجو

احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اس��المی ایران با بیان 
این که دش��من در عرصه فرهنگی هویت ما را نش��انه رفته است، گفت: 
نیروی انتظامی در کنار دول��ت آماده حرکت در مس��یر مقابله با تهاجم 

فرهنگی است.
اسماعیل احمدی مقدم اظهار داشت: برکات این انقالب و کشور از وجود 

مقدس امام رضا)ع( است.
وی فشارهای دشمنان علیه ایران را تنها به دفاع مقدس ندانست و افزود: از 

بدو قیام در سال42 و کودتای 28 مرداد شاهد این فشارها بودیم.
فرمانده ناجا، با بیان این که دشمنی ها در ابتدای انقالب اسالمی در کشور 
دامن زده شده ش��د، تصریح کرد: گروهک های منافق همراه با فشارهای 

سیاسی و روانی می خواستند مردم ما را متوقف کنند.

توفیقی سرپرس��ت وزارت علوم و عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد تأکید کرد 
که عزل فرهاد دانشجو از ریاست دانش��گاه آزاد اسالمی، ارتباطی به وزارت 
علوم و بحث همسویی رییس دانشگاه آزاد ندارد. دکتر جعفر توفیقی با بیان 
این که به هیچ وجه بحث ناکارآمدی دکتر دانشجو برای ریاست دانشگاه آزاد 
مطرح نیست، گفت: ضرورت شرایط و مصالح دانشگاه در حال حاضر ایجاب 
می کرد که چنین تصمیمی از سوی اعضای هیأت امنا گرفته شود و بر همین 

اساس نیز اعضا به سرپرستی حمید میرزاده رأی دادند.
وی افزود: در مجم��وع هیأت امنای دانش��گاه آزاد ضمن تقدیر و تش��کر از 
زحمات دکتر دانشجو در دوران ریاستش در دانشگاه آزاد، رأی به تغییر وی 
داد. فرهاد دانشجو  با رأی اعضای هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی، کرسی 

ریاست این دانشگاه را پس از2۰ ماه، به حمید میرزاده واگذار کرد.

گروه سیاسی - این هفته تکلیف همه کسانی  که این روز 
 ها اخبار مربوط به دو حوزه استانداری و شهرداری را دنبال 
می کنند مشخص می شود و شهردار و استاندار و مسئو لین  
دو ساختمان شهرداری و استانداری که هردو  در دروازه دولت 
در همسایگی هم به سر می برند مشخص می شود. هر چند 
برای ساختمان استانداری نگاه ها به تهران و هیأت دولت و 
روحانی است، اما برای انتخاب شهردار سرنوشت اصفهانی ها 
دست خودشان است و 21 نفر اعضای شورای شهر اصفهان بنا 
بر آنچه پیش تر اعالم شده  باید امروز شهردار جدید اصفهان 
را معرفی کنند تا شهر، مدیر جدید خود را بشناسد. این هفته 
اصفهان قرار اس��ت از بالتکلیفی در بیاید تا در روز هایی که 
دیگر خصوصا دست و دل کارمندان دولت و شهرداری به کار 
نمی رود ش��هر جانی تازه بگیرد.  بنا بر چیزی که تا آخرین 
لحظات مخابره ش��د  از جمع 9 نفری که توانسته بودند در 
لیست اصلی انتخاب شهردار قرار بگیرند، 5 نفر حذف شدند 
و تنها 4 نفر برای مرحله بعد داوری اعضای ش��ورای ش��هر 
انتخاب شدند. گفتنی است 9 نفر مطرح شده عبارت بودند 
از  ابولحس��نی، جوادي، حس��ینی)اداره صنایع(،خراسانی، 
س��قائیان نژاد، ش��عرباف، صبوری، محمودزاده)مس��کن و 
شهرس��ازی(  و نورصالحی که پس از رأي گیري، خراساني، 
نورصالحي، صبوري و سقائیان نژاد  بیشترین رأی را  آوردند.

یک تحلیلگر ارشد در شورای روابط خارجی آمریکا کوتاه 
آمدن آمریکا از ادعاهایش در مقابل سوریه را به معنای بلند 

کردن پرچم سفید به عالمت تسلیم در مقابل ایران است.
 س��وزان مالونی در مقاله ای که روی وب س��ایت مؤسسه 
بروکینگز منتشر شده، نوشت: »باراک اوباما رییس جمهور 
آمریکا در نطق تلویزیونی خود در روز سه شنبه اعالم کرد: 
ناکامی در مقابله با اس��تفاده از تسلیحات شیمیایی سبب 
تضعیف اقدامات بازدارنده علیه دیگر تس��لیحات کش��تار 
جمعی و جسور ش��دن ایران به عنوان هم پیمان اسد می 
شود که باید بین این که آیا باید با ساخت سالح هسته ای 
قوانین بین المللی را نادیده بگیرد یا مسیری صلح آمیز تر 
در پیش گیرد، یکی را انتخاب کند. در همین حال، سوزان 
رایس مش��اور امنیت ملی آمریکا و جان ک��ری وزیر امور 
خارجه این کشور هر دو در دفاع از اقدام نظامی آمریکا علیه 
سوریه به صورت فزاینده ای بر موضوع ایران متمرکز شده 
اند.« وی ادام��ه داد: »پذیرش این طرح به معنای ارس��ال 
پیامی به رهبران ایران در این باره اس��ت که ضرب االجل 
های آمریکا پوچ هستند و بیزاری عمومی از دخالت نظامی 
آمریکا در کشوری دیگر در خاورمیانه در نهایت بدین معنا 
خواهد بود که جمهوری اس��المی می تواند ب��ا به مبارزه 

طلبیدن آمریکا راه خود را باز یابد«.

ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نگاه جمهوری اسالمی 
ایران به نقش س��ازمان ملل متحد را مهم خواند و گفت: 

اقدامات نظامی هیچ گاه نمی تواند مشکلی را حل کند.
 محمدجواد ظریف که برای شرکت در شصت وهشتمین 
نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد به نیویورک 
س��فر کرده اس��ت، در جمع س��فرا و نماین��دگان دائم 
کشورهای عضو سازمان ملل با اشاره به شرایط متشنج 
خاورمیانه در شرایط کنونی تصریح کرد: جای خوشحالی 
است که زمزمه های جنگ کمتر شده و اگرچه خاموش 

نشده، اما بر طبل جنگ محکم کوبیده نمی شود.
وی تصریح کرد: اقدام نظامی و اعمال زور هیچ مشکلی 
را حل نخواهد کرد و از جنگ نمی توان به عنوان ابزاری 
برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده کرد. کسانی که 
بر این باور هستند که از طریق سرکوب و یا ورود به جنگ 
می توان به اهداف دلخواه رسید، سخت در اشتباه هستند. 
وی درباره نگاه برخی از اعضای س��ازمان ملل به برنامه 
هسته ای ایران تصریح کرد: هدف ما تعامل صحیح برای 
حل و فصل موضوع هس��ته ای و نه مذاکره برای مذاکره 
اس��ت. ما خواس��تار راه حلی هس��تیم که حقوق مسلم 
ایرانیان را محترم بشمارد و البته بتواند نگرانی برخی از 

اعضای جامعه بین المللی را نیز برطرف نماید. 

به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، 
حجت االس��الم حس��ن روحانی رییس  جمهور، شامگاه 
چهارشنبه گذشته در مصاحبه با »NBC«، به سؤاالت 
ای��ن ش��بکه تلویزیون��ی سراس��ری آمریکای��ی درباره 

موضوعات مختلف پاسخ داد.
رییس جمهور در خصوص دی��دار احتمالی اش با باراک 
اوباما در حاشیه اجالس سازمان ملل در نیویورک، گفت: 
دیدار با اوباما در دستور کار سفر من نیست، اما هر چیزی 
در دنیای سیاست، بسته به شرایطی که به وجود می آید 

امکان پذیر است.
رییس جمهور در پاس��خ به س��ؤال دیگری درباره سفر 
به نیویورک نیز، گفت:  ما م��ی خواهیم مواضعمان را در 
مجمع عمومی س��ازمان ملل راجع به سیاست خارجی، 
مسائل بین المللی و از جمله مس��ائل هسته ای و مسائل 
منطقه ای ب��ه صراحت بیان کنیم و انتظار ما این اس��ت 
که دنیا صدای ما را به خوبی بش��نود. روحانی با اشاره به 
انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری در ایران تصریح کرد:  
صدای من در واقع تکرار صدای ملت ایران اس��ت. ملت 
ایران در این انتخابات مسیر اعتدال و میانه روی را برگزید 
و اعتدال و میانه روی در سیاست خارجی به معنای تعامل 

سازنده با کشورهای جهان است.

بین الملل امور خارجهشورای شهر دولت

 شهردار اصفهان
 امروز انتخاب می شود 

 آمریکا پرچم سفید را
در مقابل  ایران تکان می دهد

 اقدام نظامی 
مشکلی را حل نمی کند

 دیدار با اوباما
 در دستور کارم نیست

Society,Cultural  Newspaper No. 1134| September 21  ,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

 کویت
»قرضاوی« را اخراج کرد

وزارت کشور کویت، شیخ قطری را که به کویت سفر کرده 
 بود، به دلیل اعتراض ه��ای مردمی از این کش��ور اخراج 

کرد.
پای��گاه خبری »نهرین نت« نوش��ت: فتواه��ای جنجالی 
»شیخ یوسف القرضاوی« مفتی قطری و رییس اتحادیه 
جهانی علمای مسلمان برای سفر او به کویت دردسرساز 
شد. بر اس��اس این گزارش، قرضاوی در پی اعتراض های 
متعدد به س��فرش به کویت مجبور شد، تنها چند ساعت 
پس از ورودش به این کشور، آن را ترک کند. وی که برای 
نشست فصلی شورای اداری هیأت جهانی خیریه اسالمی 
به کویت سفر کرده بود، با انتقادات متعدد سیاسی به دلیل 
فتواهای دو سال اخیرش مواجه شد؛ فتواهایی که همسو با 
طرح غربی – صهیونیستی در منطقه عربی و در حمایت از 

گروه های وهابی و سلفی و اقدامات خونبار آنها بود.

 اسد: سوریه درمعرض
 هجوم القاعده است

رییس جمهوری سوریه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس 
نیوز آمریکا تأکید کرد که کش��ورش ش��اهد جنگ داخلی 

نیست، بلکه مورد هجوم شبکه القاعده قرار گرفته است.
بشار اسد افزود: جنگ داخلی با وجود8۰ یا 83 تابعیتی که در 
داخل کشور ما می جنگند و کشورهای خارجی از آنها حمایت 
می کنند، معنا و مفهوم ندارد. آنچه در سوریه روی می دهد 
جنگی داخلی نیست. آنچه ما داریم جنگ است، اما از نوعی 
جدید.8۰ تا9۰ درصد شورشیان وابسته به شبکه القاعده یا 

گروه های وابسته به آن هستند.

 هنیه: در امور مصر
 دخالت نمی کنیم

نخست وزیر دولت حماس با تأکید بر عالقه مندی دولت خود 
به تداوم روابط و همکاری های امنیتی با مصر گفت: ما به هیچ 
وجه درصدد ورود به منازعه با مصر نیستیم و در امور داخلی 

این کشور دخالت نمی کنیم.
اس��ماعیل هنیه در جریان بازدید از ش��هر رفح در مرزهای 
نوار غزه با مصر خواستار توقف جنگ رسانه ای طرف مصری 
علیه نوار غزه شد و گفت که این مسأله نه به نفع مصر، نه به 

نفع فلسطین و نه به نفع هیچ طرف دیگری در جهان است.

اخبار بین الملل

در بین رؤسای جمهور ایران البته هاشمی رفسنجانی بیش از بقیه 
روابط حسنه با مقامات عربستانی داشته و دارد. سفرهای متعدد او 
به این کشور عربی باعث شده است که از هاشمی به عنوان معمار 
روابط ایران و عربستان یاد کنند. او س��عی کرده همیشه فراتر از 
ش��خصیت و جایگاه سیاس��ی خود به عنوان یک روحانی متنفذ 
شیعی با سران آل سعود ارتباط داش��ته باشد. وی در این باره در 
گفتگویی می گوید: در عربستان که بودم آیت اهلل صافی نامه ای به 
من نوشتند و گفتند که شما روی مسائل بین دو کشور کار کنید.

آخرین باری که هاش��می ب��ه عربس��تان رفت به حض��ور او در 
کنفرانس بین المللی گفتگوی اس��المی برمی گردد که س��فیر 
وقت این کش��ور در ای��ران از وی برای حض��ور در این کنفرانس 
دعوت کرده و گفته بود: ملک عب��داهلل به دلیل جایگاه واالیی که 
در دنیای اس��الم برای حضرت عالی قائل هستند و معتقدند باید 
از اندیش��ه و دانش شما بهره کافی برد، ش��خصا به من مأموریت 
دادند تا از جناب عالی برای حضور در این اجالس دعوت به عمل 
آورم. اس��تقبال از هاشمی رفس��نجانی در این مراسم چنان بود 
که از او به عن��وان میهمان ویژه کنفرانس بی��ن المللی گفتگوی 

اسالمی یاد شد.
این همان س��فری بود که آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی مقامات 
س��عودی را مجاب کرد که پس از گذشت س��ال ها زیارت قبور 
متبرک بقیع براي مش��تاقان ش��یعه و زائران اقصي نقاط جهان 
آسان تر از گذشته امکان پذیر ش��ود و خود به باغ »فدک« رفت 

و در آنجا قدم زد.
روابط دولت خاتمی با دولت عربس��تان هم روابط حسنه ای بود. 
آنچنان که در جریان یکی از سفرهای سید محمدخاتمی رییس 
جمهور وقت ایران به ریاض، پادشاه عربستان نقشه حمله آمریکا 
به ایران را به نشانه دوستی و حسن نیت به مقامات ایرانی نشان 
می دهد. در واقع اگرچه هاشمی رفسنجانی بنا به روابط دوستانه 
ای که با ملک عبداهلل پادش��اه فعلی عربس��تان داشت در دوران 
ریاس��ت جمهوری اش فصل جدیدی از روابط را بین دو کش��ور 
گش��ود، اما دوران طالیی روابط با عربس��تان در دوره اصالحات 

رقم خورد.
با پایان دوره اصالحات، محمود احمدی نژاد 5 بار به عربس��تان 
رفت، اما این س��فرها تأثیری در روابط دو کش��ور نداشت، حتی 
رواب��ط دولت آل س��عود با ای��ران در دولت دهم ت��ا حد تخاصم 
پیش رفت. اعدام چند شهروند ایرانی در عربستان، همدستی با 
آمریکا برای س��ناریو چینی علیه ایران و اتهام زنی به ایران برای 
ترور سفیر عربستان در واشنگتن روابط سرد دو کشور را سردتر 
کرد. به ویژه آن که مواضع دولت سعودی درباره کشتار شیعیان 
بحرین و بحران س��وریه کامال در مقابل موضع ایران بود و ناگزیر 
موضع عربس��تان در این حوزه ها، ایران را مقابل دولت آل سعود 
قرار می داد. محمود احمدی نژاد اگر در دولت نهم چهار بار رسما 
و غیررسمی به عربستان رفت، اما در دولت دهمش به غیر از یک 
مورد که آن برای حضور در اجالس مکه و حل بحران سوریه بود، 

نتوانست به این کشور س��فر کند. بدتر آن که پاسخ عربستان به 
حضور احمدی نژاد در اجالس مکه، پاس��خی درخور نبود و این 
کشور مقام سطح پایینی را به اجالس عدم تعهد در تهران فرستاد.

با روی کار آم��دن دولت روحان��ی، اما فصل جدی��دی از روابط 
بین دو کش��ور آغاز می شود. روابط این دو کش��ور در سال های 
گذش��ته اینقدر به س��مت تیرگی رفته اس��ت که وقتی ولیعهد 
عربس��تان فوت می کند- هر چند که در سطح دیپلماتیک علی 
اکبر صالحی وزیر خارجه دولت دهم عازم ریاض می ش��ود تا به 

مقامات عربس��تان تس��لیت 
بگوی��د-  ع��ده ای در ایران 
مقابل س��فارت این کش��ور 
ش��یرینی پخش م��ی کنند. 
با این وج��ود روی کار آمدن 
روحانی مقامات عربستان را 
مجاب کرده است که روحانی 
رویکردی متفاوت با احمدی 
ن��ژاد دارد. اگرچ��ه برخ��ی 
سیاس��تمداران عربس��تانی 
 بدبینان��ه ب��ه موض��وع نگاه

مث��ال  کنن��د؛   م��ی 
عب��داهلل العس��کر ریی��س 
کمیته امور خارجی ش��ورای 
مشورتی عربستان که چیزی 
ش��بیه به پارلمان است برای 
نشان دادن تفاوت روحانی و 

احمدی نژاد  از تعبیر جالبی اس��تفاده کرده و می گوید که قطعا 
روحانی مانند احمدی نژاد حرف های تند نخواهد زد، اما به نظر 
من تفاوت بین احم��دی نژاد و روحانی مثل تف��اوت کوکاکوال و 

پپسی کوالست.
حس��ن روحانی در س��ال84 در مقام دبیر ش��ورای عالی امنیت 
ملی در س��فری به ریاض ب��ا ملک عبداهلل پادش��اه این کش��ور 
دیدار ک��رده و چهره ناش��ناخته ای ب��رای مقامات این کش��ور 
نیس��ت. او در اولی��ن نشس��ت خب��ری اش از بهب��ود روابط با 
عربس��تان صحبت کرده و حاال گفته می ش��ود از سوی پادشاه 
عربس��تان به این س��فر حج دعوت ش��ده اس��ت. س��ازمان حج 
و زیارت ه��م اعالم کرده ک��ه »در صورت��ی  که خب��ر مذکور از 
س��وی دفتر رییس جمهور محترم اعالم ش��ود، بدیهی است این 
س��ازمان براس��اس مأموریت تعریف ش��ده  خود و ب��ا هماهنگی 
 دفتر ریاس��ت محترم جمهوری، اقدام��ات الزم را انجام خواهد 
داد.«  تم��ام این نکات وقت��ی در کنار حضور علی ش��مخانی در 
ش��ورای عالی امنیت ملی قرار می گیرد، نوی��د فصل جدیدی از 
روابط را با عربس��تان می دهد. علی ش��مخانی وزیر دفاع دوران 
اصالحات تنها وزیری است که بنا به سیاست تنش زدایی و توسعه 
روابط با عربس��تان، نش��ان دولتی )مدال عبدالعزیز( را از پادشاه 

عربستان سعودی دریافت کرده است.

نقش ویژه شمخانی درمعماری رابطه باعربستان

رابطه ایران و عربستان به کجا می رسد؟ 

علی شمخانی 
وزیر دفاع دوران 

اصالحات تنها 
وزیری است که
  بنا به سیاست 

تنش زدایی و توسعه 
روابط با عربستان، 

نشان دولتی را از 
پادشاه عربستان 
سعودی دریافت 

کرده است



یادداشت

 کاهش ساعت کار پرستاران
 در بيمارستان های ارتش

معاون پرستاری وزارت بهداش��ت از اجراي قانون ارتقای بهره وري 
كاركنان باليني نظام سالمت در بيمارستان هاي تابعه ارتش مانند 

ساير بيمارستان ها خبر داد.

 ثبت نام۱۲ هزار کودک 4 ساله
 در مراکز پيش دبستانی اصفهان

معاون آموزش ابتدايی اداره كل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان 
از پذيرش 4ساله ها در مراكز پيش دبستانی اصفهان برای اولين بار 

همزمان با شروع سال تحصيلی۹۳-۹۲ خبر داد.
نجيمه باجالن اظهار داشت: براساس مصوبه ش��ورای عالی انقالب 
 فرهنگ��ی، آم��وزش و پ��رورش تنها مرج��ع قانونی ب��رای آموزش 

پيش دبستانی در دوره 4ساله ها و 5 ساله هاست. 

 به زودی؛ ثبت طب سنتی ایرانی
 در یونسکو

رييس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ثبت طب 
س��نتی ايرانی در يونس��کو به عنوان يکی از فعاليت های كميسيون 

ايران در يونسکو خبر داد.
دكتر شمس اردكانی در سمينار طب سنتی از منظر يونسکو، گفت: 
يکی از فعاليت های ارزشمند يونسکو در خصوص طب سنتی ايران، 

موضوع ثبت طب سنتی ايرانی است كه به زودی انجام خواهد شد.

اعزام اولين گروه از حجاج اصفهانی؛ 
سوم مهرماه

    سرپرست سازمان حج و زيارت استان اصفهان از اعزام يک صد نفر 
از عوامل اجرايی حج تمتع استان به كشور عربستان خبر داد و گفت: 
اين افراد طی روزهای پنج ش��نبه و جمعه گذشته از طريق فرودگاه 

مهرآباد عازم اين كشور شدند.
غالمعلی زاهدی عوامل را ش��امل مديران هتل ها، نيروهای اجرايی 

آنها و پزشکان اعالم كرد. 

 پذیرش معتادان 
جهت درمان در TC کارآفرینی

معتادان سراسر كشور كه چندين مرتبه به روش های معمول درمان 
شده، اما درمان آنها نتيجه بخش نبوده می توانند جهت پذيرش برای 

درمان در TC كارآفرينی ثبت نام كنند.
دانش راهداری طراح TC كارآفرينی در كشور گفت: درمان بيماران 
در اين مركز، سه الی شش ماه و به صورت شبانه روزی است و مدت 
زمان مداوای هر فرد بستگی به نظر پزشک، روانپزشک،  روانشناس، 

 مددكار و خانواده فرد دارد.
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اخبار کوتاه
خندان، سکانداری دولت آباد را به دست گرفت

محسن خندان شهردار س��ابق نجف آباد براي دومين بار ش��هردار دولت آباد شد. رييس شوراي 
اسالمي شهر دولت آباد گفت: پس از بررس��ي و تبادل نظر ميان اعضاي شورای دولت آباد با رأي 
تمامي اعضاي شورا، محسن خندان به عنوان شهردار انتخاب و   براي تأييد به استانداري معرفي شد.
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مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماع��ی از افزايش 
ارزش دفترچ��ه ه��ای بيمه خب��ر داد و گفت: به 
بيمه ش��دگان قول می دهم تا پايان امس��ال، به 
طور ملموس ش��اهد افزايش ارزش دفترچه های 

درمانی باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، دكتر سيدتقی نوربخش 
با اش��اره به اين كه در حال حاضر ۳5 ميليون نفر 
بيمه شده اصلی و تبعی و يک ميليون و ۹00 هزار 
نفر مس��تمری بگير تحت پوشش سازمان تأمين 
اجتماعی هستند، گفت: مستمری بازنشستگان 
بايد متناس��ب با نرخ تورم باش��د، اما متأس��فانه 
نرخی ك��ه اعالم می ش��ود متفاوت از آن اس��ت 
ك��ه اميدواريم در دول��ت جديد اي��ن رقم دقيق 

محاسبه شود.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی در خصوص 
مطالبات اين س��ازمان از دولت، اف��زود: در حال 
حاضر بي��ش از50 هزار ميليارد توم��ان از دولت 
های قبلی طلبکار هس��تيم كه 15 هزار ميليارد 

تومان مطالبه جديد نيز در س��ال۹۲ ايجاد شده 
است و طبيعی است كه امکان صفر شدن بدهی 
دولت وجود ندارد. وی با اشاره به اين كه بهتر است 
پرداخت های دولت به مطالبات س��ازمان تأمين 
اجتماعی نقدی باش��د، گفت: با توجه به اين كه 
تعهدات خود را به بيمه ش��دگان نقدی پرداخت 
می كنيم به همين دليل بهتر است كه دولت نيز 
بدهی خود را به صورت نقدی به ما پرداخت كند تا 
بتوانيم تعهدات خود را به طور كامل انجام دهيم.

نوربخش در خصوص همس��ان سازی مستمری 
 بازنشس��تگان ني��ز گف��ت: اعتب��ار م��ورد نياز 
همس��ان س��ازی بايد از س��وی دولت در بودجه 
س��نواتی س��ازمان در نظر گرفته ش��ود و در اين 
 خص��وص ني��ز تنها ي��ک مرحل��ه اعتب��ار برای 
همسان سازی اختصاص يافت كه مربوط به سال 
88 بود و پس از آن نيز ديگر بودجه ای تخصيص 
داده نشد كه اميدواريم در بودجه های آينده اين 

موضوع مد نظر قرار گيرد.

وی به وضعيت معيش��تی كارگران نيز اشاره كرد 
و ادامه داد: معيش��ت كارگران به طور مس��تقيم 
 ب��ه تأمي��ن اجتماعی مرب��وط نمی ش��ود، بلکه 
بيمه های درمانی اين افراد دست سازمان است، 
اما در حقيقت خدمات درمانی كه در حال حاضر 
به اين افراد ارايه می شود مورد قبول ما نيست و 
تالش می كنيم ك��ه ارزش دفترچه های درمانی 
ارتقا پيدا كند و در همين رابطه پرداخت مطالبات 
داروخانه ها و س��اير مراكز طرف ق��رارداد را نيز 

تسريع كرده ايم.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی در خصوص 
افزايش ارزش دفترچه های درمانی نيز گفت: بر 
اساس برنامه ريزی های انجام شده راهبردهايی را 
برای ارتقای ارزش دفترچه ها تدوين كرده ايم كه 

البته در كوتاه مدت جوابگو نيست.
به گفته وی، بر اس��اس قانون برنامه سوم، چهارم 
و پنجم توس��عه مردم بايد ۳0 درصد هزينه های 
درمانی را از جيب پرداخت كنند، در صورتی كه به 

گفته وزير سابق بهداشت در حال حاضر اين ميزان 
به70 درصد رسيده است. بر همين اساس اقدامی 
 كه انجام داده ايم اين اس��ت كه بيم��اری هايی

كه ريس��ک باال دارن��د با درصد بيش��تری تحت 
پوشش قرار دهيم، به طوری كه از مردادماه به بعد 
صد درصد هزينه ه��ای دارويی بيماران خاص به 

آنها پرداخت می شود.
نوربخ��ش اف��زود: ب��ا توجه ب��ه تفاوت ن��رخ ارز 
هنوز به نقطه مطلوبی در اين خصوص نرس��يده 
ايم، اما س��عی می كنيم با تحت پوش��ش كامل 
 ق��رار دادن بيماری های با ريس��ک ب��اال ارزش

دفترچه ها را باال ببريم.
وی با اشاره به اين كه منابع و مصارف در سازمان 
بيمه گر حرف اصل��ی را می زند گف��ت: نبايد از 
س��ازمان بيمه ای انتظار حمايتی داشته باشيم و 

اين در هيچ جای دنيا مرسوم نيست.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی در خصوص 
كس��ری بودجه س��ازمان نيز ادامه داد: در سال 
جاری با مقداری كسری بودجه روبه رو هستيم به 
همين دليل مجبوريم از ذخاير برای هزينه های 
جاری هزينه كنيم و اين نقطه مطلوبی نيست كه 
اميدواريم با كنترل مص��ارف و پيدا كردن منابع 
 جديد ب��ه نقطه تعادلی برس��يم كه از س��ال 87 

به هم ريخته است.
نوربخش درمورد منابع جديد ني��ز گفت: طبيعتا با 
تعامل بهتر ب��ا كارفرمايان و سيس��تم های نظارتی 
بهتر م��ی توانيم بخش��ی از بيمه ه��ای بالوصول را 
مطالب��ه كني��م و ب��ر همي��ن اس��اس ني��ز طرح 
بخش��ودگی جرايم را ش��روع كرده اي��م، به طوری 
 كه كارفرمايان فرص��ت دارند بدهی خ��ود را تا 1۹ 
دی ماه سال تقسيط كنند و در اين صورت تمام جرايم 

آنها بخشيده می شود.
وی درم��ورد س��ليقه ای عمل كردن كميس��يون 
های پزش��کی ني��ز گف��ت: چنين چيزی درس��ت 
نيست بلکه پزش��کان معتمد بر اس��اس آيين نامه 
و قانون در كميس��يون ه��ای پزش��کی رأی گيری 
 ك��رده و درم��ورد درص��د بيم��اری اف��راد قضاوت 
می كنن��د، البته ممکن اس��ت فردی ه��م ناراضی 
باش��د، اما اين به معنای قضاوت اش��تباه نيس��ت.

مديرعام��ل س��ازمان تأمي��ن اجتماع��ی اف��زود: 
 واح��د پاس��خگويی14۲ آماده دريافت مش��کالت 
بيمه شدگان است و اميدواريم به سازمانی پاسخگو 

تبديل شويم.
نوربخش درمورد طرح بيمه10 س��اله كه از س��وی 
شورای نگهبان به آن ايراد گرفته شد نيز گفت: اين 

مصوبه به نفع تأمين اجتماعی و بيمه شدگان نيست 
و ش��ورای نگهبان نيز به دليل عدم تع��ادل منابع و 

مصارف در دو ماده آن را رد كرد.
 وی تأكي��د ك��رد: خريد س��نوات در يک س��ازمان 
بيمه ای امر مطلوبی نيست و حقوق كسانی كه سال 
ها حق بيمه داده اند در اين صورت تضييع می شود، 
اما در نهايت هر آنچه قانون تأييد كند محترم است 
و آن را اجرايی می كنيم و بايد اين طرح سير قانونی 

خود را طی كند.

مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماع��ی در خصوص 
شركت س��رمايه گذاری شس��تا نيز گفت: بر اساس 
برنامه پنجم توس��عه، س��ازمان های بيمه گر بايد از 
بنگاهداری خارج و به س��مت بازار س��رمايه حركت 
 كنن��د و ما هم س��عی م��ی كني��م در اين س��مت 
 جه��ت گي��ری و حرك��ت كنيم ك��ه طبيعت��ا در 

كوتاه مدت نتيجه نخواهد داد.
نوربخش افزود: تعهدات س��ازمان تأمين اجتماعی 
450 تا 500 هزار ميليارد تومان اس��ت و نکته مهم 
اين كه مي��زان تعهدات م��ا بيش از س��رمايه های 
سازمان اس��ت و اين نقطه ای اس��ت كه بايد هشدار 
داده ش��ود و با مديريت بهتر مناب��ع بتوانيم آن را به 
حالت تعادل برسانيم. وی با اشاره به اين كه10 راهکار 
اساسی در برنامه100 روزه ارايه خواهد شد، تصريح 
 كرد: از ب��دو ورود در تأمين اجتماع��ی كميته های
 راهب��ردی ب��ا اس��تفاده از مدي��ران و اف��راد

 صاحبنظر  تشکيل ش��ده اس��ت كه در بخش های 
بيمه ای، مطالبات، س��طح بندی نيازها، استفاده از 
ظرفيت های بيمارستانی بالاستفاده و... از جمله اين 

راهکارها خواهد بود.

مدیرعامل تأمين اجتماعی عنوان کرد؛

افزایش ارزش دفترچه های درمانی تا پایان سال

ب�ه  کارگ�ران  معيش�ت 
ط�ور مس�تقيم ب�ه تأمي�ن 
 اجتماع�ی مربوط نمی ش�ود،
بلکه بيم�ه ه�ای درمانی این 
 افراد دس�ت س�ازمان اس�ت 
خدم�ات  حقيق�ت  در   ام�ا 
درمان�ی ک�ه در ح�ال حاضر 
 به ای�ن اف�راد ارایه می ش�ود 
م�ورد قب�ول م�ا نيس�ت و 
 تالش م�ی کني�م ک�ه ارزش 
دفترچه ه�ای درمان�ی ارتقا 
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آگهی  مزایده عمومی
 شهرداری بهارستان

کد آگهی :ر-92138

م الف 6617

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان
علی زیالبی 

سرپرست شهرداری  بهارستان 

شرکت ملی گاز ایران
 شرکت گاز استان اصفهان

موضوع  فراخوان : خريد 300 دستگاه رايانه
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه: 130000000 ريال 

توجه : ضمانت نامه فوق بايستی در زمان ارائه پيشنهادقيمت تهيه گردد و در اين مرحله نيازی به تهيه ضمانت نامه بانكی نمی باشد.
نحوه دریافت مدارک :

 www.mobarakeh-steel.ir 1- ازطريق سايت شركت فوالد مباركه - لينک مناقصه و مزايده
 www.ariatender.com 2- مركز اطالعات مناقصات و مزايدات ايران به نشانی اينترنتی

مدارک الزم : تكميل فرم های ارزيابی كيفی و مهر و امضای آن ، ارايه مستندات الزم،نامه اعالم آمادگی و رزومه شركت.
مهلت ارسال مدارک : ساعت 15:00 سه شنبه 1392/7/10 

نحوه ارسال مدارک : 
 از طريق پس�ت به آدرس اصفهان ، كيلو متر 75 جنوب غربی ، ش�ركت فوالد مباركه ، س�اختمان مركزی ،مديريت خريد ماشين آالت و

 قطعات يدكی صندوق پستی 84815-161 
*هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

*ارايه مدارک و سوابق هيچ گونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.
 درصورت نياز به اطالع�ات فنی به ش�ماره تلف�ن  3846-0335543 و اطالع�ات بازرگانی با ش�ماره تلف�ن 3571-0335543 تماس

 حاصل فرماييد.

مناقصه شماره 48358057

 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 
 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.

شهرداری بهارستان  در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 389/ش ب مورخ 1392/4/26 و مصوبه 
 شماره 341/ش ب مورخ 1392/4/26 شورای محترم اسالمی  ش�هر بهارستان نسبت به برگزاری 

مزايده های عمومی به شرح زير اقدام نمايد: 
اجاره عرصه واقع در ضلع جنوب شرقی محوطه درياچه زيتون به مساحت 150 متر  مربع برای مدت 

سه سال  بر مبنای قيمت پايه كارشناس دادگستری اجاره بهای ماهيانه 9/100/000 ريال 
اجاره يک باب واحد تجاری واقع در ضلع شرقی خيابان وليعصر - حد فاصل بلوار بهشت و ميدان 
وليعصر به مساحت حدود 40 متر مربع برای مدت دو سال بر مبنای قيمت پايه كارشناس دادگستری 

اجاره بهای ماهيانه 8/550/000 ريال 
)شرایط شرکت در مزایده (

1- واريز وج�ه نق�د مع�ادل 19/875/000 ري�ال ب�ه حس�اب س�پرده 0105829332005  به نام 
ش�هرداری بهارس�تان نزد بان�ک ملی و ي�ا ارائ�ه ضمانت نام�ه بانكی بابت س�پرده ش�ركت در 
مزاي�ده اج�اره عرص�ه  واق�ع در محوط�ه درياچ�ه زيت�ون - واري�ز وج�ه نق�د مع�ادل 
 11/300/000 ري�ال ب�ه حس�اب س�پرده 0105829332005 ب�ه ن�ام ش�هردار ی بهارس�تان  نزد 
بانک ملی و يا ارائه ضمانت نامه بانكی بابت س�پرده ش�ركت در مزايده اجاره واحد تجاری واقع در 

خيابان وليعصر 
 2- پرداخت هزينه درج آگهی در روزنامه ها و هزينه كارشناس دادگستری به عهده برنده مزايده 

می باشد 
3- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده درج گرديده است 

مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده : از روز شنبه مورخ 92/6/23 تا پايان وقت اداری  روز شنبه 
مورخ 92/7/6 به جز روزهای تعطيل 

 مهلت تحویل اس�ناد به دبیر خانه محرمانه ش�هرداری : از روز يكش�نبه مورخ 92/7/7 تا پايان 
وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 92/7/17 

 محل دریافت اس�ناد مزایده : شهر بهارس�تان - خيابان آزادی- ش�هرداری بهارستان ، قسمت
 امور قرار دادها - ) تلفن : 0311-6811920( 

زمان بازگشایی پیشنهادات : راس ساعت 13 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 92/7/20 

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

 بهبود مدیریت کشاورزان
با اعالم نرخ خریدهای تضمینی

رييس اداره توليدات گياهي شهرس��تان اصفهان گفت: توجه دولت 
جديد به قوانين بخش كش��اورزي از جمله اع��ام قيمت تضميني 
محصوالت كش��اورزي پيش از زمان كشت، س��بب بهبود مديريت 

كشاورزان مي شود.
سيدمجيد رفعت جاه با اش��اره به اين كه  افزايش قيمت هاي خريد 
تضميني محصوالت كش��اورزي از سوي دولت س��بب دلگرمي آنها 
به توليد خواهد ش��د، تأكيد كرد: اقدامات ابتداي��ي دولت دربخش 
كش��اورزي نويد دهنده روزهاي بهتر براي كش��اورزان اس��ت. وی 
همچنين از اهتمام دولت جديد به احياي طرح محوري گندم خبر 
داد و افزود: اين طرح در دولت قبلي با عنوان طرح مديريت مزارع و 
ناظران دنبال مي شد. رييس اداره توليدات گياهي شهرستان اصفهان 
با بيان اين كه تعادل بين دو بخش مديريت و نظارت مزارع در دولت 
گذشته برقرار نبود، بيان داشت: بر اساس بخشنامه هاي اعام شده 
در دولت جديد، بودجه ها وتسهيات به صورت متعادل بين دو بخش 
توزيع شده است. وي تصريح كرد: توجه و جديت دولت براي ارسال 
بخش��نامه ها و اعمال آنها در زمان خود در صورت اجرايي شدن به 

بهبود توليدات كشاورزي كمك خواهد كرد.

 لزوم تغییرات نرخ ارز
 در سهم یارانه کارخانجات آرد

    رييس انجمن صنايع همگن كارفرمايان كارخانه های آردس��ازی 
خان��ه صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اس��تان اصفهان گف��ت: حجم 
س��رمايه گذاری و بازدهی كارخانه های آردس��ازی با هم هماهنگی 

ندارد.
به گزارش ايمنا محمد عصارزادگان با بيان اينکه آناليز سال گذشته 
برای كارخانه های آردسازی با ارز ۱۲۲۶ تومانی انجام گرفته است، 
اظهار داش��ت: امس��ال نرخ ارز حدود ۳ برابر ش��ده، قيمت انرژی، 
دستمزد نيروی انس��انی، ماليات و س��اير هزينه ها افزايش داشته و 
اين موارد بايد در آناليز سال جاری و سال های آينده لحاظ شود. وی 
افزود: تغيير نرخ ارز و افزايش هزينه های توليد بايد در آناليز س��هم 

يارانه كارخانه های آردسازی در نظر گرفته شود. 

     لزوم اقدامات دولت برای تامین هزینه های کارخانه ها 
رييس انجمن صنايع همگ��ن كارفرمايان كارخانه های آردس��ازی 
اس��تان اصفهان بيان داش��ت: پيش بينی الزم برای تفاوت افزايش 
قيمت ها روی دستمزد اين واحدها در س��ال جاری به عمل نيامده 
است و دولت بايد برای تامين هزينه های كارخانه ها اقدامات الزم را 

انجام دهد. 

 انجام کشت پاییزه چغندر قند
 در استان اصفهان

رييس بخش اصاح و تهيه بذر چغندرقند مركز تحقيقات كشاورزي 
اصفهان از انجام كشت پاييزه چغندر قند برای نخستين بار در استان 
اصفهان خبر داد. محمدرضا جهاداكبر با اشاره به اين كه مهم ترين 
مزيت كشت پاييزه چغندرقند نسبت به كشت بهاره، پايين تر بودن 
آب مصرفي در طول رشد آن است، افزود: بر اساس نتايج تحقيقات 
انجام شده توسط مؤسسه تحقيقات اصاح و تهيه بذر چغندرقند و 
بخش تحقيقات اصاح و تهيه ب��ذر چغندرقند اصفهان، با همکاري 
كارخانه قند اصفهان مقرر شد ۱۴ مزرعه پايلوت هر يك به مساحت 
پنج جريب كشت شود. وی با بيان اين كه ۴ رقم مقاوم به ساقه روي 
در دو تاريخ كاش��ت۲۰ مهر و ۱۰ آبان، براي ترويج كشت پاييزه در 
استان اصفهان اجرا مي شود، اظهار داشت: اين پروژه در مناطق گرم 
استان همچون اردستان، برخوار، شاهين شهر و ميمه، نايين، نطنز، 

شهرضا و خور و بيابانك اجرا خواهد شد.

  ارایه اینترنت پرسرعت
 با مودم بی سیم رایگان

 بسته های+ADSL۲ با هدف دسترسی آسان به سرويس اينترنتی 
برای مشتريان در نظر گرفته شد. پشتيبانی اين بسته ها، ۲۴ ساعته 
و در تمام ايام هفته انجام می شود و دارای سيستم پرداخت آسان بر 
روی قبض تلفن مشتريان است. +ADSL۲ به مشتريانی كه مالك 
خط هستند تعلق می گيرد و در صورت نقل مکان، امکان جابه جايی 
مودم برای آنها وجود دارد. براساس اين گزارش جوايزی از قبيل مودم 
رايگان و نيم  بها برای مش��تريانی كه قرارداد يك ساله امضا كرده اند 
باتوجه به بسته انتخابی از نظر س��رعت و حجم دانلود در نظر گرفته 
شده است. همچنين تمامی مشتريانی كه قراردادهای يك ساله دارند 
می توانند از مصرف و دانلود رايگان ش��بانه اينترنت از ساعت ۱ تا ۷ 
بامداد استفاده نمايند. گفتنی است محدوديتی از نظر تعداد در خريد 

بسته های+ADSL۲ برای مشتريان و جود ندارد.

اخبار کوتاه

4
مأموریت های ویژه شافعی به ایران خودرو

مهندس شافعی رييس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران با صدورحکمی به مهندس يکه زارع 
به عنوان مديرعامل جديد شركت ايران خودرو، مأموريت های ويژه ای را در جهت تعالی اين شركت و 

پيمودن مسير ترقی و عبور از چالش ها، موانع و مشکات كنونی، تعيين كرده است.
 اپراتورهای سوم و چهارم 

فعال می شوند
 واعظی /وزیر ارتباطات

 مهم اين اس��ت كه مردم با حضور در صحنه، حماسه ای چشمگير 
آفريدند و قطعا اگر آقای روحانی حضور بنده در وزارت امور خارجه را 

مثمر ثمرتر می دانست از من در آنجا استفاده می كرد. 
وزارتخانه ای را انتخاب نمی كردم، اما با توجه به اين كه مردم به اين 
دولت اميد بس��ته بودند، بارها گفته بودم ك��ه عاقه مندم به عنوان 

سربازی در خدمت دولت ايفای نقش كنم.
تا زمانی كه كل بازار در اختيار تنها دو اپراتور باشد قطعا با توافقاتی 
كه بين آنه��ا می تواند وجود 
داش��ته باش��د، كيفيت زير 
س��ؤال می رود، اما ب��ا فعال 
ك��ردن اپراتورهای س��وم و 
 چه��ارم می ت��وان وضعيت

را به گون��ه بهت��ری رقم زد 
 و البت��ه نظ��ارت م��ا هم در 
 اي��ن ح��وزه بس��يار مؤث��ر

 است.
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 کاهش 28 درصدی آب
 در مخزن سد زاینده رود

لغو تحریم  از کشتیرانی 
به تنهایی کافی نیست

حجم آب موجود در مخزن سد زاينده رود در اس��تان اصفهان از ابتدای 
سال آبی جاری )مهرماه 9۱( تاكنون، ۲8 درصد در مقايسه با زمان مشابه 

سال آبی گذشته كاهش يافته است.
حجم آب موجود در مخزن س��د زاين��ده رود از ابتدای س��ال آبی جاری 
)مهرماه 9۱( تاكنون با ۲8 درصد كاهش در مقايسه با زمان مشابه سال 
آبی گذشته به ۱۴9ميليون مترمکعب رسيده است. حجم آب ورودی به 
مخزن سد زاينده رود از ابتدای سال آبی جاری تاكنون به يك ميليارد و 
۳۷/۴ ميليون مترمکعب رسيده كه اين ميزان در مقايسه با زمان مشابه 
سال آبی گذشته۱8درصد بيشتر اس��ت. حجم آب ورودی به مخزن سد 
زاينده رود در زمان مش��ابه سال آبی گذش��ته افزون بر 8۷8/۴ ميليون 
مترمکعب ثبت شده بود. همچنين در زمان كنونی ۱8 درصد حجم مخزن 

سد زاينده رود از آب پر شده است.

مسعود دانشمند رييس كميس��يون حمل و نقل اتاق بازرگانی ايران در 
گفتگو با  ايسنا  اظهار داش��ت: پيش از اين، ورود كشتی های خارجی به 
بنادر ايرانی ممنوع بود. در حال حاضر اين ممنوعيت برداشته شده، اما بر 
اساس حکمی كه داده ش��ده حداقل دو ماه زمان برای اعتراض به آن در 

نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: تا زمانی كه اين حکم قطعی و الزم االجرا شود حداقل دو تا 

سه ماه زمان می برد، اما برداشتن اين قدم خود بی تأثير نيست.
 دانش��مند با بيان اين كه مش��کل م��ا در بندرعباس كه در ص��ادرات ما 
 تأثير چش��مگيری داش��ته خود تحريمی اس��ت، گف��ت: در حال حاضر 
 تمام فعاليت های بن��دری در بندرعب��اس و بندر امام خمين��ی )ره( به 
ش��ركت تايدواتر واگذار ش��ده و آمريکايی ها نيز اين ش��ركت را تحريم 

كرده اند.

گروه اقتصاد: رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ش��عبه 
گلپايگان اعام كرد: صنايع گلپايگان با مش��کل تأمين آب 

مواجه هستند.
حسينی نبود زيرساخت ها برای واحدهای صنعتی را بزرگ 
ترين چالش صنايع گلپايگان عنوان كرد و شرح داد: طبق آمار 
حدود يك ده هزارم آب منطقه گلپايگان به صنعت اختصاص 
می يابد و در حالی كه شهرستان با كمبود آب روبه رو نيست، 

آب زيادی به صنايع آن تعلق نمی گيرد.
وی تصريح كرد: حجم آب در نظر گرفته شده برای شهرک 
صنعتی س��عيد آباد 5 ليتر در ثانيه، شهرک صنعتی اصلی 
شهرستان ۱۰ ليتر، شهرک صنعتی سايپا۱۰ ليتر و شهرک 
صنعتی فاز ۲ فاقد تخصيص آب است و با اين ميزان، بسياری 
از صنعتگران مجبور به خريد آب به صورت آزاد و انتقال آن 
با تانکر هستند. حس��ينی نبود جاده مناسب و شبکه برق و 
خطوط تلفن به ميزان كافی را از ديگر چالش های صنايع در 
شهرک های صنعتی گلپايگان دانست. وی درخواست های 
 صنايع اين شهرستان از دولت جديد را در سه اولويت تأمين 
زيرس��اخت ها، نقدينگی و نگرش جديد به بحث ماليات و 
دارايی عنوان كرد. وی گفت: صنايع پليمری و لبنی وضعيت 
مطلوبی دارند و تحريم ها و مسائل مربوط به تأمين مواد اوليه 

كمتر بر روی آنها تأثير داشته است.

بانك مركزی نرخ بانکی انواع ارزها را امروز اعام كرد كه 
بر اساس آن نرخ دالر كاهش و قيمت پوند و يورو نسبت 

به روز گذشته افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، بانك مركزی امروز پنج ش��نبه 
نرخ رسمی انواع ارزها در مركز مبادالت ارزی را اعام كرد 
كه بر اساس آن نرخ دالر نسبت به روز گذشته كاهش و 

قيمت پوند انگليس و يورو با افزايش مواجه شده است.
بر اين اساس قيمت دولتی هر دالر آمريکا امروز ۲۴ هزار 
و ۷۳۰ ريال، هر پوند انگليس ۳9 هزار و 8۷۷ ريال و هر 

يورو ۳۳ هزار و ۴5۰ ريال اعام شد.
همچني��ن نرخ ه��ر فرانك س��وئيس ۲۷ ه��زار و ۱۰۴ 
ريال، كرون سوئد ۳ هزار و 88۴ ريال، روپيه هند ۴۰۰ 
ريال، درهم ام��ارات متحده عربی ۶ ه��زار و ۷۳۳ ريال، 
دينار كويت 8۷ هزار و ۱۲8 ري��ال، يکصد ين ژاپن ۲5 
 ه��زار و ۱۳۱ ريال و ري��ال عمان ۶۴ ه��زار و ۲55 ريال

 است.
در عين ح��ال ه��ر دالر كان��ادا ۲۴ ه��زار و ۱9۰ ريال، 
ليرتركيه ۱۲ ه��زار و ۷۶5 ري��ال، روبل روس��يه ۷۷9 
ريال، ريال قطر ۶ هزار و ۷9۴ ريال، يکصد دينار عراق۲ 
هزار و ۱۲9 ريال ويوآن چين ۴ ه��زار و ۴۰ ريال قيمت 

گذاری شد.

معاون وزير ني��رو در امور برق و ان��رژی، منابع مالی صنعت 
برق كشور را پاسخگوی۱۰ درصد نياز پروژه های در دست 
اجرا اعام كرد و گفت: درآمدهای وزارت نيرو هيچ تغييری 
نداشته و با وجود آن كه بيش از 5۰۰ هزار ميليارد ريال پروژه 
اجرايی در دست داريم، مجموع منابع مالی صنعت برق كشور 

5۰ هزار ميليارد ريال است.
هوشنگ فاحتيان افزود: امسال مصرف انرژی در شهر تهران 
۶/۷ درصد و در كشور بيش از هفت درصد در مقايسه با سال 
گذشته رشد داش��ته اس��ت. وی با بيان اين كه صنعت برق 
كشور صنعت بسيار هزينه بری است، اظهار داشت: در چند 
سال اخير درآمدهای وزارت نيرو هيچ تغييری نداشته است 
و با وجود آن كه هم اكنون بي��ش از 5۰۰ هزار ميليارد ريال 
پروژه اجرايی در دست داريم، اما مجموع منابع مالی صنعت 
برق كشور5۰ هزار ميليارد ريال است كه تنها می تواند هزينه 
های جاری اين صنعت را در حد بسيار فشرده تأمين كند. وی 
گفت: اين صنعت بسيار نيازمند همکاری و مساعدت بخش 
 قانونگذاری  دولت است. وی با اشاره به افزايش مصرف برق در 
 سال های اخير، افزود: ما نيازمند هستيم كه ساالنه دست كم

پنج هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهی ايجاد كنيم، اما 
هم اكنون فقط س��ه هزار و8۰۰ مگاوات ظرفيت جديد در 

حال احداث است.

شركت خودروسازي سايپا و ايران خودرو به عنوان دو غول 
خودروساز ايران در نشستی مشترک به منظور اجرايی كردن 
اتحادی استراتژيك بر روی ايجاد يك كارگروه مشترک فنی 

و عملياتی به توافق دست يافتند.
اولين جلسه مديران عامل دو ش��ركت خودرو سازي بزرگ 
كشور، ايران خودروو سايپا با هدف همکاري مشترک اين دو 
شركت برگزار شد. همکاري در زمينه هاي مختلف از جمله 
طراحي پاتف��رم و توليد قطعات خ��ودرو از الزامات تکامل 
خودروسازي ايران عنوان شد و دو ش��ركت ايران خودرو و 
سايپا خواستار آن ش��دند تا در كنار رقابت در بازار داخلي، 
در سطح بين المللي ارتباطي دوستانه و رفاقتي جهت صدور 
برندهاي خود دربازارهاي جهاني داشته باشند از مهم ترين 
محورهای اين نشست مش��ترک بوده است. در اين نشست 
مش��ترک، هاش��م يکه زارع مدير عامل گروه صنعتي ايران 
خودرو كه در مراس��م معارفه خود بر اتحاد خودروسازان با 
هدف پيش��برد صنعت خودرو تأكيد كرده ب��ود، چگونگي 
اين همکاري را با مدني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا 
 موردبرس��ي قرار داد. اس��تراتژي صنعت خودروی كشور و 
راه هاي برون رفت از مشکات فعلي صنعت خودروسازی در 
دولت تدبير و اميد از ديگر محورهای مذاكرات اين نشست 

دو جانبه بوده است.

ارز وزارتمعدن صنعت

کمبود زیرساخت ها در 
شهرک های صنعتی گلپایگان

 اعالم
 نرخ رسمی ارزها 

 درآمد وزارت نیرو
هیچ تغییری نداشته است

ائتالف 2 غول خودرو ساز ایران 
کلید خورد
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كارنام��ه ات��اق بازرگان��ی 
 داوود
اصفهان در سال9۲ و سالی  شیخ جبلی

كه گذشت دوباره در جمع 
اصحاب رسانه ورق خورد و با ارايه گزارش يك ساله 
اتاق اصفهان فصل جديدی از فعاليت های اين بخش 
خصوصی در فصل جديد سياس��ی با شفاف سازی 
عملکرد كميس��يون ها و هيأت رييسه كليد خورد. 
همان طور كه می دانيد سال گذشته يکی از پردغدغه 
ترين س��ال های مالی در بخش خصوصی مخصوصا 
صنعت به حس��اب می آمد. با حضور رييس جمهور 
 جديد و رونمايی از كليد تدبير كه گويی ش��اه كليد 
كليد های گمش��د دولت ب��ود، اين نوي��د به فعاالن 
اقتصادی داده شد كه بيم و هراس را از خود دور كنند، 
چرا كه روزهای روش��ن اقتصادی در پيش اس��ت. 
نشست اعضای هيأت نمايندگان و هيأت رييسه اتاق 
اصفهان نيز گويی بوی اميد می داد تا رشد اقتصادی 
در آينده را ش��اهد باش��ند. در اين نشس��ت خسرو 
كساييان رييس اتاق، ابوالقاسم سرتيپی عضو هيأت 

رييس��ه اتاق اصفه��ان، جعف��ر ذره بين��ی رييس 
كميس��يون تجارت، خدمات و ارتباطات، مصطفی 
رناس��ی رييس كميس��يون صنعت و مع��دن اتاق 
اصفهان، سيدرسول رنجبران عضو هيأت نمايندگان 
اتاق اصفهان، زهرا اخوان نس��ب رييس كميسيون 
توس��عه توان اقتصادی و بازرگان��ی، مصطفی حجه 
فروش رييس كميسيون كشاورزی و صنايع تبديلی، 
مرتضی بيشه رييس كميس��يون آموزش و پژوهش 
های كاربردی و سيداس��ماعيل محمودی دبير كل 
اتاق اصفهان به ايراد سخن پرداختند كه در گزارش 

زير قسمتی از آن را می خوانيد:
    خسرو کساییان رییس اتاق اصفهان

در اتاق هيأت رييس��ه و هيأت نمايندگان به صورت 
ش��ورايی تصميم م��ی گيرند و فرد مح��وری وجود 
ندارد. مسائل و مشکات فعاالن اقتصادی در بخش 
های مختلف جم��ع آوری و در قالب پيش��نهادات 
كارشناسی شده جهت رفع مش��کات در جلسات 
كارگروه شورای گفتگو مطرح و برای تصويب به شورا 

ارسال می گردد. ش��ورای گفتگوی استان اصفهان 
طی شش جلس��ه۲۴ مصوبه اس��تانی و۳۰ مصوبه 
پيشنهاد ملی برای حل مشکات به تصويب رسانده 
است كه مصوبات استانی از سوی استاندار به دستگاه 
های دولتی استان و پيشنهادات ملی برای مسئولين 
كش��وری ارس��ال می گردد. تشکيل ش��ورای حل 
 اختاف يا صلح و س��ازش بين فعاالن اقتصادی را از 
برنامه ه��ای اجراي��ی كميت��ه حماي��ت قضايی از 
سرمايه گذاری استان با همکاری اتاق و دادگستری 
اصفهان اس��ت.اتاق اصفهان در حوزه اطاع رسانی 
از رويدادهای اتاق در بين۳۴ اتاق شهرس��تان حائز 
رتبه برتر شده اس��ت. جايگاه بخش خصوصی طی 
سال های گذشته از سوی بخش دولتی كمتر مورد 
توجه قرار گرفته، ولی با تصويب قانون بهبود مستمر 
محيط كسب و كار شاهد همکاری و تعامل بيشتر دو 

بخش هستيم.
     ابوالقاس�م س�رتیپی عضو هیأت رییسه 

اتاق اصفهان

 تش��کيل كميته جوان اتاق با ه��دف تربيت نيروی 
انس��انی جوان برای مديريت واحدهای اقتصادی از 
سوی اين كميس��يون صورت گرفته است. برگزاری 
همايش های آموزشی توانمند سازی می تواند آنان را 
برای مديريت آينده بنگاه های اقتصادی آماده سازد.

اتاق بازرگانی اصفهان در راس��تای استفاده از الگوی 
كشور تركيه خواستار بنچ ماركينگ )الگوبرداری و 
بومی سازی ( از اتاق استانبول است. رسانه ها با بيان 
تأثيرات فعاليت يك سرمايه گذار كارآفرين در جامعه 
می تواند نقش بسزايی در تغيير نگاه بخشی از جامعه 

نسبت به فعاالن اقتصادی داشته باشد.
    جعفر ذره بینی رییس کمیسیون تجارت، 

خدمات و ارتباطات اتاق اصفهان
 تشکيل و پيگيری بندر خش��ك در اصفهان يکی از 
فعاليت كميس��يون طی دو سال گذش��ته است كه 
منجر به مصوبه هي��أت دولت ش��د. جانمايی بندر 
خش��ك در ش��رق  اصفهان صورت گرفته اس��ت.

كميسيون تجارت در راس��تای برطرف شدن موانع 
پيش روی اين بخش كميته گردش��گری با حضور 
فعاالن اين بخش تشکيل داده است. بخش خصوصی 
هم توان و هم س��رمايه برای توس��عه اين صنعت را 
دارد، ولی تنگناهای موجود اجازه رش��د اين صنعت 

را نمی دهد.
     مصطفی رناسی رییس کمیسیون صنعت و 

معدن اتاق اصفهان
اجرا نش��دن قوانين مرتبط با توليد طی هشت سال 
گذشته مهم ترين معضل واحدهای صنعتی استان 
اصفهان اس��ت. در ش��رايط فعلی اين تساوی بين 
افراد حقيق��ی و حقوق��ی مانند فع��االن اقتصادی، 
بانك ها و س��ازمان تأمين اجتماعی وج��ود ندارد.

بانك ي��ا س��ازمان تأمي��ن اجتماعی علي��ه طرف 
تجاری خ��ود اجراييه ص��ادر می كن��د و اموال يك 
فعال اقتص��ادی را ضبط می كند. بانك با س��ازمان 
تأمي��ن اجتماعی نبايد ب��ه صورت مس��تقيم اقدام 
به ممنوع الخروج كردن هر فع��ال اقتصادی كنند. 
 شناس��ايی پيمانکاران و كارفرمايان در بخش های

مختلف می تواند به توسعه بازار كسب و كار اين بخش 
ها كمك كند. در مرحله نخست ۷8 شركت پيمانکار 
و ۱5 كارفرما شناسايی ش��دند و در ادامه ارتباطات 
تجاری بين اين دو بخش تقويت می شود.كميسيون 

صنعت و معدن با همکاری دانشگاه اصفهان اقدام به 
بررسی مطالعات انجام ش��ده در موضوع مزيت های 

سرمايه گذاری استان كرده است.
     سیدرسول رنجبران عضو هیأت نمایندگان 

اتاق اصفهان
طرح بهبود مستمر فضای كس��ب و كار توسط اتاق 
ايران به مجلس پيشنهاد ش��د و در مجلس نيز مورد 
تصويب قرار گرفت، ام��ا در دولت قبلی به يك نقطه 
دعوا بين بخش خصوصی و دولت تبديل ش��د. مهم 
ترين عاملی كه طی هشت سال گذشته فضای كسب 
و كار را متاطم ساخته است عدم ثبات اقتصاد كان 
كشور بوده كه آن هم ناشی از سياست های ملتهب 
خارجی در عرصه جهانی بوده است. سهم بخش توليد 
 از يارانه ها به واحدهای صنعتی تعلق نگرفت و يکی از

س��خت ترين دوره ه��ا را برای واحده��ای صنعتی 
 رق��م زد. نوس��انات اقتصادی پي��ام نامناس��بی به

 س��رمايه گذاران داخلی و خارج��ی داد و بايد برای 
جذب اين سرمايه ها در توليد در اقتصاد كان كشور 
ثبات ايجاد كنيم. معرفی برند اصفهان در سطح داخل 
و خارج از كشور از اهداف اين شورا ست. اتاق ها  بايد با 
برنامه ريزی و به لحاظ سازمانی، ساختاری و تعاماتی 
كه در سطح كشور و اس��تان با مقامات تأثيرگذار در 
مسائل اقتصادی دارند، بتوانند نقش خود را به خوبی 

ايفا كنند.
     زهرا اخوان نسب رییس کمیسیون توسعه 

توان اقتصادی و بازرگانی
اتاق های بازرگان��ی نقش مؤثری در ارايه مش��اوره 
به دول��ت يازدهم دارند و اميدواري��م دولت با بخش 
خصوصی هم��کاری نزديک��ی برای رفع مس��ائل و 
مش��کات اقتصادی داش��ته باش��د. در طول زمان 
هميشه زنان عقب تر از مردان فعاليت می كردند و آنها 
نقش پشتيبان برای حركت مردان را ايفا می كردند، 
به همين دليل يك سری عقب ماندگی ها و ظلم هايی 
كه در تاريخ بر اين قشر وارد می شد، باعث شده زنان 
از حقوق مسلم خودشان عقب باش��ند. در برخی از 
كشورها اتاق بازرگانی تخصصی بانوان نيز وجود دارد 
و برای رسيدن به يك اقتصاد با ثبات و پايدار بايد از 
تمام ظرفيت های موجود ) منابع انسانی و منابع غير 
انسانی( استفاده شود، ولی متأسفانه از منابع انسانی 

)زنان( به خوبی استفاده نشده است.

رییس اتاق اصفهان خبر داد؛

تشکیل شورای حل اختالف بین فعاالن اقتصادی



بازار موسیقی

هفت

بخش های آغازین »کالس هنرپیشگی«کوتاه شد
به گفته علیرضا داودنژاد، بخش های آغازین فیلم »کالس هنرپیشگی« برای نزدیک شدن به سلیقه تماشاگر کمی 
کوتاه شده است. کارگردان  این فیلم سینمایی گفت: خوشبختانه اکران فیلم سینمایی »کالس هنرپیشگی« 

از پنج شنبه گذشته آغاز شد، اما مسأله اصلی من در شرایط حاضر، معرفی درست این فیلم به مخاطب است.
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 اطالع رسانی قوی؛ 
عامل رشد تعداد مخاطبان 

یک کارگ��ردان تئاتر ک��ودک و نوجوان 
اصفهان��ی گف��ت: اطالع رس��انی خوب 
سازمان فرهنگی -تفریحی شهرداری و 
انجمن تئاتر ک��ودک و نوج��وان باعث 
افزایش مخاطبی��ن تئات��ردردوره دوم 

همایش شد.
امید اجاقی بی��ان کرد: در ای��ن دوره به 
لطف اطالع رسانی مناسب، مخاطب ما در 
همایش افزایش چشمگیری داشت و مردم استقبال خوبی داشتند. وی با 
اشاره به اثرخود درهمایش با نام »ُخم بازی« که شبیه به نمایش خیمه شب 
بازی است ودرآن شخصیت های آیینی مانند جلیم باجی، پهلوان و مبارک 
حضور دارند، افزود: این س��بک تئاتر که روبه فراموش��ی بود در سال۸۸ 
توسط آقای فتحعلی بیگی در تهران بازسازی شد و تنها تفاوت این سبک 
 تئاتر با خیمه شب بازی در نوع عروسک و تولید صدای شخصیت هاست. 
گفتنی است ، دومین همایش تئاتر کودک و نوجوان اصفهان با مشارکت 
انجمن تئات��ر کودک و نوج��وان اصفهان و س��ازمان فرهنگی- تفریحی 

شهرداری اصفهان از ۱۹تا ۲۸ شهریور برگزار شد. 

 برپایی کارگاه های آموزش هنر
 در تاالر هنر 

مسئول آموزش تاالر هنر اصفهان وابسته 
به سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری 
اصفهان گفت: تاالر هنر در رش��ته های 
بازیگ��ری، کارگردانی، سبک شناس��ی، 
 نمایشنامه نویس��ی و فیلمنامه نویس��ی 

ثبت نام می کند.
مریم س��لمانی با اش��اره به کالس های 
مرک��ز  ای��ن  پایی��ز  آموزش��ی ترم 
تخصصی تئاتر و س��ینما گفت: ثبت نام کالس های آموزش��ی بازیگری 
 تئاتر، کارگردانی تئاتر، س��بک شناس��ی تئاتر، نمایش��نامه نویس��ی و 
فیلمنامه نویسی از۲0شهریور آغاز و تا ششم مهرماه ادامه خواهد داشت. 
 وی در ادامه بی��ان کرد: در ای��ن دوره همچون دوره های گذش��ته برای 
بهره برداری کامل هنرآموزان از اساتید مجرب و متخصص استفاده شده 
اس��ت. عالقه مندان  می توانند همه روزه از ساعت۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر 
به واحد آموزش تاالر هنر مراجعه کرده و برای کس��ب اطالعات بیشتر با 
شماره۵۶۶0۸۸۱ تماس حاصل و یا به سایت مراجعه کنند. گفتنی است 

ثبت نام این دوره های آموزشی ویژه سنین۱۶سال به باالست.

اصفهان گهواره هنر 
هوش��نگ حریرچیان در گفتگو با ستاد 
خب��ری بیس��ت و هفتمین جش��نواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
بازگشت این جشنواره به اصفهان را به فال 
نیک گرف��ت و اظهار داش��ت: اصفهان 
گهواره هنر تئاتر و سینمای کشور است و 
امید می رود مسئوالن با تکان دادن مجدد 
این گه��واره با اس��تفاده از ظرفیت های 
جشنواره بیست و هفتم بار دیگر هنرمندان دیار گنبد های فیروزه ای را به 
تمام دنیا معرفی کنند. وی با بیان این که اصفهان در طول تاریخ ثابت کرده 
است که می تواند پرچمدار اثرگذار فرهنگی در کشور باشد، افزود: انتظار 
می رود بار دیگر هنرمن��دان اصفهانی طالیه داران جش��نواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان باشند و نه تنها در عرصه برگزاری  بلکه در عرصه تولید 

محتوا نیز حرف اول را بزنند.

آلبوم پاپ »سکوت تلخ« با صدای محمد فکار روانه بازار موسیقی شد.
»سکوت تلخ«  اولین آلبوم محمدفکار از شاگردان استاد محمدرضا 
شجریان است که توسط پدرام کش��تکار، میالد خاتمی، فرهاد زارع، 
معین الدین طاهری و محمدفکار آهنگسازی شده است. همین طور 
تنظیم های آن را میالد خاتمی، فرهاد زارع و پدرام کشتکار بر عهده 

داشته اند.
ترانه های آلبوم »سکوت تلخ« را نیزعالوه برمحمدفکار، ترانه سرایانی 
همچون س��مانه ریحانی، ریحان��ه میرمعصومی وکام��ران آقاخانی 

سروده اند.
در ای��ن آلب��وم نوازندگانی همچ��ون پیام 
طونی، امید حجت، فیروز ویس��انلو، بابک 
یوسفی ،اردشیر فالحیان، سیروس عینی، 
پویاجهان مردی، عباس زند، هاتف خضرلو 
و میثاق مهرپور نوازندگی کرده اند و بیشتر 
قطعات به صورت آکوس��تیک ضبط شده 
است. بهت گفتم، برگرد، سکوت تلخ، بغض 
آرزو، این اتفاقی ساده نیست، از خودت بگو، 
پونه عاشق و دیگه تموم شد عنوان قطعات 

این آلبوم هستند.
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 ثبت نام برای 
سفر به شهر موش ها

تفکیک جنسیتی در 
قاب های عکس استان

به نظر شما »ش��هر موش ها« چه تغییراتی کرده است؟ شخصیت هایش چه 
می کنند؟ این شهر چه شکلی شده است؟ یا شما چه فکر می کنید؟ دست به 
قلم شوید و ایده خود را برای ما بنویسید و در مسابقه »شهر موش ها به روایت 

شما« شرکت کنید.
تولیدکنندگان پروژه »شهر موش ها« به کارگردانی مرضیه برومند با انتشار 
این فراخوان، با عنوان »مسابقه شهر موش ها به روایت شما« از مخاطبان دعوت 

کرده اند تا ایده های خود را با عوامل تولید در میان بگذارند.
داستان، نمایشنامه، فیلمنامه، طرح فیلم، ش��عر و ترانه بخش هایی هستند 
که عالقه مندان شرکت در این مسابقه می توانند تا۲0 بهمن بر اساس آن آثار 
خود را در اختیار دفتر تولید این فیلم بگذارند. این در حالی است که داوری آثار 

ارسالی در دو گروه کودک و نوجوان و بزرگساالن انجام می شود.

سرپرس��ت کانون عکس اصفه��ان  گفت: عکاس��ان خانم به دنب��ال صدور 
دس��تورالعملي که از آغاز امس��ال براي گروه هاي عکاس��ي اجرایي ش��د با 

محدودیت هاي فراواني روبه رو شدند.
افشین آذریان سرپرست کانون عکس اصفهان وبرگزیده دومین جشنواره بین 
المللي عکس رژان در گفتگو با ایسنا گفت: متأسفانه از آغاز امسال دستورالعملي 
از تهران آمد که گروه هاي عکاسي آقایان و خانم ها نمي توانند به صورت گروهي 
با هم خارج شوند و باید با دو ماشین و به صورت مجزا از شهر خارج شوند که این 
موضوع ما را با محدودیت هاي فراواني روبه رو کرده و تهیه یک اتوبوس براي 
این تعداد کم، هزینه   زیادي براي ما ایجاد مي کند. وي افزود: شرایط خانم ها 
در جامعه ما سخت است و آنها با این اتفاق مجبورند تنها در داخل شهر عکاسي 

کنند که این موضوع به شدت آسیب رسان است. 

سینما

»سکوت تلخ« در بازار موسیقی 

قلف در مثنوی مولوی 
گروه فرهن�گ. شاید آن روز که دکتر حسن روحانی با 
شعار »گش��ودن قفل های موجود با کلید تدبیر و امید« 
پا به عرصه رقابت های انتخاباتی گذاش��ت، فکر نمی کرد 
این شعار، این قدر فراگیر ش��ود و به نَقِل هر روز مردم و 
مطبوعات تبدیل ش��ود. به هر روی امروز که بیش از۴0 
روز از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد، بسیاری از مردم 
چشم انتظار باز شدن قفل هایی هستند که در عرصه های 
مختلف خودنمایی می کند. یکی از این عرصه ها که اتفاقا 
عرصه حساس و تأثیرگذاری نیز هست، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی است. وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی از بدو 
تأسیس تاکنون قفل های بسیاری به خود دیده که برای 

باز کردن یا نکردن آنها توجه به نکاتی ضروری است:
نخس��ت این که هر قفلی الزاما به قفل بودن خود اعتقاد 
ندارد و چه بسا هستند قفل هایی که نه تنها به قفل بودن 
اعتقادی ندارند، بلکه خود را شاه کلید می دانند. در واقع 
نخستین گام در برخورد با چنین قفل هایی یا شاید بهتر 
باشد بگوییم چنین افرادی، تفهیم این نکته است که شما 
خود قفل هستید و نه تنها به تسریع کار کمک نمی کنید، 
بلکه چنان راه را بسته اید که دیگران نیز از انجام آن کار 
عاجزند. از این گذش��ته باید مراقب بود که هر کلیدی به 
هر قفلی نمی خورد و قفل های کشور متعدد است و یک 
کلید همه قفل ها را نخواهد گشود، بنابراین برای گشودن 

قفل های مختلف نیازمند شاه کلید هستیم نه کلید! 
فراموش نکنیم در گذشته قفل هایی بوده اند که ضرورت 
گشودنشان آشکار ش��ده بود، اما چون کلید را اشتباه به 
کار بردند، نه تنها قفل باز نشد که کلید هم شکست و در 
قفل گیر کرد. بنابراین مشکل دو چندان شد؛ یعنی اول 
باید کلید شکس��ته را درمی آوردند، بعد کلید مناسب را 
جایگزین می کردند. قطعا امروز نیز احتمال بروز چنین 
اتفاقی وجود دارد، مهم این است که از خارج کردن کلید 

شکسته و جایگزینی کلید مناسب نترسیم.
درمورد مولوی آورده اند که بعد از دوری شمس، وی عالقه 
ش��دیدی به صالح الدین زرکوب پیدا ک��رد و به گونه ای 
حتی مرید او شد، تا جایی که گاه اش��تباه های وی را در 
شعر هایش تکرار می کرد. مثال صالح الدین چون زبانش 
می گرفت، قفل را »قلف« تلفظ می ک��رد. مولوی هم در 
اشعارش به تأسی از او، قفل را قلف می نوشت و جالب این 
که از چنین اشتباهی دفاع هم می کرد. این یعنی   همان 
»حب الشی یعمی و یصم«. مبادا عالقه وافر به یک چیز 
باعث شود معایب آن را نبینیم و مراقب باشیم قفل ها را 

قلف نخوانیم.

 روبان قرمز

 این که تئاتر یک هنر فاخر برای قش��ر 
جمال 
متمول جامعه اس��ت یا به همه اقش��ار نوروزباقری

جامعه مرتبط است هنوز محل اختالف 
بسیاری از کارشناسان این عرصه هنری است.

در این که آیا تئاتر یک هنر فاخر برای قشر متمول جامعه است و 
یا به همه اقشار جامعه مرتبط است هنوز محل اختالف بسیاری 
از کارشناسان این عرصه هنری اس��ت. بی تردید تئاتر حتی اگر 
روزگاری چنین کارکردی داش��ت امروز یکی از مصالح مهم در 
جهت تقویت بنیه های فکری و اندیش��ه ای ملل گوناگون است؛ 
تئاتری که مردمی است و بنا به شعاری که اکنون چندین سال 
است در برگزاری جش��نواره تئاتر فجر از آن یاد می شود »تئاتر 

برای همه« است.
به طور حت��م برای تحقق چنین ش��عاری نیاز ب��ه فراهم آمدن 
شرایطی است که تئاتر بیش از پیش در انظار اقشار مختلف مردم 
قرار بگیرد و از حالت تشریفاتی خارج شده و این امکان را بدهد 
تا آنها را بیش از پیش به دیدن، تحلیل و بررس��ی ماوقع جاری 

در آن البته بسته به میزان درایت و فهم ذهنیشان مشتاق کند.
به هر ترتیب تئاتر برای خود ابزار و مختصاتی را داراس��ت که در 
صورت فراهم نشدن حداقل ها برای اجرای آن دیگر نمی توان به 
آن لفظ تئاتر خطاب کرد، در نتیجه صرف نظر از مکان نمایشی 
که بعدها به دالیلی از جمله کمبودها، آرام آرام کارکرد دیگر پیدا 

کرد و به فضای باز خیابان ها و پیاده روها کشیده شد، ابزار دیگری 
همچون بازیگر از جمله ملزومات آن است که باید فراهم شود و 
صدالبته فراهم آمدن چنین امکاناتی مستلزم اختصاص بودجه 

برای هزینه کرد است.
بازیگر، مهم ترین الزام تئاتری است و چه بسا برای مخاطب عام 
مهم ترین دلیل برای خرید بلیت یک نمایش و نشستن  پای آن. 
در این بین بی تردید اشخاص خاصی با اشتغال در آن از این راه 
ارتزاق می کنند و باید درآمد حاصل از این رهگذر به شکلی باشد 
که ضمن تأمین نیازهای بحق زندگی، آنها فارغ از هر دغدغه ای 
تنها بر کیفیت تولیدات خود بیندیشند و با وجود این که همواره 
تئاتر در طول تاریخ بی نیاز از عنایات و توجهات فرهنگی نبوده 
است، اما در این چرخه مردم بعد اصلی حمایت مالی و معنوی از 

تولیدات تئاتری هستند.
بهبود اقتصاد تئاتر و فروش بحق و قابل قبول آثار نمایشی رابطه 
مستقیمی با میزان آش��نایی مردم با این هنر و احساس نیازی 
دارد که آنها در خود تماشای تئاتر را به عنوان یک نیاز ضروری 
در زندگی تشخیص داده و بودجه ای را در سبد فرهنگی خانواده 

اختصاص می دهند.
تئات��ر امری پویاس��ت و بیش��ترین ضرب��ه را از بع��د اقتصادی 
می خورد، لذا باید تمهیداتی اندیشیده ش��ود که این معضل به 
گونه ای با مش��ارکت مردم و اس��تقبال بیش��تر آنها از اجراهای 

صحنه ای مرتفع ش��ود. افزایش ظرفیت های سالن های نمایش 
و فراهم آمدن تس��هیالت برای اقش��ار کم درآم��د جامعه که با 
پرداخ��ت درصدی از مبل��غ تعیین ش��ده بتوانند به تماش��ای 
 اجراه��ای صحن��ه بنش��ینند از جمل��ه ش��رایطی اس��ت که 
می  تواند ضمن افزایش کمی تماشاچیان به اقتصاد تئاتر کمک 

کند.
در کش��ورهای توسعه یافته 
پیاده شدن سیاست بلیت باز 
به این معنا که قش��ر متمول 
جامعه با هم��ت عالی خود 
مبلغی بیشتر از مبلغ تعیین 
شده بلیت را برای پشتیبانی 
از اج��رای تئات��ر بپردازند، 
یکی دیگر از راه های مؤثر در 
زمینه اقتصاد تئاتر اس��ت و 
می تواند خأل ناشی از فروش 
بلیت به اف��راد کم بضاعت را 

جبران کند.
افزای��ش روزهای ب��ه روی 
صحنه رفتن تئاتر و برگزاری 
رپرتواره��ای نمایش های��ی 
که با اس��تقبال تماشاچیان 

مواجه شده اند از جمله موارد دیگری است که می تواند در افزایش 
فروش گیشه ای تئاتر کمک بسزایی بکند.

در پایان باید گفت که اگ��ر عاقالنه به این موض��وع  نگاه کنیم، 
افزایش قیمت بلیت برای در آمد زایی گروه ها به ضرر آنهاس��ت 
 واگر از نگاه اقتصادی نی��ز به آن بنگریم ای��ن موضوع را تثبیت

می کند، اما با ید توجه داش��ته باش��یم که بس��ته به سابقه کار 
کارگردان نیز دارد، ولی این تفاوت نباید منجر به بازار کاس��بی 
بشود وباید اعتدال را نگه داشت و گیش��ه محل مطمئنی برای 

تکیه کردن کردن نیست و تنها یک کمک هزینه است.
باید گفت اولین گام مؤثر زمانی اس��ت که ی��ک کارگردان متن 
مناس��ب را انتخاب می کند و زمانی که یک متن نه حرف عامه 
مردم و نه حتی حرف روشنفکران جامعه  است، طبیعتا مخاطب 

آن را پس می زند.
 تئاتر هنری اس��ت که نمی توان��د مخارج خ��ود را تأمین کند و 
نمی توان بازده را از گیشه انتظار داشت والزم است که توسط یک 
نفرحمایت مالی صورت بگیرد، مشروط بر این که این حمایت به 
گرفتن امتیاز نینجامد وبستری برای رشد و بالندگی هنر باشد.     

بررسی عوامل مؤثر بر میزان فروش تولیدات نمایشی اصفهان

بازار کاسبی بر صحنه های  تئاتر

 »بریکینگ بد« نقش فیلمنامه نویس  لیست سیاه را بازی می کند 
»برایان کرنس��تن« در فیلمی مس��تقل ب��ه نقش دالت��ون ترومب��و فیلمنامه نویس 
آمریکایی ظاهر می شود که نامش در لیست سیاه هالیوود بود. به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالین، این فیل��م »ترومبو«  )Trumbo( نام دارد و ج��ی روچ آن را کارگردانی 
می کند. مایکل الندن و شرکت او »گراندزول پروداکش��نز« پروژه »ترومبو« را تهیه 
می کنند که اولین پروژه برایان کرنستن پس از پایان فصل پنجم و آخر سریال بسیار 
موفق »بریکینگ بد« یا »قانون ش��کنی / Breaking Bad(  است. او در این سریال 
 نقش یک معلم ش��یمی را بازی می کند که به یک س��لطان مواد مخدر بدل می شود.

دالتون ترومبو یکی از محبوب ترین فیلمنامه نویسان هالیوود در دهه ۱۹۴0 و همین 
طور عضو حزب کمونیس��ت آمریکا بود. موقعیت کاری او زمانی دچار وقفه شد که در 
اواخر دهه۱۹۴0 کمیته بررسی فعالیت های ضد آمریکایی مجلس نمایندگان آمریکا 
)HUAC( به سرکردگی س��ناتور جوزف مک کارتی، ش��روع به تحقیق درباره نفوذ 
عوامل چپ گرا در صنعت سینما کرد. دالتون ترومبو یکی از۱0 نفری بود که نامشان 
در لیست سیاه قرار گرفت. این کمیته تعدادی از نویس��ندگان و کارگردانان هالیوود 

را احضار کرد تا درمورد فعالیت های کمونیستی ش��هادت بدهند. در این بین۱0 نفر 
که به »۱0 هالیوود« معروف هس��تند، حاضر به همکاری با کمیته نشدند که ترومبو 
یکی از آنها بود. همگی آنها به اتهام اهانت به مجلس نمایندگان آمریکا از استودیوها و 
اتحادیه های صنفی اخراج شدند و نامشان در لیست سیاه قرار گرفت. ترومبو حتی۱۱ 
ماه را در زندان گذراند. او به طور مخفیانه و با نام مس��تعار با چند فیلم همکاری کرد 
که »اسپارتاکوس« یکی از آنها بود، اما با این که لیس��ت سیاه در دهه۱۹۶0 لغو شد، 
 موقعیت کاری ترومبو دیگر خراب ش��ده بود. او در ۱۹7۶ در70 س��الگی درگذشت.

ترومبو برای نوشتن فیلمنامه فیلم کالسیک »تعطیالت رمی« با بازی گرگوری پک و 
آدری هپبرن پس از مرگ یک اسکار گرفت. این جایزه سال۱۹۵۴ به نام ایان مک لالن 
هانتر نویسنده بریتانیایی ثبت شد که حاضر شده بود نامش در فیلمنامه به جای ترومبو 
ذکر شود، اما آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در دسامبر۱۹۹۲ تصمیم گرفت با تغییر 
سوابق جوایز اسکار، موفقیت فیلم »تعطیالت رمی« را به نام ترومبو ثبت کند و تندیس 

اسکار۱0 مه همان سال به بیوه ترومبو اعطا شد.

SMS

گروه فرهنگ-  کمتر از بیس��ت روز دیگر تا برگزاری بیس��ت و 
هفتمین ماراتن س��ینمای کودک یعنی جش��نواره فیلم کودک و 

نوجوان اصفهان باقی است.

سالن های برگزار کننده این جشنواره نیز مشخص شده است که به 
دلیل حجم باالی آثار امسال جشنواره، ۱0 سالن به استقبال بیست 
و هفتمین جش��نواره فیلم کودک و نوجوان می روند. سالن شماره 

یک و دو سینما قدس، سینما ساحل، سالن شماره یک و دو مجموعه 
فرشچیان، تاالر هنر، سینما سپاهان، سوره، تاالر خورشید و سالن 
کتابخانه مرکزی اماکنی اس��ت که برای میزبانی آثار رقابتی و غیر 
رقابتی امسال جشنواره فیلم کودک و نوجوان در نظر گرفته شده 
است. به گفته مسئوالن برگزاری این جشنواره، امسال شاخص ترین 
چهره های سینمای کودک در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوان��ان اصفهان حضور می یابند. همچنین 
موضوعات مورد بحث در نشست های مربوط به آثار رقابتی جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان مش��خص ش��ده که بررسی ش��رایط امروز 
سینمای کودک و ضعف ها، قوت ها، شناخت دالیل موفقیت و عدم 
موفقیت و کشف راهکارها از موضوعات مورد بحث در این جشنواره 
است. آسیب شناس��ی انتخاب بازیگر کودک در س��ینمای ایران، 
بررسی چرایی عدم کشف چهره های جذاب و نقش عنصر خیال و 
فانتزی در سینمای کودک و نوجوان، همچنین تحلیل دالیل عدم 
ساخت آثار خیال پردازانه و فانتزی برای کودک از دیگر سرفصل های 
مورد بحث در این دوره از جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان 
است. همین طور فیلم سینمایی »اوش��ین« محصول سال۲0۱3 
ژاپن ساخته شین توگاشی در بیست و هفتمین جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان حضور دارد. فیلمنامه این فیلم ۱0۵ دقیقه ای 
را کوتا یامادا بر اساس قصه ارژینال سوگاکو یاشیدا نوشته و در آن 

کودکی اوشین بر اساس شخصیت مشهور این سریال - که در ایران 
با نام »س��ال های دور از خانه« روی آنتن رفت- دوباره  سازی شده 
است. نسخه تلویزیونی »اوشین« از آوریل س��ال ۱۹۸3 تا مارس 
س��ال ۱۹۸۴ در ژاپن روی آنت��ن رفت. این هش��تمین فیلم بلند 
سینمایی شین توگاشی کارگردان ۵3 س��اله ژاپنی است و در آن، 
کوکانه هامادا نقش اوشین ۸ ساله را ایفا می کند که از بین کودکان 
زیادی انتخاب شده است. مانامی ایگاشیرا نیز در این نسخه نقش 
اوش��ین نوجوان را بازی می کند و آیا یوتو در این فیلم ایفاگر نقش 
مادر اوشین است. گفتنی است نشست هم اندیشی بخش جلوه گاه 
امید جش��نواره کودک ۲7 با حضور اهالی س��ینما و کارشناسان و 
داوران این بخش و نیز برخی مدیران و مسئولین سازمان ها و نهادها 
روز یک شنبه3۱ شهریور در س��الن نمایش فیلم بنیاد سینمایی 
 فارابی به منظور هم اندیش��ی و تبادل نظر در خصوص شیوه های

برقراری ارتباط مستمر مابین سینمای کودک و نهادها و سازمان ها 
برگزار و از پوستر این بخش نیز رونمایی خواهد شد. همین طور با 
اضافه شدن انجمن نویسندگان کودک و نوجوان تعداد سازمان های 
حاضر در جلوه گاه امید جشنواره کودک به۱7رسید. گفتنی است 
بنا به درخواست تعدادی از سازمان ها و نهادها آخرین مهلت اعالم 
حضور و معرفی داور ب��رای بخش جلوه گاه امید،3۱ ش��هریورماه 

تعیین شده است.

 از حضور اوشین تا جلوه گاه امید
 در بیست وهفتمین جشنواره کودک 

 بررسی شرایط امروز 
سینمای کودک و 
ضعف ها، قوت ها، 

شناخت دالیل 
موفقیت و عدم 

موفقیت و کشف 
راهکارها  از موضوعات 

مورد بحث در این 
جشنواره است

 با وجود این که 
همواره تئاتر در 

طول تاریخ بی نیاز از 
عنایات و توجهات 

فرهنگی نبوده 
است، اما در این 
چرخه مردم بعد 

اصلی حمایت مالی و 
معنوی از تولیدات 

تئاتری هستند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 اگر خادم نبود
 قهرمان نمی شدیم

عزت اهلل اکبری
دارنده مدال نقره کشتی آزادجهان 

اگر رس��ول خادم نبود، ما اینجا نبودیم. او برای کش��تی خیلی زحمت 
می کشد و ما مدیون تالش های خادم هستیم. احساس بسیار خوبی دارم و 
با این که دوم شدم ناراحت نیستم، چون از قهرمانی ایران خوشحالم. خدا 
را شکر که بچه ها زحمت کشیدند و من هم توانستم به فینال برسم و تیم  

ایران به قهرمانی دنیا رسید.
اکب��ری در فین��ال وزن74 
کیلوگرم مقابل حریف نامدار 
آمریکایی  شکست خورد و به 
مدال نقره رس��ید، اما 9 امتیاز 
ارزشمند به دست آورد تا ایران 
باالتر از روسیه عنوان قهرمانی 

جهان را به دست آورد.

 دست دادن برای صلح
 در بازی های فوتبال

فدراس��یون جهانی فوتبال در نامه هایی به کش��ورهای عضو اعالم 
کرد بازیکنان فوتبال از ای��ن پس در آغاز دیداره��ا به صورت صلح 

دست بدهند.
فیفا در نامه ای به کشورهای عضو اعالم کرد: ما می خواهیم به اطالع 
شما برسانیم که فیفا به تازگی یک همکاری رسمی با مرکز صلح نوبل 

طی کنگره ۲۰۱۲ فیفا انجام داده است.
 به عنوان بخشی از این مش��ارکت جدید، فیفا موافقت کرده است تا 
یک پروتکل شناخته شده با عنوان»دست دادن برای صلح« در تمام 

مسابقاتFIFA انجام شود.
 در مسابقات فوتبال المپیک برای اولین بار »دست دادن برای صلح« 
به اجرا درخواهد آمد، اما بازی های المپیک که زیر مجموعه کمیته 
بین المللی المپیک اس��ت اجازه اس��تفاده از لوگوی��ی غیر المپیک 

نمی دهد.
 رییس فیفا از تمام تیم ها و مس��ئوالن می خواهد برای نشان دادن 
این نماد مثبت صلح و دوس��تی در فوتبال و در سراس��ر جامعه، که 
همسو با روح المپیک است از این شیوه استفاده کنند. احتمال دارد 
در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی تاهیتی »دست دادن برای 

صلح« اجرا شود.

 جریان بازیکنان چند قراردادی
 از فوتبال به والیبال سرایت کرد!

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال، اول مهرماه پرونده بازیکنانی را 
که با دو یا بیشتر از دو باشگاه قرارداد دارند، بررسی می کند.

 کمیته انضباطی فدراس��یون والیبال از ساعت۱۰:۳۰ دوشنبه یکم 
مهرماه سال جاری بررسی سه پرونده بازیکنان لیگ برتری و دسته 
 یک را که با بیش از یک باشگاه برای سال جاری قرارداد دارند، بررسی 

می کند.
  باش��گاه مورد نظر بای��د نماین��ده تام االختی��ار خود را ب��ه همراه 
معرفی نامه به نشس��ت کمیته انضباطی معرفی کن��د، در غیر این 

صورت برابر با آیین نامه لیگ عمل خواهد شد.
  در نخس��تین پرونده این نشس��ت که از ساعت۱۰:۳۰بررس��ی آن 
 آغ��از می ش��ود، پرون��ده رحم��ان داودی و ق��رارداد وی ب��ا 
باش��گاه های پیکان، ش��هرداری ارومیه و میزان خراس��ان بررسی 

خواهد شد.
همچنین در این نشست و از ساعت۱۱:۳۰پرونده شهاب احمدی و 
قرارداد وی با باشگاه های باریج اسانس کاشان و شهرداری زاهدان 

بررسی می شود.
 آخرین پرون��ده کمیته انضباطی در این مورد که بررس��ی آن نیز از 
س��اعت۱۲:۳۰ آغاز می ش��ود قرارداد محمد دلیری با باشگاه های 

پیکان و سایپا خواهد بود.

  لیگ برتر هندبال بانوان
 به تعویق افتاد

نهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان ایران به دلیل ارس��ال نش��دن 
مدارک تیم ها به تعویق افتاد.

این مسابقات که قرار بود 5 مهرماه آغاز شود با نظر فدراسیون هندبال 
به زمان دیگری موکول شد.

میترا نوری نایب رییس بانوان فدراس��یون هندبال دراین باره گفت: 
 تاکنون۳ تیم م��دارک خود را برای فدراس��یون ارس��ال نکرده اند.

 تیم ها بای��د قبل از ش��روع لی��گ، مبل��غ ورودی را نی��ز پرداخت 
کنند.

  نوری درب��اره زمان آغ��از مس��ابقات اظهار داش��ت: ت��ا زمانی که 
 تیم ها ش��رایط اولیه  حض��ور خود را مهی��ا نکنند، مس��ابقات آغاز 

نمی شود.

ترفند جالب سرمربی تیم پتروشیمی 
برای مدیران باشگاه

سرمربی تیم بسکتبال پتروش��یمی برای این که نتوانند او را برکنار 
کنند قراردادش را با این باش��گاه ثبت کرده، ولی اجازه ثبت قرارداد 

بازیکنان را هنوز صادر نکرده است.
 مهران حاتمی که فصل گذشته با سرمربی تیم پتروشیمی قهرمان 
لیگ برتر بسکتبال شده است، هنوز قرارداد بازیکنان این تیم را در 

فدراسیون ثبت نمی کند.
گفته می ش��ود این س��رمربی ب��ه دلیل این ک��ه از تغیی��ر و تحول 
 مدیرعام��ل باش��گاه ب��ا خب��ر بوده  ق��رارداد بازیکنان��ش را ثبت 
نمی کند تا اگر مدیر جدید این بازیکنان را نخواس��ت آنها بتوانند به 

تیم های دیگر بروند.
 البته حاتمی که خیلی دوست دارد در این باشگاه بماند قرارداد خود 
را به عنوان سرمربی پتروشیمی ثبت کرده تا دست مدیران باشگاه در 

پوست گردو باشد و نتوانند خودش را برکنار کنند.

ظاهرا مالک سابق باشگاه ملوان شرط گذاشته در صورت برکناری صادق درودگر از مدیرعاملی این باشگاه، 6
کمک یک میلیارد تومانی وعده داده شده را به ملوان پرداخت می کند. درودگر با مصاحبه های فراوانش علیه 
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برکناری درودگر شرط کمک هدایتی به ملوان

 یک تیم فوتبال
 در حسرت ۵۰ میلیون !

 حساب کتاب خدا
 با ما فرق دارد!

مدیر امور فنی تیم های ملی کشتی، قهرمانی ایران در جهان را لطف خدا 
در ناامیدانه ترین لحظات دانست.

رس��ول خادم پس از قهرمانی تیم ملی کش��تی آزاد ایران در رقابت های 
جهانی مجارس��تان اظهار داش��ت: این قهرمانی را به همه م��ردم ایران 

تبریک می گویم.
 به هر حال حس��اب  کتاب دست خداست و حس��اب خدا مثل انسان ها 
نیس��ت. خداوند به ما نش��ان داد که در ناامیدانه ترین لحظات می توانیم 

به او امیدوار باشیم.
وی کشتی های اکبری را بسیار شجاعانه دانست و افزود: عزت در نهایت 
غیرت و شجاعت از حذف کشتی گیر روس استفاده کرد و کاری که کمتر 
انتظار آن می رفت انجام ش��د. اکبری بیش��تر از خودش کشتی گرفت و 

برنامه ای که به او داده  بودیم را نکته به نکته اجرا کرد.

در حالی که باش��گاه های لیگ برتری فوتبال مردان هر س��ال در بستن 
قراردادهای میلیاردی و هزینه های سرسام آور، گوی سبقت را از یکدیگر 
می ربایند، تیم فوتبال بانوان آینده س��ازان میهن نجف آباد به دلیل عدم 

حمایت مالی، از حضور در مسابقات جهانی بلژیک باز ماند.
 مسابقات فوتبال دانشجویان جهان از ۲۱ تا ۲9 مهرماه در بلژیک برگزار 
می ش��ود و قرار بود تیم فوتبال بانوان آینده سازان میهن در این رقابت ها 

شرکت کند.
 مدیرعامل این باش��گاه که هزینه های این تیم در لیگ برتر را هم شخصا 
پرداخ��ت می کند، با وجود رایزنی ه��ای مختلف با نهادها، س��ازمان ها  و 
باش��گاه های متعددی از اصفهان و نجف آباد، موفق به تأمین اعتبار برای 
تیم بانوان باشگاهش نشد و این تیم به خاطر5۰ میلیون تومان، حضور در 

مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان را از دست داد.

  استقالل؛ تنها تیم غربی 
در بین۴ تیم پایانی

 تب فوتبال در آسیا باال گرفت
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با صعود تنها تیم 
باقیمانده ایرانی و همچنین حذف همه تیم های عربی غرب 

آسیا به پایان رسید.
چهارشنبه گذش��ته در اولین دیدار که در شرق آسیا برگزار 
می شد تیم اف.س��ی. س��ئول کره جنوبی با یک گل که در 
دقیقه 9۰ توس��ط دژان دامیانوویچ به ثمر رس��اند از س��د 
االهلی عربس��تان گذش��ت تا با برتری۲ بر یک در مجموع 
خود را در مرحله نیمه نهایی ببیند. االهلی همان تیمی بود 
که در مرحله گروهی با س��پاهان همگروه بود و دو شکست 
س��نگین 4 بر ۲ و 4 بر یک را بر این تی��م اصفهانی تحمیل 
 کرد. دومین دیدارهای ای��ن مرحله برای ایرانی ها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بود زیرا بوریرام یونایتد تایلند از استقالل 
ایران میزبانی می کرد که در دیدار رفت با نتیجه یک بر صفر 
مغلوب این تیم ش��ده بود. در این دیدار استقالل هرچند در 
نیمه اول با گل دقیقه ۳۸ باربا ایبانز اوسمار شکست خورد، 
اما در نیمه دوم نتیجه برگش��ت و استقالل با ارایه یک بازی 
قابل قبول با به ثمر رساندن۲ گل در دقایق5۱ توسط حنیف 
عمران زاده و9۰ توسط آندرانیک تیموریان،۲ بر یک پیروز 
ش��د تا با برتری ۳ بر یک در مجموع حریف اف.سی سئول 
کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی ش��ود. در س��ومین دیدار 
که البته نتیجه آن از قبل قاب��ل پیش بینی بود گوانژو چین 
که دیدار رف��ت را در خان��ه ۲ بر صفر از لخوی��ای قطر برده 
بود، در دیدار برگش��ت نیز ب��ا گل های داری��و کونکا)۱5(، 
الکس��ون)۱۶ و 77( و موریکوئ��ی)۳۱( در مقاب��ل تک گل 
لخویا در دقیقه 5۱ توس��ط نام تائه هی ب��ا نتیجه 4 بر یک 
 میزبان خود را مغلوب کرد تا در مجموع با نتیجه 7 بر یک به 
نیمه نهایی صعود کن��د. در آخرین و حساس��ت رین دیدار 
چهارشنبه شب گذش��ته دو تیم الشباب عربستان و کاشیوا 
ریسول ژاپن در شهر ریاض به مصاف هم رفتند که این دیدار 
با نتیجه تساوی۲ بر ۲ به پایان رسید و با توجه به تساوی یک 
بر یک دو تیم در ژاپن این تیم ژاپن��ی بود که حریف گوانژو 
چین در یک نیمه نهایی تمام ش��رقی ش��د. بدین ترتیب 4 
تیم پایانی لیگ قهرمانان آس��یای ۲۰۱۳ مشخص شدند و 
جالب اینجاست که استقالل ایران تنها تیم غربی باقیمانده 
رقابت هاست و همچنین عربستانی که با دو نماینده بیشترین 
نماینده را در بین ۸ تیم پایانی داش��ت ه��ر دو نماینده اش 
حذف شدند و پرونده تیم های عربستانی در این دوره رسما 

بسته شد.

خبر روز

روزی که مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال از »قول« دولت یازدهم 
برای حمایت از فوتبال ملی سخن می گفتند و شاد بودند، امروز را 
می دیدند که »بی پولی« امان فوتبال ملی را بریده و اردوهای تیم 
ملی را یکی پس از دیگری لغ��و می کند. رییس جمهور منتخب و 
همکارانش باید بدانند که فوتبال ملی، »اکنون«  به حمایت  آنها نیاز دارد.

چند روز ب��ه پای��ان عمر دول��ت ده��م باقی مان��ده ب��ود که به 
دولتمردان آن روز کش��ور گفتی��م با امضای تعه��دات الزم برای 
میزبانی جام ملت های فوتب��ال در قاره آس��یا می توانند نام خود 
را در تاریخ فوتب��ال ای��ران ماندگار کنن��د. آن روزه��ا در غفلت 
 مس��ئوالن گذش��ت تا دور کار به دس��ت دول��ت یازده��م افتاد. 
بلند پایگان دولت جدید در همان بدو ام��ر از حمایت همه جانبه 
از فوتبال - و ورزش در مقیاس کلی – س��خن گفتند و اطمینان 
دادند که چتر حمایت خود را بر س��ر فوتبال آنقدر باز می کنند که 
قطره ای از مشکالت و نارس��ایی ها پیکر آن را خیس نکند. همان 
روزها بود که رییس جمهور منتخب مل��ت ایران اعضای تیم ملی 
فوتبال را به حضور پذیرفت و به آنها قول داد که از تیم ملی در راه 
جام جهانی حمایت می کند. اینک این وضعیت تیم ملی است که 
نه یک بار که دوباره اردوی تدارکاتی اش به علت بی پولی لغو شده 
اس��ت. بگذریم از این که این دو اردو اگر برگزار هم می شد چنگی 
به دل نمی زد، چون حریفان ایران تیم های نامداری نبودند و علت 
این مسأله هم همان جیب خالی فدراس��یون فوتبال است. دولت 
یازدهم روی کار آمد و دکتر حسن روحانی وزرای پیشنهادی خود 

را به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد و رأی اعتماد بیشتر آنها 
را گرفت. از آن روز که مجلس به ۱5وزیر اعتماد کرد تاکنون برخی 
از این وزرا در برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی برنامه های 
خود را تش��ریح کرده اند. برخی مانند طیب نیا، ط��وری درمورد 
برنامه هایش��ان در تلویزیون صحبت می کردند که گویی۲4سال 
وزیر بوده اند و فردی مثل زنگنه که واقعا۲4سال وزیر بوده از همان 
روز اول، کارش را با اقدامات عملیاتی شروع کرد. البته نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی از دادن رأی اعتماد به س��ه وزیر امتناع 
کردند تا سرنوشت آنها به سرپرست سپرده شود. سرپرست، واژه ای 
اس��ت که ورزش ایران به خوبی با آن آشناس��ت. چند فدراسیون 
ورزش��ی ماه ها و بلکه سال هاست که با سرپرس��ت اداره می شوند 
و هنوز تکلیف خود را نمی دانند. مجلس��یان به هر دلیلی تصمیم 
گرفتند که به وزیر پیش��نهادی رییس جمهور برای وزارت ورزش 
و جوانان اعتماد نکنند تا بالتکلیفی این وزارتخانه مهم برای چند 
ماه دیگر تمدید شود. پس از آن هم رییس جمهور منتخب فردی را 
به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد که کمتر 
کسی انتظارش را داش��ت. دکتر صالحی امیری پیشینه فرهنگی 
زیادی دارد، اما در کارنامه او هیچ سابقه ای از مدیریت ورزشی دیده 
نمی ش��ود و این مس��أله نگرانی های اهالی ورزش را زیاد می کند. 
در حالی که وزرای همه وزارتخانه ها اقدامات عملی خود را شروع 
کرده اند،  در بیش از۱۰ روزی ک��ه وزارت ورزش و جوانان صاحب 
سرپرست شده، هیچ اتفاقی حداقل در حوزه فوتبال که بیشترین 

توجه ها به آن اس��ت، رخ نداده اس��ت. روزی که رییس دولت در 
حضور ملی پوش��ان فوتبال ایران قول داد ک��ه از آنها برای حضور 
شایسته در جام جهانی حمایت می کند، قرار بود تیم ملی در یک 
سال پیش رو، هش��ت مرحله اردوی تدارکاتی داشته باشد. اکنون 
که این گزارش را می خوانید اردوی اول تیم ملی لغو ش��ده، چون 
کفگیر فدراس��یون فوتبال ایران به ته دیگ خورده است، بگذریم 
که فدراسیون نش��ین ها مدت هاس��ت از وضعیت اسپانسرینگ و 
حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال می نالند و کسی به دادشان 
نمی رسد، بگذریم که اردوی تیم های ملی نوجوانان، جوانان، امید 
و ساحلی هم به دلیل مشابه لغو می شود و کسی خبردار نمی شود. 
وقتی تیم ملی ب��رای صعود به جام جهانی۲۰۰۶ آلمان اس��تارت 
زد، دولت یکی از بزرگ ترین ش��رکت های نفتی کش��ور را مأمور 
کرد تا از فوتبال ملی حمایت مالی کند. حمایت های آن ش��رکت 
تأثیر زیادی در موفقیت تیم ملی داش��ت و فدراس��یون در سایه 
آن حمایت توانس��ت برنامه های مناس��بی را برای آماده س��ازی 
تیم ملی طراح��ی و اجرا کند. پ��س از آن دوره ش��یرین، فوتبال 
ایران ب��ار دیگر مزه تلخ بی پولی را چش��ید و آنق��در این وضعیت 
 ادامه پیدا کرد که گویی بدن فوتبال ایران از ش��دت درد بی پولی 
بی حس ش��ده اس��ت! اردوهای تیم ملی یکی پس از دیگری لغو 

می شوند و فدراسیون فوتبال حتی »آخ« هم نمی گوید!
آقای رییس جمهور! س��ال9۲ که تمام ش��ود و توپ ها به نش��انه 
تحویل سال9۳ به صدا در آیند، شما به عنوان رییس جمهور باید 
رودروی ملت بنشینید و در پیامی، س��ال نو را تبریک بگویید. در 
همان لحظات، فوتبال ایران وارد برهه ای می ش��ود که بدون شک 
حساس ترین برهه در تاریخ فوتبال هر کش��وری است. فروردین، 
اردیبهشت و خرداد9۳، سه ماهی هس��تند که تیم ملی اردوهای 
نهایی اش را برای حضور در جام جهانی ترتیب می دهد، البته اگر 
آن زمان پولی در بساط فدراسیون باشد و این سه ماه به نوعی برای 
تیم ملی »شب امتحان« است. آیا قرار اس��ت که فوتبال ایران در 
شب امتحان به فکر درس خواندن بیفتد؟ آیا در آن صورت می شود 
امیدوار بود که تیم ملی فوتبال در برزیل، مجبور به تغییر رش��ته 

نشده و کیسه بوکس حریفان نشود؟
جام جهانی ب��رای همه کش��ورهای صاحب فوتب��ال یک امکان 
فوق العاده  است؛ امکانی برای شناساندن کشور خود به جهان. وقتی 
تیم ملی در جام جهانی بازی می کند، همه دنیا از طریق گیرنده های 
تلویزیونی، مردان ورزشکار ایران را تماشا می کنند و ساعت ها نام 
ایران را می شنوند. آن روزها، می شود به اندازه چندین سخنرانی در 
صحن علنی سازمان ملل متحد، مردم دنیا را با فرهنگ ایران آشنا 
کرد؛ امکانی که گویا هنوز برای مسئوالن ورزشی کشور بی معنی است.

این فوتبال، »آخ« هم نمی تواند بگوید

سرنوشت فوتبال ملی را به »شب امتحان« نکشانید
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پالکارد معنادار هواداران چلسی
چهارشنبه ش��ب گذشته چلسی در ورزشگاه اس��تمفوردبریج لندن 
میزبان بازل سوئیس بود و با نتیجه دو بر یک متحمل شکست شد.آنها 
در یک پالکارد نوشته بودند که» خوان ماتا باید در زمین چمن حضور 

داشته باشد و نیمکت جای او نیست«.

مارتینو: اما خیلی قوی نبودیم
جرادو مارتینو سرمربی تیم فوتبال بارسلونا پس از کسب برد 4 بر صفر 
شاگردانش مقابل آژاکس اظهار داش��ت: نیمه دوم بهتر شدیم و کار 
گروهی نسبت به نیمه نخست خیلی بهتر شد. البته باید اعتراف کنم 

با وجود زدن 4 گل، خیلی قوی نبودیم. 

 بی احترامی یکی از طلبکاران عصبانی به رنگرز نایب رییس فدراسیون 
باعث شد وی که این مدت پاسخگوی طلبکاران زیادی بوده و به جای 
خطیب باید پیگیر مسائل مالی و مشکالت بود، به شدت ناراحت شده 

و محل کارش را به نشانه قهر ترک کند.

نایب رییس فدراسیون کشتی قهر کرد

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند گفت: باشگاه صحبتی مبنی 
بر قطع همکاری با من مطرح نکرده و این کار حاشیه س��ازانی 

است که موفقیت گیتی پسند را نمی خواهند.
رضا ل��ک در آس��تانه دیدار تیم��ش در هفته س��وم لیگ برتر 
فوتسال برابر تأسیسات دریایی در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: 
خدا را ش��کر ش��رایط تیم خوب اس��ت، تیم به لحاظ کار فنی 

در حال جا افتادن اس��ت و با وجود این که امس��ال طیبی را از 
دس��ت دادیم و جاوید را به علت مصدومیت در اختیار نداریم 
و مجبور ب��ه تغییر سیس��تم تاکتیکی تیم ش��دیم، اما با توجه 
 به این ک��ه بازیکنان باتجربه ای در اختی��ار داریم، نگران ادامه

 کار نیستیم.
وی ادامه داد: در بازی هفته گذشته برابر حفاری، به رغم کسب 

تساوی عملکرد خوبی داشتیم و امیدواریم روند رو به رشد ادامه 
پیدا کند. البته پنج بازیکن ما ملی پوش هس��تند که آنها را دو 
روز اول هفته در اختیار نداریم، با این حال امروز تمرین سبکی 
داشتیم و ش��رایط کار تاکتیکی تیم در حال بهتر شدن است و 

امیدواریم به لحاظ امتیازگیری نیز موفق عمل کنیم.
لک با اشاره به برنامه ریزی نامناس��ب تمرینات تیم ملی بیان 

داشت: با توجه به این که تیم ملی تورنمنت دوستانه ای پیش 
رو دارد، بهتر بود در ای��ن ابتدای فصل بازیکنان را بیش��تر در 
اختیار باشگاه ها قرار می دادند. بحث این است که برخی تیم ها 
نفرات بیشتری را در تیم ملی دارند و از ابتدای هفته کامال آنها 
 را در اختیار ندارند و در هفته هایی که بازی پنج ش��نبه برگزار 
می شود این ش��رایط حادتر اس��ت چون عمال فرصت تمرین 

فراهم نمی شود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به بازی هایی که تیم ملی 
پیش رو دارد نیازی نبود که این برنامه ریزی صورت می گرفت با 
این حال ما نیز به دنبال موفقیت این تیم هستیم و اگر مخالفتی 

می کنیم برای بهبود شرایط تیم ها و مسابقات است.
 س��رمربی تی��م فوتس��ال گیت��ی پس��ند در واکن��ش ب��ه

صحبت هایی که در خصوص برکناری وی ش��نیده می ش��ود 
 تصری��ح ک��رد: از روزی ک��ه به اصفه��ان آمدم ش��اهد چنین 
ش��یطنت هایی بوده ام، به عناوین مختلف، گاهی نس��بت به 
 خود من و گاهی نس��بت به بازیکنان مطرح تیم و این مس��ائل 

حاشیه ای کماکان ادامه دارد.
لک افزود: معموال دو سه روز پیش از مسابقه، این مسائل شروع 
می ش��ود و روی عملکرد بازیکنان تأثیرگذار است. آنهایی که 
 به دنبال ایجاد چنین صحبت هایی هس��تند موفقیت باشگاه 
گیتی پس��ند را نمی خواهند، اما من به این مسائل حاشیه ای 
کاری ندارم. شرایط فنی تیم خوب است و من هم تا زمانی که به 
این باشگاه تعهد دارم به کارم ادامه می دهم و فعال صحبتی برای 

قطع همکاری مطرح نشده است.

لک: به شیطنت  ها علیه تیم عادت کرده ام

قرار نیست برکنار شوم

  تیم به لحاظ کار فنی
 در حال جا افتادن است و 

 با وجود این که 
امسال طیبی را از دست 

 دادیم و جاوید را 
به علت مصدومیت در 

 اختیار نداریم و 
مجبور به تغییر سیستم 

 تاکتیکی تیم شدیم،
  اما با توجه به 

 این که بازیکنان 
باتجربه ای در اختیار 

 داریم، نگران 
ادامه کار نیستیم



 تحت پوشش15خانواده 
دارای فرزند دو قلو در بهزیستی سامان 
سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سامان گفت: 15 خانواده دارای 
فرزند دو قلو و دو خانوداه دارای فرزند سه قلو تحت پوشش بهزیستی 
سامان هس��تند. صدیقه عس��گری با بیان این که 65 زن سرپرست 
خانوار با تعداد آم��ار خانوادگی250 نفر تحت پوش��ش این اداره در 
 شهرستان هستند، اظهار داشت: 15خانواده دارای دوقلو و دو خانواده 
دارای سه قلو تحت پوشش بهزیستی هستند. وی با اشاره به این که 
25 نفر از ایتام در این شهرستان دارای حامی هستند، بیان داشت: 
580 معلول در س��طح شهرس��تان شناسایی ش��دند که90 معلول 

مستمری دریافت و مابقی از خدمات بهزیستی استفاده می کنند.

30 مرشد در چهارمحال و بختیاری 
فعالیت دارند

رییس هیأت ورزش باستانی استان چهارمحال و بختیاری از فعالیت 30 
مرشد در این استان خبر داد.

 کیومرث هادی پور گفت: در اس��تان چهارمحال و بختیاری حدود30 
مرشد باذوق و خوش صدا به صورت مستمر فعالیت دارند.

وی افزود: هیأت ورزش باس��تانی اس��تان برای تربیت نسل جدیدی از 
مرشدان در نظر دارد با اجرای برنامه استعدادیابی نسبت به شناسایی 

خردساالن و نونهاالن مستعد در زمینه مرشدی اقدام کند.
هادی پور از ش��رکت تیم کش��تی پهلوانی و ورزش  زورخانه ای استان 
چهارمحال و بختیاری در مسابقات مرشدی قهرمانی کشور خبر داد و 
گفت: تیم استان  برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور عازم سبزوار 
شده است. رییس هیأت کشتی پهلوانی و ورزش باستانی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اعضای تیم اعزامی به این مسابقات خاطرنشان کرد: 
تیم اعزامی از استان به سرپرستی اس��ماعیل نظری با ترکیب سیاوش 
نظری زاده، حسین نظری زاده و امید طهماسبیان در این رقابت ها شرکت 
کرده اس��ت. هادی پور افزود: رقابت های مهارت های مرشدی کشور با 
حضور شرکت کنندگانی از سراسر کش��ور در تمامی رده های سنی در 
سالن شهید مشکانی س��بزوار به مدت دو روز پیگیری خواهد شد. این 
مسئول خاطرنش��ان کرد: این تیم سه نفره در س��ه رده سنی نونهال، 
نوجوان و جوان در این مسابقات شرکت کردند. هادی پور با بیان این که 
چهارمحال و بختیاری یکی از استان های شاخص در زمینه تربیت مرشد 
است، یادآور ش��د: این خطه پهلوان پرور در زمینه پرورش ورزشکاران 

مدال آور در سطح مسابقات جهانی و آسیایی نیز مطرح شده است.

 کتاب »داروهای ضد میکروبی«
 چاپ شد 

رییس دانش��گاه آزاد اس��امی ش��هرکرد از چ��اپ و ترجمه کتاب 
»داروهای ضد میکروبی  در دام های کوچک« توس��ط عضو هیأت 

علمی این دانشگاه خبر داد.
یاس��ین صعیدی گفت: داروهای آنتی بیوتیک��ی از کتاب »بیماری 
های عفونی سگ و گربه« نوشته پروفسور گرین، توسط دکتر حسن 
ممتاز دانش��یار میکروبیولوژی دانشکده دامپزش��کی دانشگاه آزاد 
 اسامی شهرکرد ترجمه و در قالب کتاب »داروهای ضد میکروبی در 
دام های کوچک« به چاپ رسید. وی خاطرنشان کرد: در این کتاب 
انواع داروهای ضد میکروبی در درمان حیوانات خانگی، مکانیسم اثر 
آنها، عوارض جانبی و دامنه کاربرد آنها آورده ش��ده است. صعیدی 
افزود: این کتاب عاوه بر این که می تواند مورد استفاده دانشجویان 
دکتری عمومی دامپزش��کی و دکت��ری تخصص��ی فارماکولوژی و 
بیماری ه��ای داخلی دام ه��ای کوچک قرار گیرد، در آش��نا کردن 
صاحبان حیوانات خانگی با آنتی بیوتیک ه��ا و اثرات آنها در درمان 

بیماری های عفونی دام هایشان نیز مثمر ثمر خواهد بود.

اخبار کوتاه

علی اصغر عنابستانی
 استاندار چهارمحال و بختیاری

  متأسفانه از گذشته سنگ بنای حقوق دریافتی و وضعیت استخدامی 
محیط بانان در سازمان محیط زیست به شکل نامطلوب و ناعادالنه ای 
گذاشته شده اس��ت، به طوری که فشار بر این قش��ر زحمتکش جامعه 
همواره محسوس است. تقارن میاد امام رضا)ع( با نام گذاری روز محیط 
بان اتفاق مبارکی اس��ت که حافظان محیط زیست ما با لقب ضامن آهو 
 نام گرفته ش��ده اند. خانواده محیط بانان با توجه به نب��ود مرد در خانه

س��ختی های فراوانی را متحمل می ش��وند که این زحمت و س��ختی 
 ف��راوان ب��ه چش��م دی��ده 
نمی ش��ود، اما یک نقطه امید 
برای محیط بانان محس��وب 

می شود.
 عملک��رد محی��ط زیس��ت 
 در عرص��ه حفاظ��ت از مراتع 
 و جنگل ه��ا بس��یار مطلوب 

است.

 وضعیت شغلی محیط بانان تالشگر
 ناعادالنه است

چهره روزیادداشت
نشان بختياري فرش چهارمحال و بختياري ثبت ملي شد

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري از ثبت ملي نش��ان بختیاري فرش 
دستباف این استان خبر داد. رحمان کرمي افزود: نشان قالي بختیاري چهارمحال و بختیاري فرآیند 

ثبت ملي را تکمیل کرد و این نشان به ثبت رسید. 
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محدودیت هاي ترافیکي 
در محورهاي شهرکرد

معاون برنامه ری��زي و نظارت راهبردي اس��تاندار چهارمحال وبختیاري 
بایی��ان این که ش��هرك تخصصي بس��ته بندي آب معدني شهرس��تان 
کوهرنگ، تنها شهرك تخصصي بسته بندي آب معدني کشور است، گفت: 
این شهرك با ظرفیت52 واحد صنعتي و اشتغال مستقیم یک هزار و 500 

نفر در حال احداث است.
حمیدرضا فروزنده در ستاد سرمایه گذاري چهارمحال و بختیاري افزود: 
این شهرك هم اکنون در دو فاز به مساحت93 هکتار در روستاي دیمه در 
فاصله هشت کیلومتري چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ در حال ساخت 
 است. وي ادامه داد: هم اکنون11 واحد صنعتي با اشتغالزایي39۷ نفر و 
س��رمایه گ��ذاري500 میلیارد ریال در ش��هرك تخصص��ي آب معدني 

کوهرنگ مستقر شده است.

همزمان با پایان یافتن فصل تابستان و مرحله دوم سفرهاي هموطنان، در 
برخي محورهاي ارتباطي استان چهارمحال وبختیاري محدودیت هاي 

تردد وسایط نقلیه سنگین اعمال مي شود.
فرمانده پلیس راه چهارمحال وبختیاري در گفتگو با  ایرنا با تش��ریح این 
خبر گفت:به منظور افزایش ایمني تردد مسافران از محورهاي ارتباطي 
استان، طرح محدودیت تردد وس��ایط نقلیه سنگین از برخي محورهاي 
استان اجرا مي شود. سرهنگ حمزه رفیعي افزود: بر این اساس، از ساعت 
۷ صبح تا 23 روزهاي پنج شنبه 28 شهریورماه جاري تا اول مهرماه سال 
جاري، تردد وسایط نقلیه س��نگین به جز حامان مواد سوختي و فاسد 
شدني از محور ارتباطي زرین ش��هر به بروجن و لردگان در این استان به 

ایذه در استان خوزستان ممنوع است.

ظرفیت52 واحدی 
شهرك آب معدني ایران

نماینده مردم شهرستان هاي شهرکرد، بن و سامان در مجلس 
شوراي اسامي گفت: اخباري که از انتخاب برخي گزینه ها به 
عنوان گزینه نهایي تصدي مسئولیت استانداري چهارمحال و 
بختیاري در برخي محافل و رس��انه ها مطرح مي شود، در حد 

شایعه و گمانه زني است.
به گزارش ایرنا، سیدس��عید زمانیان دهکردي اظهار داش��ت: 
تاکنون بر هیچ گزینه اي براي تصدي مس��ئولیت استانداري 

استان چهارمحال وبختیاري اجماع نشده است. 

نماینده مردم شهرستان هاي شهرکرد، بن و سامان در مجلس 
شوراي اسامي با تأکید بر این که باید به رییس جمهور و هیأت 
دولت در ای��ن مهم اجازه تصمی��م گیري داد، اف��زود: انتخاب 
اس��تاندار بای��د در فضایي ب��ه دور از تعصبات قوم��ي و محلي 
انجام  و شایس��ته ترین گزینه نیز براي تصدي این مسئولیت 

انتخاب شود. 
وي ب��ا بیان این ک��ه مجمع نماین��دگان م��ردم چهارمحال و 
بختی��اري گزینه خاص��ي را ب��راي اس��تانداري چهارمحال و 
بختیاري به وزارت کش��ور معرفي نکرده است، گفت: استاندار 
استان در دولت تدبیر و امید با اجماع و مشورت رییس جمهور، 
 وزیر کش��ور، هیأت دول��ت، نماینده ول��ي فقیه در اس��تان و 
مجمع نمایندگان مردم در مجلس ش��وراي اس��امي انتخاب 

مي شود. 
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس شوراي 
اسامي با تأکید بر این که افراد مطرح شده در محافل سیاسي 
و رسانه ها براي تصدي این مسئولیت در حد گمانه زني است، 
اظهار داشت: تشکل ها و گروه هاي سیاس��ي، افرادي را براي 

تصدي پست اس��تاندار به مجمع نمایندگان معرفي کرده اند 
ولي نمایندگان استان در مجلس شوراي اسامي تاکنون براي 

گزینه نهایي به اجماع نظر نرسیده اند. 
نماینده مردم شهرستان هاي شهرکرد، بن و سامان در مجلس 
شوراي اسامي والیتمداري، پاك دست بودن، داشتن تجربه 
موفق مدیریتي در سطح اس��تاني و ملي، بومي بودن، داشتن 
روحیه تحول گرایي و مشي اعتدالي را از مهم ترین معیارهاي 
مجمع نمایندگان اس��تان براي انتخاب استاندار چهارمحال و 
بختیاري عنوان ک��رد و گفت: این فرد باید با مش��کات مردم 
استان به خوبي آشنا بوده و براي حل آن نیز برنامه داشته باشد. 
زمانیان دهکردي تصریح کرد: نشس��ت مش��ترك نمایندگان 
مردم استان چهارمحال و بختیاري در مجلس شوراي اسامي 
و وزیر کشور به منظور مشورت و همفکري در این موضوع، ماه 

جاري برگزار مي شود. 
این نماینده مردم در مجلس ش��وراي اس��امي در این دیدار 
 از ت��اش خبرن��گاران ایرنا به عنوان رس��انه رس��مي نظام در 

اطاع رساني تجلیل کرد. 

نماینده مردم شهرستان هاي شهرکرد، بن و سامان در مجلس شوراي اسالمي:

گزینه هاي مطرح تصدي استانداري چهارمحال وبختیاري در حد شایعه است

نمایندگان استان 
چهار محال و 
بختیاری در 

مجلس شوراي 
اسالمي تاکنون 

براي گزینه نهایي 
استاندار به اجماع 

نظر نرسیده اند
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  کوچ پرندگان مهاجر
از تاالب هاي بین المللي استان

کوچ زمستاني پرندگان مهاجر ازتاالب هاي بین المللي 
چغاخور و گندمان شهرستان بروجن آغاز شد.

تاالب هاي بین المللي چغاخور و گندمان در شهرستان 
بروجن یک��ي از ش��اهراه هاي عب��ور پرن��دگان مهاجر 
 و آبزي از کش��ورهاي اروپایي، روس��یه و اس��تان هاي

 شمالي کشور به سمت کش��ورهاي حوضه خلیج فارس 
براي زمس��تان و تابس��تان گذراني اس��ت. رییس اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن در این خصوص 
گف��ت: تاالب ه��اي بین الملل��ي چغاخ��ور و گندمان و 
تاالب هاي عل��ي آباد و س��ولقان محل مناس��بي براي 
کوچ پرندگان مهاجر آب��زي و کنارآبزي براي فصل هاي 
مختلف سال اس��ت. مرتضي منصوري  در گفتگو با ایرنا 
افزود: کوچ پرندگان به تاالب هاي شهرستان بعد از چند 
 س��ال خشکس��الي و احیاي مجدد این تاالب ها، امسال 
بي نظیر بوده است. وي با بیان موقت بودن توقف پرندگان 
مهاجر در تاالب هاي شهرستان بروجن، افزود: پرندگان 
باشروع فصول س��رد به تاالب هاي جنوب کشور کوچ و 

دوباره از اواخر اسفندماه به استان مهاجرت مي کنند. 
منصوري افزود: تابستان امس��ال بیش از50 هزار قطعه 
پرنده مهاجر به تاالب هاي بین المللي و دیگر تاالب هاي 
این شهرس��تان وارد و هم اکنون با کوچ آنان به س��مت 
مناطق گرمس��یري، در تاالب های استان تنها پرندگان 
بومي وجود دارد. منصوري گفت: انواع لک لک، مرغابي، 
اگرگ، حواصیل، چنگر، کاکایي و پرنده هاي کنار آبزي 
از پرندگان مهاجري هستند که به تاالب هاي بین المللي 
شهرس��تان بروجن مهاج��رت مي کنند.  ب��ه گفته وي، 
چنگر، کشیما، کاکایي نقره، اردك سرسبز، اردك سیاه، 
آبچیلک، باکان، فامینگو، اگریت، حواصیل خاکستري، 
صدف خور، اکراس��ي، آوس��ت، حواصی��ل ارغواني، لک 
لک و انواع غازها از پرندگان ش��اخص آبزي تاالب هاي 

شهرستان است. 
تاالب بین المللي گندمان با یک هزار و۷0 هکتار مساحت 
و دو ه��زار و220 متر ارتفاع از س��طح دری��ا، بلندترین 
تاالب کش��ور اس��ت که در نزدیکي تاالب چغاخور و در 
15 کیلومتري مرکز شهرستان بروجن واقع شده است. 

تاالب بین الملل��ي چغاخور نیز با ح��دود دو هزار هکتار 
مساحت در فاصله20 کیلومتري مرکز شهرستان بروجن 
واقع ش��ده اس��ت. شهرس��تان بروجن نیز در فاصله 62 

کیومتري مرکز چهارمحال وبختیاري واقع شده است. 

زیست

فرمانده س��پاه چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با هفته 
دفاع مقدس، عملیات کربای10 در شهرکرد بازسازی می شود.

رضا محمدس��لیمانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هفته 
دفاع مقدس سالروز عزت، افتخار و شرافت ایران اسامی است.

وی افزود: در هشت سال دفاع مقدس، ایران اسامی در مقابل 
تمامی کشورها و ابرقدرت های جهان ایستادگی کرد و توانست 
حقانیت خود را بار دیگر اثبات کند. محمدس��لیمانی با اشاره 
به فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقاب در رابطه با دفاع 
مقدس تصریح کرد: اگر بخواهیم منصفانه ترین توصیف ها را از 
این دوران بشنویم باید سخنان امام راحل ورهبر معظم انقاب 

را در این رابطه درك کنیم.
فرمانده س��پاه چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران یک ائتاف نانوشته  جهانی برای ایران 
بود که به برکت رهبری امام خمینی )ره(، رزمندگان اسام و 

ملت ایران منجر به پیروزی و اقتدار ملی ایران شد.
محمدسلیمانی از برگزاری451 برنامه در هفته دفاع مقدس در 
استان خبر داد و گفت: از این تعداد،401 برنامه، برون سازمانی 

و 50 برنامه، درون سازمانی است.
وی با اشاره به مهم ترین این برنامه ها افزود: اجرای رژه با حضور 
61 یگان همزمان با31 شهریورماه، برگزاری نمایشگاه بزرگ 
»از خاکریز تا حماسه«، نمایش��گاه »جهاد و حماسه«، دیدار 

فرماندهان س��پاه با ائمه جمعه در هر شهرس��تان و برگزاری 
یادواره ش��هدا و نمایش��گاه کتاب از جمله این برنامه هاست.

محمدسلیمانی از بازس��ازی عملیات کربای10 در شهرکرد 
خبر داد و تصریح کرد: این نمایشگاه سال گذشته نیز با ابتکار و 
خاقیت هنرمندان استان که تلفیقی از هنر و رزم بود برگزار و 

با استقبال خوب مردم استان روبه رو شد.
فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین یکم 
مهرماه یادواره ش��هدای شهرستان کوهرنگ با حضور محسن 

رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می شود.
محمدسلیمانی خاطرنش��ان کرد: همایش »یاد یاران«، دیدار 
با خانواده ش��هدا، برگزاری ایس��تگاه های صلواتی، پیاده روی 
سراس��ری دفاع مقدس و نواختن زنگ مقاوم��ت در مدارس 
اس��تان و افتت��اح خانه ه��ای عال��م و س��وله های صالحین از 
دیگر برنامه هاست. فرمانده س��پاه قمر بنی هاشم )ع( استان 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: هفت��ه دفاع مقدس س��الروز 
عزت ایران اسامی اس��ت که به همه مردم جهان نشان داده 

شده است.
سردار رضا محمد سلیمانی در نشس��ت مطبوعاتی با اصحاب 
رس��انه اظهار داش��ت: مطالب ارزش��مندی در خصوص دفاع 
مقدس وجود دارد که بسیار با ارزش بوده و عظمت رزمندگان 

را به ما نشان می دهد.

وی از هشت س��ال دفاع مقدس کش��ور ایران یاد کرد و افزود: 
ما در مقابل ق��درت اقتصادی،روانی، نظامی اروپ��ا و آمریکا و 
ماشین های جنگی عراق ایس��تادیم و توانستیم در این جنگ 
پیروز شویم. محمد سلیمانی ادامه داد: جنگ هشت سال دفاع 
مقدس، جنگ دو کش��ور و دو ملت نبود، بلکه ائتاف نانوشته 

جهانی بود که بر علیه ما شکل گرفت.
وی با اشاره به این که در هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ما 
با منطق جنگ را برای خود زیبا کرده بودند، بیان داشت: وقتی 
جنگ آغاز شد، کفر، ظلم ، دنیا پرستی و... در جبهه مقابل ما 
بود و ما بر عکس دش��من به دنبال راه امام حسین)ع(، منطق 
و ش��هادت طلبی بودیم و به خاطر همین جن��گ برای ما زیبا 
شده بود. محمد سلیمانی یادآور ش��د: با تمام شدن جنگ در 
ایران حقیقت اسام به اثبات رسید و هشت سال دفاع مقدس 
ما زبانزد تمام جهانیان ش��د. وی اظهار داشت: در حال حاضر 
دش��من از طریق جنگ نرم و جنگ فرهنگی وارد شده است 
و مقابله با تهاجم فرهنگ��ی را باید از حماس��ه دوران مقدس 

آموخت و درس گرفت.
محمد سلیمانی بیان داش��ت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
ترکیبی از ارج یابی و آموزش به آیندگان است و ما حاصل بار 
این امانتیم که بتوانیم به نس��ل جوان آن را انتقال دهیم. وی 
با اش��اره به این که برنامه های زیادی برای هفته دفاع مقدس 
گذاشته می شود، اذعان داشت: هدف از برگزاری برنامه های 
هفته دفاع مقدس، درس ها و عبرت های آن دوران برای نسل 

جوان است.
451 برنامه در هفته دفاع مقدس در این اس�تان برگزار 

می شود
فرمانده س��پاه قم��ر بنی هاش��م )ع( گف��ت:50 برنامه درون 
س��ازمانی در رابطه با س��ازمان در هفته مقدس در این استان 
برگزار خواهد شد. سردار محمد س��لیمانی تصریح کرد: 401 
برنامه برون س��ازمانی نیز در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد 

شد که متناسب با توان و ظرفیت های استان است.
وی یادآور شد: هدف از برنامه های برون سازمانی، تنوع آن و 
بستر س��ازی و توضیحات دفاع مقدس است. محمد سلیمانی 
 اذعان داش��ت: برنامه رژه های موتوری، یگان های موش��ک، 
غبار روبی ش��هدا، سرکش��ی به خانواده ش��هدا، ایثارگران و 

جانبازان و ... از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس است.
وی بیان داشت: اجرای نمایش های رزمی، بازسازی عملیات، 
دیدار نیروهای مصلح ، تجدید بیعت و خاطره جزء برنامه های 

محوری است.

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری:

عمليات کربالی 10 در شهرکرد بازسازی می شود



سالمت

 خوراکی
 برای ذوب کردن چربی ها

اخبار ویژه

دانش��مندان می گویند نوعی میکروب در دهان موس��وم به باکتری Fn می تواند خطر ابتال به 
سرطان روده بزرگ را افزایش دهد.

یپینگ هان از دانشکده دندانپزشکی دانش��گاه کیس وسترن ریورز در کلولند و همکارانش می 
گویند باکتری Fn در دهان زندگی می کند و می تواند به دیگر بخش های بدن نیز برود. نتایج این 

تحقیقات در نشریه Cell Host and Microbe منتشر شده است.
در ای��ن مطالعه آمده اس��ت باکتری Fn ب��ه گیرنده های س��لولی در روده بزرگ می چس��بد 
و ای��ن فرآیند می تواند به تحریک رش��د س��لول ه��ای س��رطانی بینجامد. با این ح��ال، هان 
ماده ای ساخته اس��ت که این فرآیند را به طور آزمایش��ی مس��دود می کند، اما وی می گوید 
نمی توان گفت آیا این ش��یوه می تواند به درمان نوینی منجر ش��ود یا خیر. این پژوهش��گران 
رعایت بهداش��ت دهان و دندان را یکی از مهم ترین شیوه ها در پیش��گیری از ابتال به سرطان 
روده بزرگ می دانند. به گفته هان شستش��وی مطلوب و درس��ت دهان و حفظ بهداش��ت آن 
بس��یار ضروری اس��ت، چرا که دهان، راه ورود به س��المت ماس��ت. پیش از این دانش��مندان 
فهرس��تی از بیماری ها را به عدم رعایت بهداش��ت دهان و دندان مرتبط کرده بودند. پزشکان 
تأکید دارن��د باکتری های موجود در دهان می توانند به بروز مش��کالت بهداش��تی و پزش��کی 
جدی مانند دیابت و ناراحتی های تنفس��ی منجر ش��وند. از دیگر بیماری ه��ای مرتبط با عدم 
 رعایت بهداش��ت دهان و دندان می توان به بیماری الته��اب لثه، عارضه قلب��ی آندوکاردیت، 
بیماری های قلب��ی - عروقی، ضعف حافظه، دیابت، مش��کالت بارداری و تأخی��ر در بارداری و 
 چاقی اشاره کرد. مسواک منظم و استفاده از نخ دندان، مراجعه به دندانپزشک، کاهش مصرف 
نوشیدنی ها و غذاهای قندی، ترک سیگار و مشروبات الکلی از جمله راهکارهای حفظ سالمت و 

بهداشت دهان و دندان هاست.

دانشمندان به اطالعات جدیدی درباره چگونگی شکل گیری قاره های اولیه بر روی زمین 
دست یافته اند.

زمین شناسان دانشگاه کالگری به ش��واهد قدرتمندی از چگونگی شکل گیری قاره ها در 
باالی تنوره گوشته )جبه(  داغ زمین - شبیه محیطی که در حال حاضر در زیر جزایر هاوایی 

وجود دارد- دست یافتند.
تحلیل های انجام ش��ده نشان می دهد که هس��ته قاره های زمین به عنوان یک محصول 
جانبی از فرآیندهایی که کوهستان ها می سازند شکل گرفته است. در این فرآیند صفحاتی 
از پوسته اقیانوسی نسبتا سرد به روی هم به طور منظم چیده شده اند که »تیرهای حمال« 
 ضخیم و محکمی در گوش��ته زمی��ن ایجاد کرده که با پش��تیبانی از پوس��ته خیلی زیاد،

شکل گیری قاره ها را امکان پذیر ساخته اند.
دیوید ایتون استاد علوم زمین این دانشگاه با طراحی یک نرم افزار رایانه ای، پراکندگی سرد 
شدن آهسته گوشته زمین در طول یک دوره زمانی چند میلیارد ساله را شبیه سازی عددی 

کرده است. نتایج این تحقیقات در نشریه علوم زمین نیچر منتشر شده است.
 زمین در ب��دو پیدایش به صورت کره ای از م��واد داغ و نیمه مذاب بود. ب��ه تدریج عناصر 
سنگین تر ته نشین شده و هسته فلزی را به وجود آوردند و در عین حال عناصر سبک تر به 
سطوح فوقانی آمده و جبه و پوسته را تشکیل دادند. پس از گذشت چند میلیارد سال زمین 
سرد و سطح زمین جامد شد، جو زمین شکل گرفت و اقیانوس به وجود آمدند. تکامل زمین 
هنوز هم ادامه دارد. پوسته زمین توسط فوران های آتشفشانی در کف اقیانوس ها نوسازی 
شده، دائما بر اثر زمین لرزه ها و حرکت های قاره ای در حال تغییر و تحول است. تناسب 

گازهای مختلف در جو زمین نیز بر اثر دخالت های انسان به آرامی در حال تغییر است.

راز چگونگی شکل گیری قاره ها فاش شدارتباط میکروبی در دهان با بروز سرطان 

وزن انس��ان ها یکی از معیارهای س��المتی اس��ت که 
باید همیش��ه در اندازه درس��تی قرار داش��ته باش��د. 
 افرادی که دچار اضافه وزن هس��تند، ب��ه دنبال راهی 
می گردند تا چربی های اضافی را آب کرده و وزن خود 
را کاهش دهند. اضافه وزن و چربی های دورشکم یکی 
از بزرگ ترین معضالتی اس��ت که در جامعه بش��ری 
امروز دیده می ش��ود. انس��ان هایی که به این مشکل 
 دچار هستند، غذاهای خوشمزه و فست فودها را مقصر 
می دانند، اما پزش��کان تنها اراده انسانی را مقصر این 

مشکل خواهند دانست.
راهکارهای بسیاری برای از بین بردن این مشکل تا به 
حال ارایه شده است که هر کدام به ورزش یا کم خوردن 
ختم می شود، اما در کنار ورزش و تحرکات بدنی باید از 
مواد غذایی درست استفاده کرد. این مواد دقیقا همان 
چیزهایی هس��تند که باعث کاهش وزن شده و عمل 

چربی سوزی را افزایش می دهند. 
      ماهی 

بار دیگر ی��ک مطلب درمورد خوارکی ه��ا آورده ایم و 
البته نمی توان نام ماهی را وارد این مقاله نکرد. یکی از 
بهترین چربی سوزهایی که باید برای سالمت بدن خود 
از آن استفاده کنید ماهی است. این خوراکی خوشمزه 
و پرقوت باعث می شود تا مالتونین در بدن شما بیشتر 
ترشح شود. هورمون مالتونین برای افزایش سوخت و 
ساز در هنگام خواب ترشح می شود، از این رو با خوردن 
ماهی باید منتظر چربی سوزی، آن هم در خواب باشید. 
در کنار این هورمون، امگا3 نیز وجود دارد که خود یک 

عامل تنظیم کننده چربی های بدن است. 
      آجیل 

هرکس��ی که درمورد آجیل حرف های ب��دی می زند 
مطمئنا خواص و فواید آن را درک نکرده است. اگر دوست 
دارید بدنی سالم و شکمی تخت و 6 تکه داشته باشید،   
سریعا مصرف آجیل را شروع کنید. البته درمورد مصرف 
آجیل باید ذکر کنیم که این آجیل نباید ش��ور باش��د و 
زیاده روی در آن نیز اصال خوب نیست. آجیل می تواند 
نامنظمی های بدن را از بین برده و اشتها را کاهش می 
دهد. آجیل ها همچنین باعث افزایش متابولیسم شده و 
سوخت و ساز بدن را باال می برد. دلیل اصلی خواص این 

خوراکی وجود منیزیم فراوان است. 
      شیر 

شاید هنوز رابطه میان کلس��یم و چاقی، کمی سنگین 
باشد، اما دانشمندان به نتایجی دست پیدا کرده اند که 
نشان می دهد ش��یر می تواند در زیبا کردن اندام تأثیر 
بسزایی داشته باشد. در یکی از تحقیقاتی که سال2010 
در دانشگاه آالباما انجام شد دانش��مندان به این نتیجه 
رسیدند که چربی به طرز چش��مگیری در بدن افرادی 
که روزانه100 میلیگرم شیر مصرف می کنند، کاهش 
می یابد. این میزان بدین معنی است که شما باید روزانه 
حداقل یک دوم کاسه ماس��ت مصرف کنید. همچنین 
خوردن سه لیوان ش��یر نیز می تواند این میزان کلسیم 
را در بدن ش��ما با کمی اختالف تأمین کند. استفاده از 
کلس��یم را فراموش نکنید تا چربی ها دیگر سراغ شما 

نیایند. 
      گیالس )به هر نوعی(

گی��الس و آلبالو یک��ی از بزرگ ترین مناب��ع مالتونین 
هس��تند که در باال توضیح دادیم وظیفه چربی سوزی 
در خواب را ب��ر عهده دارد. این میوه خوش��مزه را به هر 
نوعی ک��ه مصرف کنی��د باعث کاه��ش وزن در خواب 
خواهد شد، اما بهتر اس��ت در فصل آن و درست از انواع 
تازه آن اس��تفاده کنید. گیالس ها می توانند به صورت 
لواشک، آلبالو خش��که یا ... در بازار وجود داشته باشند 
که اگر از س��المت این محصوالت اطمینان دارید حتما 
 تهیه و مص��رف کنید. اگر گی��الس را دوس��ت ندارید 

می توانید از آبمیوه آن استفاده کنید.

پند لقمان برای پسرش
 روزی لقمان به پس��رش گف��ت: امروز به ت��و 3 پند 

می دهم که کامروا شوی؛
اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان 

را بخوری!
دوم ای��ن که در بهترین بس��تر و رختخ��واب جهان 

بخوابی!
و س��وم این که در بهترین کاخ ها و خانه های جهان 

زندگی کنی!
پسر لقمان گفت: ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر 
 هس��تیم، چطور من می توان��م این کاره��ا را انجام 

دهم؟
لقمان جواب داد: اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری

هر غذایی که می خوری، طعم بهترین غذای جهان 
را می دهد.

اگر بیش��تر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا 
که خوابیده ای احس��اس می کنی بهترین خوابگاه 

جهان است.
 و اگ��ر ب��ا م��ردم دوس��تی کن��ی و در قل��ب آنه��ا 
جای گی��ری، آن گاه بهترین خانه ه��ای جهان مال 

توست.

همه متخصصان تغذیه تأیی��د می کنند که آب خوردن برای 
س��المتی مفید اس��ت، اما واقعا روزی چند لی��وان آب باید 
خورد؟ آیا ب��اور قدیمی ۸ لیوان بزرگ آب در هر ش��بانه روز 

درست است؟
به گزارش نش��نال جئوگرافی��ک، از قدیم این ب��اور عمومی 
وجود داشته که باید روزی ۸ لیوان 23۵ سی سی ) ۸ اونسی 
یا تقریبا یک   چهارم لیتر( آب نوش��ید، ام��ا متخصصان واقعا 
نمی دانند که این قانون ۸×۸ از کجا آمده است. مایک ساوکا 
دانش��مند محقق ارتش آمریکا گمان می کند که منش��أ این 
قانون به مطالعه ای باز می گردد که در س��ال 1۹33 / 1312 

انجام شده است.
 بر اساس نتایج آن مطالعه، توصیه شده بود که برای جبران 
آبی که بدن یک فرد معمولی در اثر دفع و عرق کردن از دست 
می دهد، روزی2/۵ لیتر )۸4/۵ اونس( آب نوش��یده شود. به 
گفته س��اوکا،20 درصد این آب به وض��وح از طریق خوردن 
غذاهایی مانند سوپ و بستنی که سرشار از آب هستند تأمین 

می ش��ود. باقیمانده این عدد که2 لیتر )67/6 اونس( است، 
تقریبا همان قانون ۸×۸ می شود.

تنها مش��کلی که در این میان وجود دارد این است که شما 
واقعا به روزی ۸ لیوان آب نیاز ندارید. س��ایر آشامیدنی های 
روزانه حتی اگ��ر حاوی کافئین باش��ند، بای��د در این میان 

حساب شوند. 

داگالس کاس��ا متخصص فیزیول��وژی دانش��گاه کنتیکات 
می گوید:  نیاز بدن به حف��ظ آب، بر اثر اندک��ی که کافئین 

ممکن است در از دست آب داشته باشد غلبه می کند. 
عالوه بر این، لزومی ندارد که ش��ما این ۸ لیوان آب را پشت 
سر هم بخورید  یا این که نگران باشید که در اثر کمتر خوردن 
 )Dehydration( آب دچار مشکل از دست دادن آب بدن
شوید. قانون اصلی این است: »اگر احساس تشنگی می کنید 

آب بخورید. اگر تشنه نیستید، آب نخورید«. 
تنها استثنا  در این میان کسانی هستند که قصد دارند دست 
به فعالیت بدنی شدیدی بزنند. در این موارد، پیشاپیش آب 

خوردن  به بدن کمک می کند.
در نهایت، اگ��ر نگران این هس��تید که ک��م آب می خورید، 
کافی اس��ت تا ادارار خود را کنترل کنید. به گفته استال ولپ  
متخصص تغذیه از دانشگاه پنس��یلوانیا، رنگ زرد تیره ادرار 
نشانه این است که ش��ما به مشکل از دس��ت دادن آب بدن 

دچار هستید.

باور»نوشیدن روزانه ۸ لیوان آب« درست نیست!
 ۷نکته ساده 

برای یک ازدواج موفق

در این مطلب با نکاتی ساده برای یک ازدواج موفق آشنا شوید.

1    اگر می خواهید ازدواجی موفق و روبه تکامل داش�ته 
باشید باید از ته قلب بخواهید

ازدواج شما امری مهم است، پس زمان و توجه الزم را برای آن صرف 
کنید. حرف هایی که به زبان می آورید و آنچ��ه مد  نظر دارید برای 
ازدواجتان انجام دهید اهمیتی ندارند، باید دست به عمل زد. صدای 

عمل از تمام صداها رساتر است.
نکته: به آنچه که برای ازدواجتان انجام داده اید دقت کنید و مطمئن 
شوید آنها با حرف ها و مقاصد شما هم راستا بوده اند. آیا زمان و انرژی 

الزم را صرف بهبود روابط خود کرده اید؟

2   به جای نقطه ضعف ها و نکات منفی که در همسر خود 
دوست ندارید، بر نقاط قوت و دوست داشتنی او تمرکز کنید

در حقیقت هر آنچه که در فکر و دل آدمی می گذرد نتیجه آن چیزی 
است که کانون توجه اوست.

نکته: دست از انتقاد از همسرتان در حضور او و یا حتی در ذهن خود 
بردارید. فکرتان را به سوی جنبه های مثبت وجود او هدایت نمایید 
و س��عی کنید به دنبال چیزهایی باش��ید که موج��ب بهبود زندگی 

مشترکتان خواهد شد.

3   محبت از جمله مسائل ضروری ازدواج به شمار می آید، 
پس مهربان باشید

در اغلب مواقع افراد در رواب��ط با نزدیک ترین عزیزان خود بس��یار 
 بدتر از خویش��اوندان یا حتی غریبه ها رفتار می کنند و به اصطالح 
غریب نواز هستند. به قولی، اگر بر سر دو راهی درست بودن و مهربان 

بودن قرار گرفتید مهربانی را بر گزینید.
نکته: در این هفته محبتی در حق همسرتان روا دارید که پیش از این 

نکرده اید و البته بدون هیچ توقعی آن را انجام دهید.

4   قدردان همسرتان باشید و به او ارزش دهید
شاید فکر کنید که باید از او تشکر کنید، اما وقت و حوصله آن را پیدا 
نکنید، اما جدا توصیه می شود که ابزار قدردانی و تشکر را به صورت 
یک عادت روزمره زندگی خود در آورید. چنانچه این کار را انجام دهید 

زندگی زناشویی شما با لذت و شادی بیشتری همراه خواهد بود.
نکته: همی��ن االن به آنچه همس��رتان ام��روز برایت��ان انجام داده 
بیندیشید و بابت همه آنها تش��کر کنید. به خاطر بسپارید که فقط 
برای چیزهای بزرگ تش��کر نکنید. برای هر چی��زی حتی کوچک 
قدردانی کنی��د؛ مثال برای زحم��ت طبخ غذا یا حتی خیلی س��اده 

بگویید: چه لبخند قشنگی داری!

5    آنچه را که می خواهید تقاضا کنید 
بیشتر اش��خاص فکر می کنند که شریک زندگیش��ان باید فکرشان 
را بخواند، اما اگر واقعا خواهان برآورده ش��دن نیازهای خود هستید 
 باید آنها را بر زبان بیاوری��د. در ضمن باید آن را طوری بیان کنید که 
 تشویق کننده باش��د و البته در زمان مناس��ب آن باشد تا هیچ گونه 

سوء تفاهم یا رنجشی پیش نیاید.
نکته: آیا تا به حال درمورد خواس��ته های خود با همسرتان صحبت 
کرده اید؟ مثال داشتن اوقات فراقت بیشتر برای با هم بودن، کمک در 
کارهای خانه، سفرهای بیشتر و ... تنها راه رسیدن به همه این موارد 

درخواست کردن تک تک آنهاست.

6    بدون این که قضاوت کنید و یا در دیوار دفاعی خود پناه 
بگیرید، گوش کنید

به دور از هر گونه تعصبی این احتمال را در نظر بگیرید که ممکن است 
نظریه یا روش طرف دیگر از روش شما بهتر باشد. ارایه راهی متفاوت 
دلیل بر اشتباه بودن آن نیس��ت. اگر از آن دسته افرادی هستید که 
دائما در حال پیش داوری و دیوارکش��ی در اطراف خود هستید باید 

بدانید که نسبت به احتماالت با تعصب برخورد می کنید.
نکته: یکی از خصوصیات همس��رتان را که دوست ندارید و همیشه 
نس��بت به آن جبهه می گیری��د، برگزینید، س��پس درمورد چیزی 
 س��ر صحبت را باز کنید و بدون هرگونه قضاوت لفظ��ی یا ذهنی به 
حرف های او گوش دهی��د. چه چیز جدیدی کش��ف کردید؟ آیا به 

نتیجه دلخواه دست یافتید؟

7    ریس�ک کنید و قلب خود را بگش�ایید، اج�ازه دهید 
همسرتان به آن وارد شود 

بس��یاری از افراد س��ال ها با یکدیگر زندگی می کنند، اما همچنان 
در دیوار دفاعی خود به س��ر برده و اجازه نمی دهن��د دیگری از این 

حفاظ بگذرد.
نکته: به رفتارهای خود توجه کنید. آیا شما هم در یک دیوار دفاعی 
زندگی را می گذرانید؟ البته این احتمال هم وجود دارد که فقط در 
مواقع درگیری و ناخوشایندی آن را بکشید و در سایر اوقات بردارید. 
شاید هم از درخواست خواسته هایتان می ترسید؟! توصیه می کنیم 
یکی از این موقعیت ها را برگزینید و شهامت ریسک کردن و خواستن 

را تمرین کنید.

نکته
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امام علی  )ع( :
خداوند با چیزى بهتر از عقل عبادت نشده است.

عکس نوشت

لقمان 

 دیوار فلفلی 
خانه ای در صربستان

پایگاه اینترنتی شرکت اتوموبیل سازی »المبورگینی« از ساخت 
گران قیمت ترین خودروی جهان با بدنه طال و جواهر خبر داد.

به نقل از شبکه خبری  سی ان بی س��ی، پایگاه اینترنتی شرکت 
اتوموبیل س��ازی  المبورگینی  از س��اخت گ��ران قیمت ترین 
خودروی جهان با بدنه طال و جواهر خب��ر داد. قیمت پایه این 
خودرو که۵00 کیلوگرم طالی خال��ص و 2۵ کیلوگرم فلزات 
گرانبهای دیگر در آن به کار رفته اس��ت در مزایده  ۵/7 میلیون 
دالر اعالم شده است. شرکت المبورگینی همچنین اعالم کرده 
به خیریه کمک خواه��د کرد. بنا بر این گ��زارش، ارزش فلزات اس��ت که از درآمد فروش این خودرو مبلغ 6۵0 ه��زار دالر را 

گرانبها و س��نگ های قیمتی که در این ماش��ین به کار گرفته 
 شده است توسط فروش��نده آن64/2 میلیون دالر تخمین زده 
می شود. شناخته شدن این خودرو به عنوان گران قیمت ترین 
مدل ماشین در جهان باعث شده است که از سوی عالقه مندان 
صنعت خودرو مش��خصات فن��ی آن به ش��کل مطلوبی مورد 
توجه قرار نگی��رد، اما این خودرو هیوالی��ی در زیر کاپوت خود 
دارد؛موتوری با قدرت700 اس��ب بخار که باعث می ش��ود این 
خ��ودرو از در زمان2/۹ ثانیه از س��رعت0 ب��ه 100 کیلومتر بر 

ساعت برسد.

مزایده گران ترین خودروی جهان
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