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۸۰ نفر از محکومین امنیتی 
مورد عفو رهبری قرار گرفتند

زندگی خصوصی 
 قوی ترین
 زن دنیا

تورم به کارگران سر می زند!

سخنگوی قوه قضاییه

تدبیر برای
رسیدن فرش به عرش 4 3

 استاندار چهارمحال و بختیاری
7 تا اواخر هفته آینده معرفی می شود

4

 احداث یک واحد نیروگاهی دیگر
 در آینده

رییس سازمان انرژی اتمی از احداث یک واحد نیروگاهی 
دیگر در آینده نه چندان دور خبر داد.علی اکبر صالحی در 
بدو ورود به بوش��هر در جمع خبرنگاران درباره   واحدهای 
 جدی��د نی��روگاه اتمی در کش��ور گف��ت: ب��رای احداث
نیروگاه های بعدی با روس ها در حال مذاکره هستیم و...

 سفر به نیویورك و سنجش
 عیار دیپلماسي اعتدالي   

  دکتر حس��ن روحاني رییس جمهوري اس��امي ایران، 
روز یک ش��نبه پس از نواختن زنگ آغاز س��ال تحصیلي 
جدید براي شرکت در شصت و هشتمین اجاس مجمع 
عمومي س��ازمان ملل به نیویورك س��فر ک��رد تا طنین 
 زنگ دیپلماس��ي دولت تدبی��ر و امید را ه��م در یكي از 
مهم ترین مجامع جهاني به صدا درآورد.  بر اساس برنامه 
سفر، روحاني بامداد روز چهارشنبه سوم مهرماه به ایراد 

سخنراني در مجمع عمومي پرداخته و سپس با حضور... 
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سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آزادی تعدادی از محكومین 
فتنه ۸۸ از زندان گفت: با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت  
رهبر معظم انقاب، ۸۰ نفر از محكومین امنیتی مورد عفو قرار 

گرفتند که تعدادی از آنها از محكومین فتنه ۸۸ بوده اند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت االس��ام 
غامحسین محس��نی اژه ای س��خنگوی قوه  قضاییه در پنجاه 
و دومین نشس��ت خبری خود گفت: طبق اص��ل11۰ قانون 
اساسی به مناس��بت های مختلف امكان عفو زندانیان در نظر 
گرفته شده است و رییس دستگاه قضا می تواند ازرهبر معظم 

انقاب درخواس��ت عفو تعدادی از زندانیان را که شامل قانون 
عفو می شوند را داشته باشد. وی ادامه داد: بنابراین تعدادی از 
محكومین امنیتی دادگاه انقاب تهران برای عفو توسط رییس 
قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفتند و درخواست عفو آنها به 
رهبر معظم انقاب ارایه شد که ایشان  نیز با عفو ۸۰ نفر از این 

محكومین موافقت کردند.
اژه ای تأکید کرد: تع��دادی از این۸۰ نف��ر از محكومین فتنه 
۸۸ هس��تند و تعدادی دیگر نیز مربوط به جرائم امنیتی دیگر 

می شوند.

 انتصاب فرمانده جدید 
پایگاه های  هوایی اصفهان 

 »مصلحت هایی« 
جلسه شورا را به عقب انداخت

 برق با قیمت چند برابری
 به صنعتی ها فروخته می شود

جشنواره خاطره گویی 
دفاع مقدس 

دایی درباره حرف هایش 
مدرک ارایه کند 
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عطر سال های دفاع مقدس در اصفهان می پیچد

س : حمیدرضا نیکومرام / زاینده رود
]عک

 کاهش قیمت داروهای
 بیماران صعب العالج
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بر صندلی استاندار اصفهان نشست

اصفهان
3

میزبان شهرداری های سراسر کشور

ضرورت حضورجوانان در 
برنامه های  دفاع مقدس

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج س��پاه گلپایگان با اشاره 
به ضرورت حضور نسل سوم و چهارم انقاب در برنامه 
های هفته دفاع مق��دس گفت: حض��ور در برنامه های 
هفته دفاع مقدس براي نسل سوم و چهارم انقاب که از 
نزدیک آن روزها را لمس نكرده اند، موجب شبهه زدایي 

آن روزها می شود. 
محمد اسماعیل علیشاهي  دیروز در صبحگاه مشترك 
نیروهاي نظام��ي و انتظامي گلپایگان که به مناس��بت 
هفته دفاع مقدس در جوار تربت مطهر شهداي گلپایگان 
برگزار ش��د به تش��ریح برنامه های هفته دفاع مقدس 
پرداخت و بیان کرد: نشس��ت بصیرتی پیشكس��وتان 
بسیج سپاه، رزمایش و تمرین های تاکتیكی گردان های 
عاش��ورا، غبارروبي و گلباران قبور مطهر ش��هدا، دیدار 
با خان��واده معظ��م ش��هدا، رژه موتوری بس��یجیان از 
پایگاه های بسیج شهرس��تان به س��مت گلزار شهدا و 
برگزاری سه یادواره شهدا از مهم ترین برنامه های هفته 

دفاع مقدس در گلپایگان است.

ادام�ه از همین صفحه - وی با اش��اره به این که عفو 
می تواند شامل بخشیده شدن تمام یا قسمتی از مجازات 
محكومین باش��د، گفت: تعدادی از این ۸۰ نفر به طور 
کامل عفو شده اند، برخی از آنها دارای محكومیت حبس 
نبوده و سایر مجازات های آنها مشمول عفو شده است و 
تعدادی نیز تنها بخشی از محكومیتشان مورد عفو قرار 

گرفته است.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: عف��و محكومین جرائم 
امنیتی و برخی از محكومین فتنه ۸۸ در سال های9۰ و 
91 نیز اجرا شده بود، حتی در اردیبهشت سال 92 نیز 

تعدادی از این محكومین مورد عفو قرار گرفته بودند.

امروز نص��ف جهان میزب��ان پیكر پاك 6 ش��هید دفاع 
مقدس می شود.

 امروز اصفهانی ها استقبال شایسته ای از فرزندان میهن 
به عمل می آورند .یاد و خاطره ۸ س��ال دفاع مقدس  و 
از خودگذشتگی ایثار مردان و عزت مردان روزگار هیچ 

وقت از ذهن ها دور نمی شود 
این شایسته مردانی که در گوشه گوشه مملكت سرافراز 
ما نشانی دارند . امروز مردم اصفهان ساعت  15.3۰ در 
خیابان کمال اس��ماعیل به بدرقه پیكر پاك 6 شهید ۸ 

سال دفاع مقدس می روند .

مدیرکل حقوقی و امالك سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

پرونده » جنی روبین و شرکا «  بازگشت الواح هخامنشی را متوقف کرده بود
 ظهوریان

 دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات شد

 پیام تسلیت معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد
 در پی درگذشت خبرنگار خبرگزاری فارس

 اراضي استان اصفهان
 ساالنه ۱۵ تن فرسایش خاك دارد  

در جشنواره کودك

بازتاب معصومیت کودکان جنگ زده در »جنگ کودکانه«

در جلس��ه هی��أت نظ��ارت ب��ر 
مطبوعات که ب��ا حضور همه اعضا 
رس��میت یافت، س��یدعاءالدین 
ظهوریان به عنوان دبیر این هیأت 

انتخاب شد.
 در جلس��ه هی��أت نظ��ارت ب��ر 
مطبوعات که ب��ا حضور همه اعضا 
رس��میت یافت، س��ید عاءالدین 
ظهوریان به عنوان دبیر این هیأت 

انتخاب شد.
ظهوری��ان ک��ه در ح��ال حاض��ر 

مدیرعامل شرکت پیام همشهری 
اس��ت در س��ال ه��ای۸4 ت��ا ۸6 
مدیرکل مطبوع��ات داخلی بوده 

اس��ت و قائ��م مقامی انتش��ارات 
سروش )از 79 تا۸1(، قائم مقامی 
روزنامه جام ج��م )از 79 تا۸3( و 
ریاست کار گروه کاغذ در معاونت 
مطبوعات��ی وزارت ارش��اد را در 

کارنامه خود دارد.
تبصره 3 ماده1۰ قانون مطبوعات 
می گوید: »دبیرخانه هیأت نظارت 
با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی تشكیل می شود و زیر نظر 
آن هیأت انجام وظیفه می نماید.«

معاون آبخیزداري اداره کل منابع طبیعي استان اصفهان 
گفت: به طور متوسط اراضي اس��تان در هر سال 15 تن 

فرسایش خاك دارد. 
 ابوطالب امیني در گفت گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
همچنین به طور متوسط میزان روان آب هاي استان 4/2 
میلیارد متر مكعب است که از این مقدار 2/5 میلیارد متر 
مكعب از طریق سدهاي زاینده رود، گلپایگان، 15 خرداد 
و حنا کنترل مي شود. وي افزود: یک میلیارد متر مكعب 
از روان آب ها نیز در مناطقي رخ مي دهد که سد ندارد و 

توسط این معاونت کنترل مي شود. 
وي تأکید کرد: ب��ه دلیل این که اس��تان اصفهان داراي 
اقلیم خشک و نیمه خشک است، پوشش گیاهي چنداني 

ندارد و عمده پوشش گیاهي آن در غرب و جنوب غربي 
استان واقع است. 

امیني گفت: این پوشش گیاهي به ش��رط این که مورد 
چراي بي رویه دام قرار نگیرد، حفظ مي ش��ود و س��ایر 
مناطق استان داراي پوش��ش گیاهي ضعیف و متوسط 
است.  معاون آبخیزداري اداره کل منابع طبیعي استان 
اصفهان گف��ت: ه��دف از اقدامات ای��ن معاونت کنترل 
سیاب ها، جلوگیري از فرسایش خاك و توسعه پوشش 
گیاهي است. به گفته وي در یک مطالعه 1۰ ساله در این 
بخش در حدود س��ه میلیون هكتار از مس��احت استان 
مطالعه ش��ده و در حدود 1/7 میلیون هكتار آن کارهاي 

اجرایي انجام شده است.

مدیرکل حقوقی و اماك س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: 
پرونده ای موسوم به »جنی روبین و ش��رکا« موجب اختال در روند استرداد این الواح 

به کشور شد.
به گزارش خبرگزاری مه��ر، امید غنمی ضمن ارای��ه گزارش اجمال��ی از روند پرونده 
استرداد الواح هخامنشی، افزود: قسمتی از الواح گلی تخت جمشید، که در حفاری های 
مشترك ایران و مؤسسه شرق شناسی شیكاگو در سال1316 کشف شد، به منظور انجام 

تحقیقات علمی به صورت موقت به این مؤسسه امانت داده شد.

وی تصریح کرد: بخشی از هزاران لوحی که به امانت داده شده بود، در سال های 1327 
و 135۰ شمسی و تعدادی نیز با پیگیری های سازمان میراث فرهنگی در سال 13۸3 

به کشور بازگردانده شد.
مدیرکل حقوقی و اماك اظهار داشت: بر اساس مذاکرات و مكاتبه های صورت گرفته 
با مؤسسه شرق شناسی شیكاگو قرار بود تا سایر الواح نیز به ایران ارسال شود، اما طرح 
پرونده ای موسوم به »جنی روبین و شرکا« موجب اختال در روند استرداد این الواح شد.

غنمی بیان کرد: پرونده »جنی روبین و ش��رکا«  در یكی از دادگاه های کش��ور آمریكا 
مطرح شد و طی آن ایران با یک اتهام بی اساس مسئول پرداخت غرامت شد، در مرحله 
اول اجرای این حكم، اموال تاریخی – فرهنگی متعلق به ایران از جمله الواح گلی تخت 

جمشید که به صورت امانی به دانشگاه شیكاگو ارسال شده بود توقیف شد.
وی ادامه داد: در سال 13۸5 مسئولین سازمان میراث فرهنگی وقت با استفاده از وکیل 

محلی به نمایندگی از جمهوری اسامی ایران به این پرونده ورود پیدا کردند.
مدیرکل امور حقوقی و اماك سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: 
پرونده الواح هخامنشی ایران تا زمان بازگش��ت این میراث ارزشمند به کشور و حصول 

نتیجه قطعی دنبال می شود. 
وکای 9 نفر از اتباع ایاالت متحده آمریكا)جنی روبین و دیگ��ران( با وارد کردن اتهام 
واهی حمایت ایران از تروریس��م و تأمین صاح جهت حم��اس در جریان بمب گذاری 
1997 بیت المقدس، نزد یكی از محاکم ایالت شیكاگو در آمریكا طرح دعوی کردند و در 
غیاب ایران به عنوان طرف دعوی )ایران، اتهام مربوطه را رد کرده و دادگاه مورد نظر را 
صالح نمی دانست.( موفق به اخذ حكم محكومیت ایران به پرداخت مقادیر کانی غرامت 

به شاکیان پرونده شدند.

 »جن��گ کودکانه« ب��ه کارگردان��ی ابولقاس��م طالبی بازت��اب معصومی��ت کودکان 
 جنگ زده که ناخواس��ته درگی��ر جنگ های ب��زرگ می ش��وند و از قربانی��ان اصلی 
جنگ هستند را به تصویر می کشد. این فیلم در جشنواره فیلم کودك اصفهان اکران 

می شود.
 •به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان،1۰ فیلم در ژانر س��ینمای دفاع مقدس و در 
حوزه س��ینمای کودك در بخش چش��م انداز کودك و دفاع مقدس بیست و هفتمین 
جشنواره فیلم کودك و نوجوان به نمایش گذاشته می شود که فیلم »جنگ کودکانه« 

از ابوالقاسم طالبی از این دسته از فیلم هاست.
»جنگ کودکانه« با وجود س��ایر فیلم های تأیید ش��ده در این لیست مربوط به جنگ 
تحمیلی و سال های دفاع مقدس نیست، بلكه کارگردان آن کمی جلوتر رفته است و به 
جنگ آمریكا و عراق پرداخته و ابعاد مختلف این جنگ و مش��قات کودکانی که درگیر 

این دوران سخت می شوند را به تصویر کشیده است.
فیلم »جنگ کودکانه« داستان زندگی علی پسرکی است که در یكی از روستاهای عراق 
زندگی می کند و در جنگ آمریكا و عراق تمام خانواده خویش را از دس��ت می دهد و با 
بردار کوچک خود زندگی می کند، از قضا بردار کوچک علی نیز گم می ش��ود و علی در 
پی یافتن آن به سمت مرز ایران حرکت می کند و به اردوگاهی پناه می برد که اتفاقات 

داخل آن اردوگاه برای علی ناخوشایند است.
 جنگ و کودك موضوعی اس��ت که در سال های اخیر ش��عاع فكری اکثر سینماگران 
 در دنیا را متوجه خود کرده و در آثار بیشتر کارگردانان سینمای کودك حداقل یک اثر 
 با موض��وع کودك و جنگ س��اخته ش��ده، ک��ودکان معصومی که ناخواس��ته درگیر 
 جنگ های بزرگ می ش��وند و از قربانی��ان اصلی جنگ هس��تند، کودکان��ی که باید 
 ت��اوان بدخواهی ها و کج اندیش��ی های بزرگ تره��ا را پس بدهند و در بیش��تر مواقع 
 صدم��ات و اثرات منفی  که کودکان در جنگ متحمل می ش��وند تا س��ال های س��ال 

پابرجاست.
سلیمه رنگزن، یلدا قشقایی، فؤاد احمدی صابر، علیرضا کمالی نژاد، عباس امدی، امیر 
گیتی یان، سعید قائمی، سید عباس سعیداوی، اسماعیل عموری، رحیم حریبی، فرزانه 

ارسطو و محسن امیری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

ادامه در همین صفحه

۸۰ نفر از محکومین امنیتی 
مورد عفو رهبری قرار گرفتند

 تشییع پیکر
 شهیدان دفاع مقدس 

مع��اون مطبوعاتی وزارت ارش��اد 
طی پیام��ی درگذش��ت خبرنگار 
خبرگزاری فارس و روزنامه رسالت 
 در اس��تان مازن��دران را تس��لیت 
گفت. حس��ین انتظام��ی معاون 
ام��ور مطبوعاتی و اطاع رس��انی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی، 
طی پیامی درگذشت جابر معافی 
سرپرس��ت خبرگزاری ف��ارس و 
روزنام��ه رس��الت در مازن��دران 
و همچنی��ن س��خنگوی خان��ه 

مطبوعات این اس��تان را تس��لیت 
گفت. در این پیام آمده است: 

»ضمن عرض تس��لیت درگذشت 

این همكار ب��ه خان��واده محترم، 
اصحاب فرهنگ و رسانه و به ویژه 
مدی��ران وهم��كاران خبرگزاری 
فارس و روزنامه رس��الت، آرامش 
روح پاکش در ج��وار رحمت الهی 

را مسألت دارم.«
خبر درگذش��ت سرپرست جوان 
و پرت��اش خبرگ��زاری فارس در 
اس��تان مازندران باعث غم و اندوه 
فعاالن رسانه ای و فرهنگی و هنری 

استان شده است. 



چهره روزيادداشت

فرماندهان جديد پايگاه های هوايی 
اصفهان و تبريز منصوب شدند

فرماندهان جدید پایگاه های ش��هید بابایی اصفهان و شهید فکوری 
تبریز منصوب شدند.

 به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری ف��ارس، پس از انتصاب امیر 
علیرضا برخور به جانشینی فرمانده نیروی هوایی ارتش و جدا شدن 
وی از پایگاه هش��تم هوایی در اصفهان )پایگاه ش��هید بابایی(، امیر 

خلبان مسعود روزخوش به فرماندهی این پایگاه منصوب شد.
امیر روز خوش پیش از این، فرمانده پایگاه دوم هوایی در تبریز )شهید 
فکوری( بود که اکنون سرهنگ خلبان حمید واحدی جایگزین وی 

شده است.

بررسی پیشنهاد فروش سامانه 
موشکی شبیهS300به ايران

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در پاس��خ به سؤال خبرنگار مهر 
مبنی بر این که روسیه پیشنهاد فروش سامانه ش��بیهS300 را به ایران 
داده است، گفت: این پیشنهاد آنهاست و ما متناسب با نیازهای خودمان 

خرید می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، س��ردار حس��ین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در حاشیه مراس��م نواختن زنگ اول مهر مدرسه شهید 
آوینی که روز دوش��نبه در این مدرسه برگزار ش��د، در جمع خبرنگاران 
در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری مبنی بر این که برنامه وزارت دفاع برای 
نهادینه کردن فرهنگ دفاعی چیست، گفت: وزارت دفاع وظیفه اش این 
است که امکان دفاعی را فراهم کند، به میزانی که مردم ما قادر باشند از 
تحوالت صنعت دفاعی مطلع شوند. در اصل این کار باعث القای روحیه 
جهادی اس��ت و مردم مطمئن می شوند مس��ئوالن در زمینه فرهنگ 
دفاعی قدم برمی دارند. وزیر دفاع در پاسخ به یک سؤال  مبنی بر این که 
دستاوردهایی که قرار است در هفته دفاع مقدس رونمایی کند چیست، 
 گفت: در طول سال رونمایی از دستاوردهای نظامی به طور مداوم اتفاق 
می افتد و به مجرد این که محصولی آماده تحویل به نیروها شود و پروژه 
تحقیقاتی به نتیجه برسد به اطالع مردم می رسد، البته در این هفته نیز 
قرار است از چند محصول رونمایی شود که نام آنها را در مراسم رونمایی 
اعالم می کنیم. سردار دهقان در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این که 
ارزیابی شما از سفر رییس جمهور به نیویورک چیست، گفت: واقع مطلب 
این اس��ت که جمهوری اس��المی ایران هیچ گاه دنبال تنش و جنگ در 
سطح منطقه و در سطح جهان نبوده است و همواره دنبال صلح و آرامش 

در سطح جهانی بوده است.

 زرگرپور 
بر صندلی استاندار اصفهان نشست

استانداران اصفهان، البرز، لرس��تان و کهگیلویه وبویر احمد تعیین 
شدند.

در جلسه هیأت دولت به ریاست حجت االس��الم والمسلمین دکتر 
حسن روحانی، رس��ول زرگرپور به عنوان استاندار اصفهان منصوب 

شد.
به گ��زارش ایمنا، هیأت وزیران روز یک ش��نبه3۱ ش��هریور ماه به 
ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور 

تشکیل جلسه داد. 
در این جلسه آقایان رسول زرگرپور، سیدطاهر طاهری، سیدموسی 
خادمی و هوش��نگ بازوند به ترتیب به عنوان اس��تانداران اصفهان، 
البرز، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان و سید محمد پژمان به عنوان 

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین شدند. 
گفتنی است، سوابق کاری زرگرپور به شرح زیر است: 

رس��ول زرگرپور، ۵۹ س��اله و دارای فوق لیس��انس راه و ساختمان 
از دانشگاه ش��یراز و دارای دکترای رش��ته مدیریت استراتژیک در 
دانشگاه عالی دفاع ملی است.  وی در سال های۱3۵۷تا ۱3۶۴مسئول 
جهاد س��ازندگی و مسئول پش��تیبانی جنگ اس��تان اصفهان و در 
سال های۱3۶۴ تا۱3۶۸ نیز به عنوان معاون برنامه ریزی وزارت جهاد 

سازندگی مشغول به فعالیت بوده است. 
در کارنامه زرگرپور مس��ئولیت هایی چون مع��اون هماهنگی امور 
عمرانی وزارت کشور در سال های۱3۶۸ تا۱3۷۶ و معاون امور آب 

وزارت نیرو در سال های۱3۷۶ تا۱3۸0 به چشم می خورد. 
وی در مهرماه سال۸۴ از سوی وزیر نیروی وقت به عنوان معاون وزیر 
نیرو در امور آب انتخاب شده بود.  آخرین مسئولیت وی قبل از تصدی 
معاونت امور آب وزارت نیرو عضوی��ت در هیأت مدیره و قائم مقامی 
مدیر عامل شرکت مپنا بوده است. در مجموع، مسئولیت ستاد جهاد 
سازندگی شهرستان سمیرم اصفهان، مسئولیت کمیته عمران جهاد 
سازندگی استان اصفهان، مسئولیت جهاد سازندگی استان اصفهان، 
معاونت برنامه ریزی وزارت جهاد س��ازندگی، مع��اون امور عمرانی 
وزارت کشور، قائم مقام شورای اسالمی ش��هر تهران، ریاست ستاد 
حوادث غیر مترقبه کشور، ریاست شورای عالی حمل و نقل و ترافیک 

کشور و ... در کارنامه کاری زرگرپور به ثبت رسیده است.

ادامه از صفحه يک- در اجالس خلع سالح اتمي به عنوان رییس 
جنبش غیرمتعهدها، بار دیگر مواضع جمهوري اس��المي ایران را 
به گوش جهانیان خواهد رساند. آخرین دیدار رؤساي جمهور دو 
کشور به هشت س��ال پیش بازمي گردد و از همین رو، این مسأله 

مورد توجه ویژه رسانه ها  قرار گرفته است. 
از جمله دیگر مالقات هاي حاش��یه اي و البته احتمالي که از هم 
اکنون به کانون نگاه و رصد ویژه تحلیلگران، خبرنگاران و بنگاه هاي 
خبري تبدیل شده، مي توان به دیدار چهره به چهره رؤساي جمهور 
ایران و آمریکا اشاره کرد؛ مسأله اي که سبب شده در گمانه زني ها 
و تحلیل هاي ارایه شده در محافل سیاسي و رسانه هاي گوناگون، 
حاشیه بر متن اجالس اولویت یافته و بخش قابل توجهي از رصد 
رخدادهاي شصت و هشتمین اجالس به این رویارویي احتمالي و 

پیامدهاي آن اختصاص یابد. 
روحاني ب�ه دنبال كس�ب دس�تاوردهاي بیش�ینه

از نخستین سفر به نیويورك 
فارغ از تب و تاب رسانه اي مرتبط با متن و حاشیه اجالس مجمع 
عمومي سازمان ملل، مهم ترین هدف سفر روحاني به نیویورک را 
مي توان در سخنراني ها، مصاحبه ها و اعالن مواضع وي جستجو 

کرد. 
رییس جمهور در آخرین مقاله اي که آخرین س��اعات پنج شنبه 
هفته گذش��ته در بخ��ش س��تون آزاد روزنامه معتب��ر آمریکایي 

 واشنگتن پست منتشر ساخت، تصریح داش��ت که تهران به طور
جدي آماده تعاملي سازنده و مدبرانه براي رسیدن به نتایج برد-برد 
اس��ت. روحاني همچنین تأکید کرد که ایران آمادگ��ي دارد تا از 
ظرفیت هاي دیپلماتیک خود در جهت همکاري هاي بین المللي 

براي حل بحران سوریه استفاده کند.
 این س��خنان در آس��تانه س��فر رییس جمهور به نیویورک مورد 
استقبال جهاني از جمله کشورهاي غربي قرار گرفت و سبب شد 
تا موجي از خوشبیني نسبت به نتایج تالش دیپلماتیک مقامات 

ایراني در آمریکا پدیدار شود.
 در این رابطه، برخي رس��انه ها و کارشناس��ان ب��ا توجه به فضاي 
جدید تعامل ایران ب��ا دولت هاي غرب��ي به ویژه آمری��کا، از آغاز 
 فصل جدی��دي از تن��ش زدایي و حل اختالفات انباش��ت ش��ده 
س��ال هاي اخیر به ویژه در حوزه فعالیت هاي هسته اي سخن به 
میان آورده و گفتگوهایي نظیر رایزني روز دوشنبه وزیر امورخارجه 
کشورمان با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجي اتحادیه اروپا 
در نیویورک را از نشانه های گشایش این فصل جدید برشمرده اند. 
به زع��م این صاحبنظ��ران، مقط��ع تاریخي حاضر ب��راي خروج 
 از فض��اي پرتن��ش مناس��بات و روابط ای��ران و غ��رب فرصتي 
 ک��م نظی��ر ب��ه ش��مار م��ي رود، چ��را ک��ه پ��س از دوره اي از
 سیاس��ت ها و رویکردهاي مبتني بر آزم��ون و خطاي دولت هاي

غربي در قب��ال ای��ران، تمهیدات دول��ت جدید در ته��ران براي 

پیگیري سیاس��ت هاي ش��فاف و مبتني بر اعتماد سازي، به طور 
ویژه اي مورد اس��تقبال مقامات اروپای��ي و آمریکایي قرار گرفته 
اس��ت. در این پیوند، مکاتبات رس��مي مقامات ارشد کشورهاي 
 غربي به ویژه آمریکای��ي ها با رهبران ته��ران و موضعگیري هاي 
مسالمت جویانه دو طرف را مي توان دالیلي قابل ذکر براي توجیه 

خوشبیني هاي صاحبنظران مزبور به شمار آورد. 
و اما رییس جمهوري اس��المي ای��ران ضمن پایبن��دي کامل به 
مواضع اصیل نظ��ام چون لزوم احت��رام و رعای��ت منافع متقابل 
 و به رس��میت ش��ناختن حقوق مس��لم ایران از جمل��ه در بحث 
هسته اي، به دور از هرگونه بیم زدگي یا مجذوبیت نسبت به جبهه 
کش��ورهاي غربي، از تعاملي س��خن به میان آورده ک��ه نه در پي 
کنشگري براي ضربه زدن به منافع و اعتماد طرف مقابل، بلکه به 
دنبال دستیابي به وضعیتي برد-برد براي ایران و دیگر طرف هاي 

اختالفات بین المللي با کشورمان است. 
روحاني ضمن اشاره به خطر اصلي براي صلح و امنیت بین المللي 
یعني انبارها و زراد خانه هاي اتمي و ش��یمیایي صهیونیست ها، 
راهي را براي بیان گویا و تشریح هوش��مندانه و همه فهم مواضع 
اصولي کشورمان جستجو و تأکید مي کند : ایران کشوري بزرگ، 
متمدن و قدرتمند است و با این کش��ور نباید با زبان زور و تهدید 

سخن گفت. 
تجربه دیپلماس��ي اعتدالي به معن��اي دوري گزی��دن از رفتارها 
و مواض��ع اف��راط و تفریط آمی��ز در عرص��ه جهان��ي، در دوران 
کوتاه تص��دي دول��ت تدبیر و امی��د نش��ان داد که ن��ه تنها مي 
توان در نه��ادي بی��ن المللي چون فدراس��یون جهان��ي فوتبال 
بر هوی��ت ایراني خلی��ج فارس صحه نه��اد، بلکه به سرانگش��ت 
 تدبی��ر، گ��ره ه��اي ک��ور برنام��ه هس��ته اي و تحری��م ه��اي 

بین المللي قابل گشودن است.
در زمان حاضر آنچ��ه مهم مي نماید این اس��ت که کش��ورهاي 
غربي و آمریکایي ها دس��ت کم در مواضع اعالني، خود را تش��نه 
دریاف��ت اطمینان بخش��ي ای��ران در خصوص صل��ح آمیز بودن 
فعالیت هاي هس��ته اي نش��ان مي دهند و همین مس��أله سبب 
ش��ده تا فرصت سیاس��ي مغتنمي ب��راي رفع اختالف��ات و رفع 
چالش هاي بین المللي کش��ورمان مهیا ش��ود. ب��ا توجه به آنچه 
گفته ش��د، حضور روحان��ي در نیوی��ورک که به باور بس��یاري از 
 تحلیلگ��ران مقدمه اي ب��ر گفتگوهاي ای��ران و غرب ب��راي رفع 
اختالف ها و سوء تفاهم هاي متقابل است، مي تواند محکي بر عیار 
کارآمدي دیپلماسي اعتدالي محسوب ش��ده و دستاوردهاي این 
سفر براي تأمین منافع و اولویت هاي ملي، ضمن رفع چالش هاي 
پیش رو، به تثبیت و تقویت جایگاه جهاني کشورمان منتهي گردد. 

 برای معرفی چهره واقعی مردم ايران به جهان تالش می كنیم

تخريب بیش از 3 هزار مدرسه سفر به نيويورك و سنجش عيار ديپلماسي اعتدالي   
در سوريه

 صندوق کودکان سازمان ملل متحداعالم کرد دست کم
000 مدرسه درخشونت ها و درگیری های نزدیک به3 
سال گذشته درمناطق مختلف س��وریه تخریب وحدود 
 ۱000مدرس��ه هم به م��کان های اس��کان موقت برای 

جنگ زدگان سوری تبدیل شده است.
به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اس��اس گزارش یونیسف  
بیش از دو میلیون کودک سوری مجبور به ترک تحصیل 
ش��ده اند و درگیری ها در س��وریه در مجم��وع بر ادامه 
تحصیل چهار میلیون کودک سوری تأثیر منفی گذاشته 
است و  در حال حاضر یک میلیون کودک در سوریه نیز 

در داخل و خارج کشور آواره هستند.

 مركل برای سومین بار
 صدر اعظم آلمان  شد   

آنگال م��رکل صدر اعظم آلمان، برای س��ومین ب��ار و بعد از 
پیروزی در انتخابات پارلمانی اخیر، توانس��ت منصب خود 

را حفظ کند.
به گزارش واحد مرک��زی خبر به نقل از ش��بکه تلویزیونی 
سی ان ان، آنگال مرکل بعد از قطعی شدن پیروزی خود، در 
اجتماع هواداران حزب خود ضمن تش��کر از مردم آلمان از 
اعتماد دوباره به او و حزبش اعالم کرد همه سعی خود را در 
مقامش خواهد کرد. ائتالف حزب های دموکرات مسیحی و 
سوس��یال دموکرات در انتخابات اخیر در آلمان با به دست 
آوردن ۴2 درصد آرای انتخاباتی، از رقبای خود پیش افتادند 
و مرکل در مقام خ��ود باقی ماند. آنگال م��رکل باید با حزب 

مخالف سوسیال دموکرات دولتی ائتالفی تشکیل دهد.

تیراندازی و انفجارهای شديد 
در مركز تجاری نايروبی   

 گزارش ها از تیراندازی ها و وقوع انفجارهای شدید در داخل 
مرکز تجاری وس��ت گیت در نایروبی پایتخت کنیا حکایت 
دارد. به گزارش واح��د مرکزی خبر به نق��ل از خبرگزاری 
فرانسه یک منبع امنیتی کنیا اعالم کرد عملیات علیه افراد 
مسلح سومالیایی مرتبط با گروه القاعده در داخل این مجتمع 
تجاری در حال انجام است. در داخل این مجتمع تجاری به 
مدت حدود ۱۵دقیقه صدای تیر اندازی های شدید شنیده 

می شد که پس از مدتی فروکش کرد.

اخبار كوتاه

اخبار بین الملل

عضو كمیسیون صنايع و معادن 
مجلس شورای اسالمی 

بهروز نعمتی / نمایند مردم اسدآباد

آقای روحانی باید در جریان سخنرانی خود مباحث مرتبط با حقوق مسلم 
جمهوری اسالمی ایران را بیان کند.

رییس جمهور همچنین باید در سخنرانی خود به حقوق تضییع شده مردم 
مسلمان ایران در اثر تحریم های غرب اشاره کرده و مباحث مرتبط با این 
موضوع را برای حاضرین در سازمان ملل متحد تشریح کند. آقای روحانی 
باید تضییع حقوق مردم و اقدامات تروریس��ت ها در سوریه را بیان کند. 
رییس جمهور باید مباحث خود 
را باتوجه س��خنان رهبر معظم 
انق��الب بی��ان و از ارزش های 
اس��المی دفاع کند. مذاکرات 
ای��ران در ای��ن دوره در مجمع 
عمومی س��ازمان مل��ل متحد 
با س��ایر دوره ها تفاوت  دارد و 
امیدوارم  که گام های مثبتی در 
پی این مذاکرات برداشته شود.
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وزارت کشور ميزبان ۳ شهيد گمنام شد

در دومین روز از هفته دفاع مقدس، کارکنان وزارت کش��ور در حضور س��ه ش��هید گمنام با زمزمه 
زیارت عاشورا یاد شهیدان گلگون کفن انقالب اسالمی و طالیه داران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

در این مراسم، پیکرهای مطهر سه شهید گمنام  تشییع و به معراج شهدا انتقال یافت.

احداث يک واحد 
نیروگاهی ديگر در آينده

تأكید بر توسعه 
مناسبات تهران- رياض  

رئیس سازمان انرژی اتمی از احداث یک واحد نیروگاهی دیگر در آینده 
نه چندان دور خبر داد.

علی اکبر صالحی در بدو ورود به بوش��هر در جمع خبرن��گاران درباره ی 
واحدهای جدید نیروگاه اتمی در کشور گفت: برای احداث نیروگاههای 
بعدی با روس��ها در حال مذاکره هستیم و در آخرین کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کشور در این باره بحث هایی صورت گرفت که در این بحث ها 
ساخت نیروگاههای جدید هسته یی توافق ش��د و بندی در این رابطه بر 

توافق مورد اشاره وارد شد.
صالحی گفت: مذاکرات کارشناسی میان ایران و روسیه در این باره ادامه 
دارد و امیدواریم در آینده ی نه چندان دور، ش��اهد کلنگ زنی نیروگاهی 

دیگر در بوشهر باشیم.

معاون اول رییس جمهوري در پیام تبریکي به مناسبت روز ملي عربستان 
سعودي به ولیعهد این کشور، بر توسعه مناس��بات تهران- ریاض تأکید 

کرد. 
دکت��ر » اس��حاق جهانگی��ري« در این پیام خط��اب به » امیر س��لمان 
بن عبدالعزیز آل س��عود« ولیعهد و معاون ش��وراي وزیران پادش��اهي 
 عربستان سعودي، فرارسیدن روز ملي این کش��ور را به دولت و ملت آن

 تبریک گفت. 
به گزارش  ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رساني ریاست جمهوري، جهانگیري 
در این پیام اظهار امیدواري کرده است که مناسبات و همکاري هاي میان 
دو کش��ور بیش از پیش در تمامي زمینه هاي مورد عالقه طرفین توسعه 

و تعمیق یابد. 

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح از رونمایی چند 
پروژه جدید دفاعی در هفته دفاع مقدس خبر داد.

سردار حس��ین دهقان وزیر دفاع کش��ورمان در حاشیه 
مراسم آغاز س��ال تحصیلی جدید در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: تحوالت عرصه صنعت دفاع��ی بر عهده 
وزارت دفاع اس��ت و اعالم آنها تزریق روحیه جهادی و 

دفاعی در جامعه است.
وی تأکید کرد: هر گاه محصول و یا پروژه ای آماده شود 
آن را عرضه و اعالم می کنیم و در هفته دفاع مقدس نیز 

چند پروژه جدید داریم که رونمایی خواهیم کرد.
دهقان با اش��اره به وضعیت ایران در محیط بین المللی 
اظهار داش��ت: جمهوری اس��المی ایران هیچ گاه دنبال 
ایجاد تنش در منطق��ه و جهان نبوده و هم��واره در پی 
 آرامش و صلح بوده اس��ت، اما متأس��فانه فش��ار جهانی 
به وی��ژه آمریکا هم��واره به دنب��ال بهانه ب��رای اعمال 
محدودیت در کشور ماست. وی افزود: شرایط حاضر به 
گونه ای است که به نظام سلطه فشار آورده تا ایران مدافع 
حقوق بشر صلح و امنیت را بپذیرد و بر این اساس اقتدار و 
انسجام ملی و حماسه سیاسی کشورمان فضا را برای این 
که دنیا پای میز مذاکره بیاید آماده کرده است؛ مذاکراتی 

در جهت صلح و با حفظ حقوق متقابل.

هاشمی رفسنجانی گفت: با حاکمیت حزب اسالمی اعتدال 
و توس��عه، ایران و ترکیه می توانستند در دنیا و جهان اسالم 
بهترین روابط را داشته باشند که اگرچه از این ظرفیت به طور 

کامل استفاده نشد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار جمیل چیچک  رییس 
مجلس ترکیه با اش��اره به اهمیت حسن همکاری سیاسی 
کشورهای همسایه در توسعه اقتصادی و مسائل فرهنگی و 
اجتماعی، گفت: در همه تحوالت سیاسی، آینده کشورها از 
آِن مردم است و دولت ها باید زمینه را برای همکاری ملت ها 
فراهم نمایند. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید 
بر سوابق کهن روابط  دو کشور و تأثیر همکاری های ایران و 
ترکیه برای پایداری ثبات و آرامش در منطقه، گفت: پس از 
پیروزی انقالب اسالمی و تاکنون، همکاری با ترکیه همیشه 
از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسالمی بوده است. 
وی با یادآوری نمونه هایی از مذاک��رات و همکاری های دو 
کش��ور در زمان مرحوم دمیرل و تورگوت اوزال فقید گفت: 
با حاکمیت حزب اسالمی اعتدال و توس��عه، ایران و ترکیه 
می توانس��تند در دنیا و جهان اسالم بهترین روابط را داشته 
باشند که اگرچه از این ظرفیت به طور کامل استفاده نشد، 
اما حاکمیت تفکر و شرایط فعلی بهترین فرصت برای جبران 

گذشته و ترسیم همکاری بهتر در آینده است. 

نای��ب رییس کمیس��یون امنی��ت ملی مجل��س گفت: 
نمایندگان ای��ران در مذاکرات بین الملل��ی باید مراقب 
خطوط قرمز در نرمش قهرمانانه باشند و از سیاست های 

کلی نظام جمهوری اسالمی ایران غافل نشوند.
اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی در گفتگو با خبرگزاری فارس،  در خصوص بیان 
مفهوم »نرمش قهرمانانه« از س��وی رهبر معظم انقالب 
گفت: این تعبیر بسیار هوشمندانه و در شرایطی از سوی 
ایشان مطرح ش��د که برخی از عوامل داخلی و خارجی، 
ایران را به محکم و س��خت بودن در مواضع بین المللی 
متهم می کردن��د. وی ادامه داد:  حاال بای��د منتظر ماند 
و دید این گونه افراد چگونه می خواهند عمل کنند. اگر 
واقعا به دنبال صلح و آرامش در منطقه و جهان هستند، 
باید اقدامی عملی از خود نش��ان دهند، اما وقتی آنها از 
یک سو فقط شعار می دهند و از سوی دیگر با زبان تهدید 
با ملت ایران سخن می گویند، نمی توان به ادامه این روند 
خوشبین بود و باید گفت این سیاست ها کهنه و قدیمی 
شده است.کوثری در ادامه از اصول و سیاست های کلی 
نظام به عنوان خطوط قرمز نرم��ش قهرمانانه نام برد و 
افزود: تنها، تغییر در روش های مذاکره قابل توجیه است 

و هیچ تغییری نباید در اصول کلی نظام صورت گیرد.

یک مقام نزدیک به هیات مذاکره کننده هسته ای کشورمان 
در نیویورک گفت: به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران و دیگر تحوالت مهم منطق��ه ای و بین المللی، فضای 
مذاکراتی بین ایران و۱+۵ نسبت به گذشته به طور کامل 

دگرگون شده است.
این مقام نزدیک به هیأت مذاکره کننده هسته ای کشورمان 
در نیویورک در گفتگو با ایس��نا تأکید کرد: بر اس��اس این 
دگرگونی، مذاکره هس��ته ای نه در ش��کل و ن��ه در محتوا 
نمی تواند در مس��یر گذش��ته خ��ود حرکت کن��د. وی با 
اش��اره با انتقال پرونده هس��ته ای ب��ه وزارت امور خارجه 
خاطرنش��ان کرد: دکتر ظری��ف در مالقات خ��ود با خانم 
اش��تون،  دیدگاه های دولت جدید ایران درباره نحوه ادامه 
مذاکرات و دس��تور کار آن را به وی اعالم ک��رد. این مقام 
مسئول با تأکید بر این که ذره ای از حقوق هسته ای مردم 
ایران نادیده انگاشته نخواهد شد، گفت: باید چارچوب های 
مفهومی و رویکرده��ای عملیاتی جدید تعریف ش��ود که 
نتیجه آنها یک بازی برد - برد باشد. بنابراین، این که توپ 
در زمین کدام طرف است،  دیگر تعبیر درستی نخواهد بود. 
وی در پایان تصریح کرد: این بازی جدیدی است که قواعد 
جدید مربوط به خود را خواهد داشت و هدف آن رسیدن به 

یک نقطه مشترک مورد توافق دو طرف است.

تحوالت مجلسدفاعی مذاکره

رونمايی از پروژه های جديد 
در هفته دفاع مقدس

در همه تحوالت سیاسی 
آينده از آِن مردم است

نمايندگان از سیاست های 
كلی نظام، غافل نشوند

مذاكره هسته ای نمی تواند 
در مسیر گذشته خود  باشد
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 »مصلحت هايی« 
جلسه شورا را به عقب انداخت

جلسه شورای شهر اصفهان برای سومین بار کنسل شد.
احمدشریعتی نایب رییس شورای ش��هر اصفهان در گفتگو با خبرنگار 
ایس��نا- منطقه اصفهان با تأیید  این خبر اظهار داش��ت: کنس��ل شدن 
جلسه، تصمیم هیأت رییسه شورای شهر اصفهان است. وی در خصوص 
دلیل کنسل شدن های پی در پی جلس��ه ای که قرار است در آن انتخاب 
شهردار اصفهان نهایی شود، گفت: »مصلحت هایی«، باعث عقب افتادن 
این جلسه شده است. به گزارش ایسنا، شنبه هفته جاری پس از یک ماه 
بررسی شورای شهر اصفهان، مرتضی س��قاییان نژاد و اصغر صبوری به 

عنوان گزینه های نهایی شهرداری اصفهان مطرح شدند.

 نفری 
کلید دار شهرداری مبارکه شد

با اکثریت آرای چهارمین دوره شورای شهر مبارکه ناصر نفری کلیددار 
شهرداری مبارکه شد.

محسن سعیدبخش در آیین تودیع و معارفه شهردار مبارکه با بیان این 
که سه نفر از شهرداران شهرهای شهرس��تان مبارکه در جایگاه خود ابقا 
شدند، افزود: شهرداران باید برنامه محور باشند و بر اساس برنامه پنج ساله 
و سند چشم انداز توسعه عمل کنند.  وی با قدردانی از زحمات شهرداران و 
شوراهای اسالمی دوره سوم گفت: در شوراهای اسالمی شهرستان مبارکه 
فضای صمیمیت و همدلی باالیی وجود دارد و همیشه شهردار را به عنوان 

عضو ششم و یا هشتم شورای شهر خود تصور می کنند.  

  برگزاری نمايشگاه فصلي 
صنايع دستي در باغ فین 

سرپرست ادراه میراث فرهنگي، صنایع دس��تي و گردشگري کاشان از 
برپایي نمایشگاه صنایع دستي در باغ فین خبر داد.

حسین یزدانمهر گفت: این نمایشگاه، شامل4 غرفه و در فضاي منتهي 
به حمام تاریخي باغ فین دایر شده است. آثار به نمایش گذاشته شده در 
این نمایشگاه شامل معرق کاري، دست بافته هاي سنتي، رودوزي هاي 

سنتي و سفال است.

 اهدای214 تخت ويژه
به بیماران ديالیزی  

دبیر مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان گفت: تا پایان سال آینده 
214 تخت دیالیز از سوی خیران س��المت به مجموع تخت های دیالیز  

اصفهان اضافه می شود.
س��ید مرتضی میرلوحی در گفتگو با مه��ر اظهار داش��ت: اضافه کردن 
تخت های دیالیز در مراکز درمانی خیریه ای استان از برنامه های آتی خیران 
است. وی بیان داشت: انجمن  خیریه قمر بنی هاشم)ع( نجف آباد اهدای50 
تخت دیالیز و بیمارستان خیریه حجتیه اصفهان80 تخت دیالیز و انجمن 
خیریه حضرت ابوالفضل)ع( اهدای84 تخت دیالیزی را در برنامه های آتی 

خود قرار داده اند.

 مطالبه نماينده مردم لنجان
 از استاندار جديد اصفهان

نماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
با توجه به س��وابق اجرایی و فعالیت آق��ای زرگر پور در 
وزارت نیرو انتظار می رود که وی در راس��تای تس��ریع 
روند بازگشت آب به زاینده رود و رفع مشکل زاینده رود 

تالش کند.
مجید منصوری بیدکانی در گفتگو با خبرنگار فارس در 
اصفهان با اش��اره به انتخاب زرگر پور به عنوان استاندار 
اصفهان اظهار داش��ت: زرگر پور از پختگی و تجربه الزم 
برای مدیریت اس��تان برخوردار است و امیدواریم وی با 
استفاده از این تجربه بتواند مشکالت استان را به گوش 
مسئوالن باال دستی برس��اند تا برنامه ریزی های الزم به 

منظور رسیدگی به این مشکالت انجام شود.
وی ادامه داد: زرگر پور به عنوان استاندار جدید اصفهان 
باید برنامه بلند مدتی را در راستای رسیدگی به مشکالت 
و چالش های موجود در استان داشته باشد و امیدواریم 
 مردم اصفهان از خدم��ات وی در زمینه های مختلف و 

به ویژه در زمینه منابع آبی بهره مند شوند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به مطالبات نمایندگان و مردم استان از استاندار جدید 
تصریح کرد: با توجه به س��وابق اجرایی و فعالیت آقای 
زرگر پور در وزارت نیرو انتظار می رود که وی در راستای 
تس��ریع روند بازگش��ت آب به زاینده رود و رفع مشکل 

زاینده رود تالش کند.
این مس��ئول با تأکید بر این که آق��ای زرگر پور معاون 
وزیر نی��رو بوده و اطالع��ات کاملی از مناب��ع آبی دارد، 
افزود: با توجه به اشراف کامل زرگر پور نسبت به مسائل 
 و مش��کالت آبی در اس��تان، وی باید مدیریت ویژه ای 
 را نس��بت به رس��یدگی به وضعیت زاینده رود داش��ته 

باشد.
منصوری بیدکانی با بیان این که همچنین آقای زرگر پور 
از تجرب��ه کاری چندین س��اله در زمینه ه��ای مختلف 
برخوردار اس��ت، تأکید کرد: در حال حاضر بیکاری نیز 
یکی از مهم ترین مش��کالت موجود در اس��تان است و 

بیکاری دست کم از مشکل کم آبی استان نیست.
وی با اش��اره به این که امیدواریم آقای زرگر پور مشکل 
بیکاری جوانان اس��تان را به گوش مسئوالن باال دستی 
برساند، افزود: همچنین وی باید با جذب سرمایه گذاری 
نسبت به ایجاد و تأمین درصدی از اشتغال زایی در استان 

تالش کند.

اخبار کوتاه÷

 برخورد با 
سرويس های متخلف مدارس

سرهنگ حسین غالمی
  رییس پلیس راهنمایی رانندگی استان

چنانچه مشاهده شود خودرویی بیش از ظرفیت مجاز، اقدام به جابه جایی 
و سوارکردن دانش آموزان کند با آنان برابر قانون برخورد خواهد شد.

والدین با توجه به بازگشایی مدارس، در انتخاب سرویس مدرسه فرزندان 
خود نهایت توجه و دقت را داشته باشند.

سعی کنید در انتخاب سرویس مدارس فرزندان خود داشتن تست سالمت 
رانندگان را به طور جدی مورد 
توجه ق��رار داده و به هیچ وجه 
فرزندان خود را به رانندگانی که 
تست سالمت نداده اند، نسپارید.

امس��ال نیز همچون سال های 
گذش��ته ب��ا افزای��ش نی��رو، 
طرح های ترافیک��ی به منظور 
تردد آسان و امن در سطح شهر 

اصفهان اجرایی می شود.
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چهره روز
 تحصیل  26 هزار دانش آموزان اصفهانی 

سید مجید عاملیان مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در سال تحصیلی جدید 
دانش آموزان موجود در سطح استان در26 هزار کالس درس مشغول به تحصیل می شوند و 

در حال حاضر در سطح استان با کمبود فضای آموزشی مواجه نیستیم.

3

رییس س��ازمان غذا و دارو گفت: طی بازدیدی که از ۳ داروخانه 
1۳ آبان، هالل احم��ر و 2۹ فروردین داش��تم، داروی بیماران 
صعب العالج مانند سرطان و MS با کاهش قیمت بسیار مواجه 

شد.
به گزارش خبرنگار بهداش��ت و درمان فارس، رس��ول دیناروند 
در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای دانشگاه علوم پزشکی 
تهران اظهار داشت: کاهش قیمت داروهای بیماران صعب العالج 

که قرار بود از اول مهر اجرایی شود، تحقق یافته است.
وی افزود: طی بازدیدی که شخصا از۳ داروخانه 1۳ آبان، هالل 
احمر و 2۹ فروردین داش��ته ام، این روند در این داروخانه ها در 
حال انجام است، البته سختی هایی هم وجود دارد، اما  پرداختی 
بیماران کاهش داشته و تفاهمنامه در این زمینه با بیمه ها دائمی 
اس��ت. وی در پاس��خ به این که چه داروهایی مش��مول کاهش 
قیمت می ش��وند، گفت: همه داروهای بیم��اران صعب العالج از 
جمله بیماران سرطانی و MS  که از قبل هم یارانه می گرفتند، 
شامل این طرح می شوند و امیدواریم بتوانیم داروهای دیگر را هم 

مشمول این برنامه بکنیم.
رییس س��ازمان غذا و دارو افزود: داروهایی که در فهرست اولیه 
ما نیستند و در عین حال گرانقیمت هس��تند، نیز به مرور برای 

بیماران مزمن و صعب العالج مورد توجه قرار می گیرند.
به گفته رییس س��ازمان غذا و دارو س��االنه مبلغی حدود هزار 
میلی��ارد تومان س��هم داروه��ای گرانقیم��ت ب��رای بیماران 

صعب العالج اس��ت که از این پس طبق برنامه ما سهم پرداختی 
مردم بیشتر از 15 درصد نخواهد بود.

دیناروند درمورد آخرین وضعیت تولید داروهای نوترکیب فاکتور 
8 گفت: به جای خوبی رسیده ایم و این دارو تولید شده و اکنون 
مراحل کنترل کیفیت را می گذراند و امیدواریم مجوز تولید این 

دارو تا پایان امسال صادر شود.
وی درمورد تولید فاکتور ۹ نیز گفت: با توجه به این که این دارو 
مصرف کمت��ری دارد، تولید آن در اولویت نیس��ت و در مراحل 

بعدی خواهد بود.
رییس س��ازمان غذا و دارو درمورد کمب��ود دارو گفت: وضعیت 
تأمین دارو نس��بت به گذش��ته بهتر ش��ده، اما به روال طبیعی 

برنگشته و هنوز کمبود دارو۳ رقمی است.
وی درمورد فرهنگ نح��وه تجویز دارو که هر پزش��کی داروی 
بیش��تری تجویز کند،بهتر اس��ت، گفت:  فرهنگی که بین مردم 
وجود دارد این گونه است و باید یک س��ری دوره های آموزشی 
برای پزشکان فراهم شود تا فرهنگ تجویز دارو هم در بین مردم 

و هم در بین پزشکان اصالح شود.

بیمه ها به تعهداتشان عمل کنند
وزیر بهداش��ت با بیان این که وزارت بهداشت وظیفه اش درباره 
کاهش قیم��ت داروهای بیماران خ��اص و صعب العالج را انجام 
داده، ابراز امیدواری ک��رد که بیمه ها نیز به تعهداتش��ان عمل 

کنند.
به گزارش ایس��نا، دکتر س��ید حس��ن قاضی زاده هاشمی در 
حاشیه مراسم تکریم و معارفه رؤسای س��ابق و جدید دانشگاه 
علوم پزشکی تهران درباره بازگش��ت قیمت داروهای بیماران 
خاص و صعب العالج به نرخ سال۹1، گفت: در این زمینه وزارت 
بهداشت وظیفه اش را انجام داده  است و امیدواریم بیمه ها نیز به 

تعهداتشان عمل کنند.
وی در ای��ن باره اف��زود: البت��ه ممکن اس��ت ام��ور مربوط به 
سامانه های نصب شده و همچنین هماهنگ شدن داروخانه ها 
با بیمه ها یک��ی،  دو هفته ای زمان ببرد، ام��ا در مجموع وزارت 
بهداش��ت وظیف��ه اش را انج��ام داده و اکنون بای��د بیمه ها به 
تعهداتشان عمل کنند. وزیر بهداشت همچنین درباره اصالحیه 
بودجه که پیش از این از سوی دولت انجام شده و تغییرات اعمال 
شده در بودجه وزارت بهداشت، گفت: امیدواریم مجلس کمک 
کند و تغییراتی ایجاد ش��ود که قانون رعایت شود. اگر آنچه که 
مصوبه قانون است در اختیار وزارت بهداش��ت قرار گیرد، رقم 
قابل توجهی خواهد بود. ما نیز همان سهمی را می خواهیم که 
قانون حکم کرده است. قاضی زاده هاش��می در این باره گفت: 
رقم بودجه ای که دولت گذشته به مجلس ارایه کرده بود، واقعی 
نبود. همچنین با گذشت شش ماه از س��ال، کمتر از20 درصد 

اعتبارات ستادی به وزارت بهداشت تحویل داده شده است

داروهای اس�تاندارد بیهوش�ی از گم�رک ترخیص 
شدند

رییس انجمن بیهوشی ایران نیز از ترخیص داروهای استاندارد 
بیهوش��ی از گمرک خبر داد و گفت: به تازگ��ی این داروها در 

اولویت ترخیص اقالم دارویی قرار گرفته اند.
محمدمهدی قیامت در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: وضعیت 
داروهای بیهوش��ی بس��یار بهتر از گذشته ش��ده است. قبال 
داروهای بیهوشی کمیاب ش��ده بود و مجبور بودیم داروهای 
دیگری را جایگزین کنیم که چندان کیفیت مناسبی نداشتند.

وی ادامه داد: البته هنوز هم در تأمین داروهای بیهوش��ی که 
استاندارد باشند مشکل داریم، اما مش��کالت مانند قبل حاد 
نیست. قیامت گفت: تعداد داروهای بیهوشی بی کیفیت بسیار 
کم و محدود شده است و در زمینه داروهای بی حسی مشکلی 
وجود ندارد. رییس انجمن بیهوش��ی ایران افزود: از زمانی که 
داروهای بیهوش��ی را در اولویت ترخی��ص دارو از گمرک قرار 
دادند مشکالت هم حل شد، چرا که این داروهای بیهوشی در 

گمرک مانده بود و ترخیص نمی شد.

کاهش قیمت داروهای بیماران صعب العالج
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افزايش سرطان ريه در زنان دخانیاصفهان میزبان نمايشگاه جامع مديريت شهری 

نمایشگاه جامع مدیریت شهري و دس��تاوردهاي شهرداري 
هاي سراسر کشور ۳ تا 6 مهرماه در اصفهان برگزار مي شود.

به نقل از واحد رسانه  شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، تاکنون 60 مش��ارکت کننده در نمایش��گاه جامع 
مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد 50 مجموعه، شهرداری و یا 

سازمان های زیر مجموعه و وابسته به آن هستند. 
در این نمایش��گاه اس��تان های اصفهان، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، مازندران، خراسان رضوی، فارس، گیالن، 
مرکزی، قزوین، هرمزگان و تهران دس��تاوردهای خود را در 
زمینه مدیریت جامع شهری به عالقمندان و متخصصان ارائه 

خواهند داد.  همچنین شرکت بورس گروب روسیه نیز در این 
نمایشگاه حضور مستقیم دارد. 

عمران و توسعه شهری، خدمات فرهنگی- تفریحی شهرداری 
ها، حمل و نقل ش��هری، خدمات ش��هری، ماش��ین آالت و 
تجهیزات ش��هری، الکترونیک و فناوری اطالعات، مدیریت 
بحران، پسماند و بازیافت، امداد و نجات، فرصت های سرمایه 
گذاری و آم��وزش و پژوهش ش��هری محوره��ای مهم این 

نمایشگاه را تشکیل می دهند. 
همچنین دو همایش تخصصی در حاشیه این نمایشگاه برپا 
خواهد شد.  گفتني است؛ نمایشگاه جامع مدیریت شهری و 
دستاوردهای شهرداری های سراسر کش��ور ۳ تا 6 مهرماه از 
ساعت 15 الی 21 در محل نمایشگاه های بین المللی استان 

واقع در پل شهرستان برگزار می گردد.
گفتنی است س��ازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان پارک 
ها ، سازمان عمران و نوس��ازی و نهادها و شرکت هایی که در 
حوزه خدمات شهری فعال اند در این نمایشگاه حضور دارند. 
دبیر اجرایی این نمایشگاه تاکید کرد که پنجاه درصد فضای 

نمایشگاه به بخش خصوصی اختصاص یافته است.
خاطر نشان می ش��ود در مدت برگزاری این نمایشگاه هتل 
بین المللی کوثر اصفهان برای اقامت شهرداران در نظر گرفته 

شده است.

رییس انجمن علمی جراحان عمومی ایران از هزینه 150 میلیون 
تومانی یک دوره درمان سرطان س��ینه با داروی هرسپتین خبر 
داد و گفت: در هشتمین کنگره س��الیانه انجمن علمی جراحان 
عمومی، عوارض درمان سرطان ها پس از جراحی را مورد بحث و 

بررسی قرار می دهیم.
دکتر بهزاد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کنگره 
امسال بر محور درمان س��رطان ها از ابتدای تشخیص تا درمان و 
عوارض ناشی از جراحی های سرطان ها استوار است. وی با اعالم 
این که باالی۹0 درصد درمان های سرطان ها با جراحی انجام می 
شود، گفت: این قبیل درمان ها به دلیل ضعف سیستم دفاعی بدن 
بیماران سرطانی، گاها با عوارضی همراه است. این جراح عمومی 

با عنوان این مطلب که انسان در طول عمر 80 ساله اش1000 بار 
سرطان می گیرد، افزود: این س��رطان ها توسط سیستم ایمنی 
 بدن مهار می ش��وند، اما وقتی دچار ضعف می شود، درصدی از 
س��رطان ها بروز می کند. رحمانی به ضعف سیستم ایمنی بدن 
بیماران دیالیزی و پیوند کلیه اشاره کرد و گفت: سیستم ایمنی 
بدن این قبیل بیماران به دلیل پس زدن کلیه مهار می شود و در 
 نتیجه در معرض ابتال به بیماری های عفونی و س��رطان ها قرار 
می گیرند. این فوق تخصص جراحی قفسه صدری با عنوان این 
مطلب که در کنگره هشتم بیشتر عوارض جراحی های سرطان 
های شایع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، تأکید کرد: سرطان 
ریه از جمله سرطان هایی اس��ت که قبال در خانم ها خیلی شایع 
 نبود، اما در حال حاضر به خاطر مصرف دخانیات در بین خانم ها،

سرطان ریه نیز در زنان ش��یوع بیش��تری یافته و به آمار مردان 
نزدیک شده اس��ت. رحمانی با انتقاد از نبود سیستم آمارگیری 
متمرکز در ایران، افزود: متأسفانه آمار جمع آوری شده در کشور 
قابل اعتماد نیست. رییس انجمن علمی جراحان عمومی ایران در 
ارتباط افزایش هزینه های درمان سرطان ها بعد از اعمال تحریم ها 
علیه کشورمان، گفت: این موضوع دیگر نیاز به آمار ندارد و به طور 
واضح کمبود دارو و امکانات پزشکی و جراحی وابسته به خارج را 
می بینیم، به طوری که درمان سرطان سینه با داروی هرسپتین 
در یک دوره که قبال 50 میلیون تومان بود االن ۳ برابر شده است.
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آگهی مناقصه  

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

متقاضيان می توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز كاری جهت دريافت اسناد مناقصه به اين اداره كل واقع در بلوار هشت بهشت - مقابل بازار 
هنر مراجعه نمايند و جهت تكميل و تحويل پيشنهادها تا پايان وقت اداری تاريخ 92/7/16 نمايند.

  ضمن�ا ش�ركت هاي�ی م�ی توانن�د نس�بت ب�ه ارائ�ه پيش�نهاد اق�دام نماين�د ك�ه م�دارک پرون�ده ارزياب�ی  آن�ان تكمي�ل
 شده باشد . 

متن اين مناقصه در پايگاه اينترنتی www.nosazimadaresisf.irوiets.mporg.ir قابل رويت می باشد.
الزم بذكر است هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

اداره كل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه های مش�روحه ذيل كه از محل اعتبارات دولتی  پيش بينی اعتبار شده را از طريق 
مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط و تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد.
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 برآورد اوليه
 به ريال

 نوبت
 مناقصه

تكميل دبيرستان 12 كالسه 1
حداقل پايه 1 ابنيه 213000000ماهدخترانه سميه نطنر

نوبت اول1/965/806/961اشخاص حقيقی

تكميل مقاوم سازی مدرسه 2
حداقل پايه 1 ابنيه 312000000 ماهزكريای رازی كچوئيه باغبادران 

نوبت اول1/689/791/530اشخاص حقيقی

تكميل مقاوم سازی مدرسه 3
حداقل پايه 1 ابنيه 312000000 ماهحضرت زهرا)س( باغبادران

نوبت اول 1/627/156/454اشخاص حقيقی

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

نوبت اول

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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مناقصه لوله گذاری فاضالب 
ش�ركت آب وفاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه ه�ای ذيل را از 
 طريق مناقصه عموم�ی به پيمان�كار دارای رتبه بن�دی وواجد صالحيت    
  ) با فهرست بهای سال 1392 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس 

جمهور ( واگذار نمايد .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه : 
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/06/09 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه :
 از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه 1392/06/10

دریافت اسناد : 
سايت اينترنتی

شركت آب وفاضالب استان اصفهان 
www.abfaesfahan.ir

پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
www.iets.mporg.ir

شماره تلفن : 0311-6680030

نوبت اول

برآورد )ريال (تضمين )ريال (نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

لوله گذاری فاضالب مباركه )فاز دو نصير 92-2-257
آباد، غرب خيابان مصلی وسطح شهر(

)ازمحل اعتبارات 
247,000,0007,103,441,966مشاركت فوالد مباركه(

لوله گذاری فاضالب مباركه )محدوده 92-2-258
خيابان سلمان ، 17 شهريور وحافظ(

)ازمحل اعتبارات 
196,000,0005,401,780,200مشاركت فوالد مباركه(

)ازمحل اعتبارات لوله گذاری فاضالب سطح شهر مباركه 92-2-259
174,000,0004,678,587,991مشاركت فوالد مباركه(

عمليات اجرايی لوله گذاری فاضالب 92-2-260
چمگردان

)ازمحل اعتبارات 
314,000,0009,331,121,231مشاركت فوالد مباركه(

عمليات اجرايی لوله گذاری فاضالب 92-2-261
ورنامخواست

)ازمحل اعتبارات 
415,000,00012,693,231,040مشاركت فوالد مباركه(

آگهی مزایده نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهر سازی در نظر دارد 
تعدادی از قطعات زمين با كاربری كارواش ، مصالح فروشی و نمايندگی خودرو واقع 
در سايت كارگاهی امين و محله گلستان شهر مجلسی را از طريق مزايده عمومی به 
فروش برساند، متقاضيان محترم می توانند از تاريخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 
ده روز به امور مسكن و واگذاری اين شركت مراجعه يا جهت كسب اطالعات بيشتر 

با شماره تلفن های 2284و5452228-0335 تماس حاصل فرمايند . 
 نشانی : اصفهان – كيلو متر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار ارم 

 WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : شركت عمران مجلسی سايت اينترنتی 
ضمنا كليه هزينه های درج آگهی به عهده برنده مزايده می باشد .
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چهره روزيادداشت

سهام عدالت به هدف نرسید
دبیر خانه کارگر اس��تان اصفهان گفت: سهام عدالت به کارگران که 

صاحبان اصلی این طرح هستند داده نشده است.
اصغر برشان در گفتگو با فارس در اصفهان با اشاره به وضعیت سهام 
عدالت اظهار داشت: متأسفانه س��هام عدالت به اقشار مختلفی داده 
شد و تقریبا همه اقش��ار از جمله فقیر و غنی توانستند سهام عدالت 

دریافت کنند، اما کارگران سهام عدالت دریافت نکردند.
وی ادامه داد: این حق کارگران و بازنشستگان است که سهام عدالت 

دریافت کنند.
دبیر خانه کارگر اس��تان اصفهان افزود: متأسفانه س��هام عدالت به 

افرادی که حقشان است داده نشده است.
وی تصریح کرد: عده زیادی از کارگران را با مس��ئولیت خانه کارگر 
برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کردیم و کارگران فرم های مربوطه 

را پر کردند، اما تاکنون دارایی مدارک آنان را تحویل نداده است.
برش��ان گفت: قرار بود دارایی کارهایی برای سهام عدالت کارگران 

انجام دهد، اما خبری از این قول ها نشد.

انجام 80 درصد از امور بخش کشاورزی 
توسط شرکت های مشاوره  فنی

رییس انجمن شرکت های مشاوره  فنی کشاورزی اصفهان گفت: در 
حال حاضر70 تا80 درصد از امور بخش کش��اورزی را شرکت های 

مشاوره  فنی انجام می دهند.
امیرحسین رضایی در ارتباط با فعالیت انجمن شرکت های خدمات 
مش��اوره ای فنی کش��اورزی اظه��ار  داش��ت: این انجم��ن مربوط 
به ش��رکت های فنی و مهندس��ی کش��اورزی اس��ت که با تصویب 
 بخش��نامه ای از س��وی هیأت وزیران در ارتباط با خصوصی  س��ازی 
بخش کشاورزی از سال 86 شکل گرفت و تمام فعالیت های مربوط 
 به بخش کش��اورزی که تصدیگری و قابل واگ��ذاری بوده را برعهده 

دارد.
وی ادام��ه داد: در شهرس��تان اصفه��ان 25 ش��رکت خدم��ات 
مش��اوره ای در ح��ال فعالی��ت هس��تند و انجم��ن ش��رکت های 
خدم��ات مش��اوره ای نیز پیگی��ری ام��ور ش��رکت ها، هماهنگی با 
 مدیریت ه��ا و پیگی��ری فعالیت های قاب��ل واگذاری آنه��ا را دنبال

 می کند.

 برق با قیمت چند برابری
 به صنعتی ها فروخته می شود

محمد س��لطانی در گفتگو با فارس در اصفهان با اش��اره به وضعیت 
شهرک صنعتی سجزی اظهار داشت: یکی از مشکالتی که در شهرک 
صنعتی سجزی وجود دارد مشکل برق است که با قیمت چند برابری 

به ما فروخته می شود.
وی عنوان کرد: ب��ا آقای فالحتیان نی��ز صحبت های��ی کردیم تا با 

صنعتگران تعامل بیشتری انجام شود.
رییس ش��هرک صنعتی س��جزی بیان کرد: در ح��ال حاضر برق به 
صنعتگران کیلوواتی135 تومان فروخته می شود، در حالی که باید 

حدود 43 تومان از ما دریافت شود.
این مسئول تصریح کرد: کارگاه های آماده به کاری داریم، اما برق این 
کارگاه ها با مشکل روبه رو شده که امیدواریم این مشکالت حل شود و 

متأسفانه برق، صنعتگران را فلج کرده است.
سلطانی ادامه داد: تولیدات در شهرک به شدت کاهش یافته است و 

دلیل آن هم کاهش تقاضا از طرف شرکت های بزرگ است.

 نان گران نشود
 کیفیت افزايش نمی يابد

فاتحه افزایش قیمت نان خوانده شد تا علی رغم افزایش هزینه های 
نانوایان درآمدشان همچنان ثابت باقی بماند.

به گزارش ایس��نا- منطقه اصفه��ان، در ماه های اخی��ر تعدادی از 
نانوایان برای افزایش درآمد به پخت انواع نان مش��غول هس��تند به 
گونه ای که در یک نانوانی تافتون، می توان نان خشک وحتی بربری 

نیز مشاهده کرد.
مدیر اجرایی اتحادیه نانوایان اصفهان به خبرنگار اقتصادی ایس��نا- 
منطقه اصفهان گفت: مردم باید این کیفیت ن��ان را بپذیرند زیرا تا 

زمانیکه قیمت نان اصالح نشود از نان بی کیفیت خبری نیست.
محمد رضا خواجه ادامه داد: فاکتنور مه��م در افزایش کیفیت نان، 
رضایت نانوا از قیمت نان اس��ت و ت��ا مادامی که نانوا راضی نباش��د 

کیفیت نان بهتر نمی شود.
وی با بی��ان اینکه تع��دادی از نانوایان اجازه پخت ن��ان با کیفیت و 
گران تر را از اتحادیه اخذ کرده اند، اظهار ک��رد: این نوع نان کیفیت 

بهتری داشته و با چانه ای با وزن 250 گرم پخته می شود.
خواجه میزان مصرف جوش در نان در س��طح ش��هر اصفهان را زیر 
10درصد اعالم کرد وگفت: س��قف مصرف جوش در اصفهان پایین 

است مگر اینکه نانوا مجبور باشد.

 ابالغ دستورالعمل
کاهش ممنوعیت های صادراتی

دستورالعمل کاهش تعداد کاالهای صادرات ممنوع از22 
قلم به17 قلم کاال به گمرک های داخلی ابالغ شد.

محمد الهوت��ی نایب رییس کنفدراس��یون صادرات در 
گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، از 
ابالغ دستورالعمل کاهش تعداد کاالهای صادرات ممنوع 
به گمرک های داخلی خبر داد و گفت:   روز یک شنبه پس 
از جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، جلسات 
کمیسیون صادرات و واردات همزمان انجام شد و در آن 
کرباس��یان رییس گمرک از ابالغ این دس��تورالعمل از 

دوشنبه خبر داد.
به گفته وی همچنین در این جلسه، نادری معاون گمرک 
از منتفی ش��دن اخذ تعهدنام��ه ارزی از صادرکنندگان 

خبر داد.
الهوتی ادامه داد: براساس اظهارات کرباسیان کاالهای 
صادرات ممنوع از22 قلم ب��ه 17 قلم کاهش یافته و این 

موضوع روز دوشنبه به گمرک های داخلی ابالغ شد.

 دولت دهم 
دالل پروری کرده است

تنها راه برای مقابله با این واسطه گری ها و چندین برابر 
شدن قیمت ها این است که بزرگ ترین باغات کشور تحت 
نظارت اتحادیه بار فروشان و دولت به توزیع محصوالت 

خود بپردازند.
رییس اتحادیه بارفروشان گفت: دولت دهم دالل پروری 
کرده اس��ت و خود عامل تفاوت هزینه تمام شده تولید 
و قیمت عرض��ه محصوالت کش��اورزی از جمله میوه ها 

شده است.
مصطفی دارای��ی نژاد رییس اتحادیه بارفروش��ان ضمن 
بیان این مطلب اظهار داشت: در سال گذشته وزارت جهاد 
کشاورزی14هزار هکتار از باغات دشت مغان آذربایجان 
را که زیر کشت هلو، شلیل، گیالس، زردآلو، آلبالو، فندق، 
س��یب و بادام بود، در مزایده ای به فردی واس��طه گر به 

بهای9 میلیارد تومان واگذار کرد.
رییس اتحادیه بارفروش��ان خاطرنش��ان ک��رد: تاکنون 
ش��کایت ها از نحوه فروش این باغ و میزان قیمت گذاری 
این دالل به جایی نرسیده است، ولی ما درصددیم که در 
یک جلسه با مسئوالن وزارتخانه جهاد کشاورزی کنونی 

این قبیل مشکالت را رفع کنیم.

تدبیر برای
رسیدن فرش به عرش

فرصت برای
معوقه های بیمه ای

وزیر صنعت در حاشیه نمایش��گاه فرش گفت: در نامه ای به ستاد تدابیر 
ویژه اقتصادی قرار شد تعهد صادر کنندگان به شیوه هزینه کرد ارز ناشی 

از صادرات غیرنفتی برداشته شود.
محمدرض��ا نعمت زاده در حاش��یه نمایش��گاه بین الملل��ی فرش گفت: 
در نامه ای به س��تاد تدابیر ویژه اقتصادی قرار ش��د تعه��دی که قبال از 
صادر کنندگان گرفته می شد تا چگونگی هزینه کرد ارز ناشی از صادرات 
عنوان کنند، منتفی ش��ود. وی اف��زود: تعهد گرفت��ن از صادر کنندگان 
برای ش��یوه هزینه کرد ارز صادراتی کار غلطی بود که س��ازمان مالیاتی 
نیز براس��اس آن تعه��د مالیات وض��ع می ک��رد، اما برای رفع مش��کل 
صادر کنندگان و در راستای مقررات زدایی در100 روزه اول دولت، نامه ای 
به ستاد تدابیر ویژه ارسال شد و این تعهد صادر کنندگان برداشته می شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی اس��تان اصفه��ان گفت: کارفرمای��ان واحدهای 
صنفی،صنعتی و کش��اورزی که تا پایان سال1391بدهی قطعی حق بیمه 
و بیمه بیکاری به این سازمان داشته باشند، می توانند از مزایای بخشودگی 

صد درصدی جرایم استفاده کنند.
علی اصغر دادخواه با اش��اره به این مس��أله ک��ه اجرای این ط��رح تا زمان 
92/10/19 قابل اجراست اظهار داشت: کارفرمایان باید در اجرای این قانون 
تا تاریخ یاد شده نسبت به تعیین تکلیف نهایی بدهی خود اقدام کنند. وی 
افزود: کارفرمایان در صورتی که توانایی پرداخت بدهی های قطعی معوقه 
بابت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری لغایت اس��فند ماه91 را به صورت یکجا 
نداشته باشند، می توانند درخواست کتبی خود مبنی بر تقسیط بدهی های 

کارگاه را حداکثر تا تاریخ92/10/19 ارایه و ثبت دفتر شعبه نمایند.

بانک گردشگری در س��ه ماهه منتهی به اسفند91 زیان36 
ریالی را شناسایی کرد تا اولین بانک خصوصی فرابورسی باشد 

که در یک دوره مالی زیان شناسایی می کند.
رشد بیش از280 درصد س��ود پرداختی به سپرده گذاران 
نس��بت به دوره مشابه س��ال مالی گذش��ته در حالی است 
که درآمد تسهیالت اعطایی شرکت تنها رشد36 درصدی  
داشته است. دارایی های ثابت شرکت بالغ بر3300 میلیارد 
 ریال اس��ت که رش��دی67 درص��دی را نش��ان می دهد و 
سرمایه گذاری بانک گردش��گری در شرکت مجتمع فوالد 
بناب نی��ز528 میلیارد ریال را ش��امل می ش��ود که بدین 
ترتیب بخش قابل توج��ه دارایی های بان��ک در این حوزه 
سرمایه گذاری شده اس��ت. عالوه بر این میزان دارایی های 
ثابت ش��رکت بیش از حقوق صاحبان سهام است، در حالی 
که طبق مصوبه شورای پول اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی 
دارایی های ثابت نسبت به حقوق صاحبان سهام نباید از70 
درصد بیشتر باشد. طبق صورت  مالی میان دوره ای منتهی به 
سی ام اسفندماه، این شرکت به دلیل عدم ایفای تعهدات اعتبارات 
اسنادی و تسهیالت فوالد بناب و شرکت های زیرمجموعه 
اقدام به تملک40درصد از شرکت مذکور و فروش30 درصد 
آن به میزان9388میلیارد ریال کرده اس��ت که از این بابت 

بانک گردشگری بیش از8000 میلیارد ریال طلبکار است.

رییس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان ای��ن که خرید و 
فروش مسکن در کشور از روزی14 هزار به 8 هزار قرارداد 
کاهش یافته است گفت: بهترین روش برای خانه دار شدن، 

اعطای تسهیالت به سازنده و انتقال آن به خریدار است.
مصطفی قلی خس��روی در گفتگو با فارس، در پاسخ به این 
سؤال که مشاوران امالک از رکود بی سابقه خرید و فروش 
مسکن گله مند هستند افزود: بازار مسکن در حالت رکود به 
سر می برد و این رکود را آمارهای خرید و فروش به خوبی 

نشان می دهند.
وی ادامه داد: طبق آمارهای ثبت ش��ده در سامانه امالک 
در س��ال91 در اوج خرید و فروش مسکن، روزانه 14 هزار 
قرارداد خرید و فروش در کش��ور به ثبت رسید که در حال 

حاضر این عدد به8 هزار قرارداد کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: خرید و فروش مسکن راکد شده است، اما 
نه به آن شدتی که برخی از مشاوران امالک می گویند یک 

سال هیچ خرید و فروشی را به ثبت نرسانده اند.
قلی خس��روی گفت: بهتری��ن روش برای خانه دار ش��دن 
و افزایش قدرت خرید مس��کن این اس��ت که تس��هیالت 
مسکن را به سازنده بدهند و سپس آن تسهیالت به خریدار 

منتقل شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه تیران اعالم کرد: 
با وجود مش��کالت در زمینه نقل و انتقال پ��ول، صادرات و 
بازار فروش محص��والت تولیدی منطقه تی��ران و کرون در 
یک سال گذشته نسبت به چند س��ال قبل وضع بهتری به 

خود گرفته است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
 اصفه��ان؛ دادخواه با بیان این که ثبات نس��بی ن��رخ ارز در 
 ماه ه��ای گذش��ته در بهبود وضعی��ت واحده��ای فلزی و 
ریخته گری منطقه تأثیر داشته است، افزود: بازار نسبت به 

سال گذشته از  آرامش بیشتری برخوردار است.
وی همچنین عنوان کرد: باال رفتن نرخ ارز در سال گذشته 
باعث شد واردات سنگ چینی محدود ش��ود و در مواردی 

سنگ ایرانی بیشتر مورد توجه خریداران داخلی قرار گیرد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه تیران همچنین 
از توسعه شهرک صنعتی رضوانش��هر خبر داد و افزود: این 
شهرک صنعتی تخصصی س��نگ با الحاق قطعه زمینی در 

قسمت جنوبی، گسترش خواهد یافت.
دادخ��واه اظهار  داش��ت: متقاض��ی برای س��رمایه گذاری 
در منطقه تیران زیاد اس��ت، اما متأس��فانه با کمبود زمین 

مواجهیم.

مدیرعامل بانک کش��اورزی از راه اندازی س��امانه پرداخت 
تسهیالت خرد در کشور خبر داد که از این بعد کشاورز برای 
دریافت وام های زیر20 میلیون تومان تنها یک بار به بانک 

مراجعه می کند.
محمد طالبی در پاس��خ به این ک��ه آیا س��امانه پرداخت 
تسهیالت خرد که قبال قول راه اندازی در نیمه دوم شهریور 
داده بودید، راه اندازی شد، گفت: این سامانه در کل کشور 

راه اندازی شد.
مدیر عامل بانک کش��اورزی افزود: به دلی��ل جلوگیری از 
مشکالت احتمالی استفاده از این س��امانه برای کشاورز و 
امکان برطرف کردن آن از سوی کارکنان، فعال کشاورزان 
برای اس��تفاده از این س��امانه به ش��عب بانک ه��ا مراجعه 
می کنن��د. پیش از ای��ن، مدیرعام��ل بانک کش��اورزی از 
راه اندازی س��امانه ای در شعب بانک کش��اورزی خبر داده 
بود که تمام درخواست  تس��هیالت زیر20 میلیون تومان، 
استعالم، ضمانت  از طریق سامانه اینترنتی انجام می شود 
و کش��اورز تنها یک بار و آن هم ب��رای دریافت وام به بانک 
مراجع��ه می کن��د. وی  گف��ت: در س��ایت اینترنتی بانک 
کشاورزی لینکی)پیوند( وجود دارد که مربوط به تسهیالت 
و ساماندهی این تسهیالت خرد است و کشاورزان می توانند 

ثبت نام کنند.

مسکن ارزبانک کشاورزی

 بانک گردشگری
 ۳۶ ريال زيان اعالم کرد

بازار مسکن 
در رکود

تأثیر مثبت ثبات نرخ ارز 
بر وضعیت صنايع

راه اندازی سامانه پرداخت 
تسهیالت خرد    بانک کشاورزی

اخبار کوتاه

ويژه 

4
االكلنگ بهای گوشت در مقابل نرخ پوست

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش بهای گوشت گوسفند در مقابل کاهش نرخ پوست و استقرار17 
جایگاه برای عرضه دام زنده در روز عید قربان در ته��ران خبر داد. علی اصغر ملکی در گفتگو با ایلنا گفت: 

درحال حاضر با روند کاهشی نرخ دالر، بهای پوست گوسفند نیز افت کرده است.
تشکیل کارگروه حمايت از 

فرش دستباف در مجلس 
 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 

ارسالن فتحی پور
 در دولت قبل، رییس جمهور می گفت همین فردا باید جوایز صادراتی 
پرداخت شود، اما هنوز هم پرداخت نشده است، لذا دولت به جای شعار 
باید عمل کند. شعار دادن چه فایده دارد؟ مسئولین باید برای رفع موانع 
تولید عمل بکنند. در حال حاضر کارخانه ه��ای تولید فرش یا تعطیل 
شده اند و یا در حال تعطیل شدن هستند. مجلس باید تسهیل صادرات 
فرش را در اولویت قرار دهد. در بودجه س��ال جاری ب��رای حمایت از 
صادرات فرش رقمی را در نظر 
گرفتیم، اما معاونت راهبردی، 
آن را اجرا نکرد. مجلس اعالم 
آمادگی می کند تا طرح های 
وزارت صنعت برای تس��هیل 
صادرات فرش را مورد حمایت 
قرار ده��د. بای��د کارگروهی 
برای حمایت از فرش دستباف 

تشکیل شود.
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 »تمام افراد 10س��اله و بیشتر که در 
 داوود 
طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، شیخ جبلی

حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به 
 دالیلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، شاغل محسوب 
 می ش��وند. ش��اغالن به ط��ور عم��ده ش��امل دو گ��روه مزد و 
حقو ق بگیران و خوداشتغاالن می شوند. ترک موقت کار در هفته 
مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی براي مزد و حقوق بگیران و 
تداوم کسب و کار براي خوداشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب 
می ش��ود.« این تعریفی اس��ت که درگاه ملی آمار ملی ایران از 
شخص شاغل ارایه داده اس��ت و بنا بر تعریف این مرجع »استان 
اصفهان در سالی که گذشت دارای 13/8 نرخ بیکاری بوده است.«

یکی از گزینه هایی که در تعریف ش��غل به ص��ورت جامع مورد 
بررسی قرار گرفت است، میزان دریافت حقوق و مزایای کارگران 
بود که در ش��ورای عالی کار باحضور نمایندگان 3 گروه )دولت، 
کارفرمایان و کارگران)  مورد بررس��ی قرار می گیرد و در اجرای 
ماده41 قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق 
هرچه بیش��تر میزان درآمد آنان با سطح معیش��ت و همچنین 
با توجه به مقتضی��ات بنگاه های تولیدی، کارفرمایان و ش��رایط 

اقتصادی جامعه به توافقات نهایی دست پیدا می کنند.
در سال جاری نیز طبق توافقات انجام ش��ده و با در نظر گرفتن 
گزینه های پرداخت حقوق به کارگران میزان دستمزد به معادل 
»487 هزار و 125 تومان رسید« که نسبت به دستمزد سال91 

معادل 97 هزار و 425 تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که منابع رسمی در آمد کمتر از946 هزار تومان 
را خط فقر محس��وب می کنند. جمش��ید پژویان رییس شوراي 
رقابت در این رابطه می گوید:» خانوارهاي شهري با درآمد ماهانه 
کمتر از946 هزار تومان زیر خط فقر به حس��اب مي آیند. مقدار 
یارانه نقدي فاز اول توانسته اثر مثبتي در توزیع درآمد و افزایش 
رفاه فقرا داشته باش��د و براي فاز دوم افزایش20 درصدي کافي 

خواهد بود. «
با این حس��اب میزان حقوق دریافتی در س��ال جاری نمی تواند 
بازگوی نیاز مردم در یک ماه باشد، البته نرخ برآورد شده در رابطه 
با خط فقر نسب به تورم سال گذش��ته محسوب شده است و اگر 
محققان و اقتصاد دانان این نرخ را در سال جاری اعالم کنند قطعا 
رقم خط فقر به بیش از یک میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد 
که نسبت به حقوق دریافتی بیش از50 درصد بیشتر خواهد بود.

      کارگران؛ قشر آسیب پذير در برابر گرانی ها
 با توج��ه ب��ه برآوردهای انجام ش��ده و ن��رخ تورم س��ال جاری

ضعیف ترین قشر شاغل، کارگران هس��تند که با دریافت ماهانه 
487 هزار و125 تومان زیر خط فقر به سر می برند. متأسفانه در 
روزها و ماه های اخیر با باال رفتن قیمت اجناس که مایحتاج اولیه 
زندگی را تشکیل می دهد، قشر کارگر با سختی هایی در رابطه با 

برآورده کردن نیازهای خود و خانوار روبه رو بوده است.

نرخ تورم12 ماهه منتهی به بهمن ماه س��ال گذشته نیز به29/8 
درصد رس��ید و همان طور که بهمنی ریی��س کل بانک مرکزی 
پیش بینی کرد، »نرخ تورم در س��ال91 از رقم31 درصد خواهد 
گذش��ت.« با این تفاسیر، نرخ تورم در س��ال91 رکورد 17 سال 
گذشته را شکسته است. از سال75 تا 90، باالترین رقم تورم در 
سال 87 به میزان 25/4 درصد رخ داده است که با توجه به تورم 
باالی31 درصد در س��ال گذش��ته، رکورد جدیدی در این سال 

ثبت خواهد شد.
 این در حالی اس��ت که افزایش نرخ ارز در سال گذشته تا کنون  
بیش��ترین س��هم را در افزایش نرخ تورم دارد و البته سهم عدم 
نظارت مس��ئوالن بر بازار و قیمت ها هم ش��اید کمتر از نرخ ارز 

نباشد!

      يارانه تورم زا بود؟
یکی از دالیلی که می توان در نبود  برابری دستمزد از آن یاد کرد 
سوء مدیریت هایی است که در سال های اخیر تا کنون در جامعه 
کارگری اعمال شده و این امر باعث شده است تا قشر کارگر جزء 

ضعیف ترین افراد جامعه محسوب شوند.
کارگران با برآورد دس��تمزد نزدیک به500 ه��زار تومان باید از 
عهده زندگی با تورم ناش��ی از گرانی های اخیر برآیند، در همین 
راس��تا دولت برای مهار این تورم که یکی از منشأهای آن تحریم 
ایران توسط ایادی استکبار اس��ت، اقدام به پرداخت یارانه نقدی 

به مردم کرد.
تحلیلگران اقتصادی می گویند:»افزایش یارانه نقدی در اوضاع 
کنونی جامعه، تنها موجب افزایش فقر می ش��ود و هیچ نشانی از 
ایجاد و افزایش رفاه یا قدرت خرید مردم در این باره باور کردنی 
و قابل  دیدن نیس��ت. در قانون هدفمندي یارانه ها، توزیع یارانه 
نقدي، ابزار حمایتي از مردم و قش��ر ضعیف در برابر آزادس��ازي 

قیمت حامل هاي انرژي در نظر گرفته شد.«
در س��ال جاری که به فرموده رهبر معظم انقالب، سال »حماسه 
اقتصادی« نامیده شد، مدیران دولتی و مسئوالن باید بدانند که 
قشر ضعیف جامعه با توجه به تش��دید تحریم ها و باال رفتن نرخ 
برخی از اجناس که مایحتاج اولیه زندگی هستند نباید در سختی 

به سر ببرند. 
مدیریت صحیح  دولت م��ی تواند بر خ��الف آن اتفاقاتی که در 
گذشته افتاده است آبی بر آتش گرانی باشد و جامه ای باشد بر تن 
کارگران. حماسه اقتصادی در جامعه که بیشتر کارگران تنها در 
میدان نبرد آن بودند، نیاز ب��ه کمک دولتمردان دارد تا با هدایت 

رهبر معظم انقالب جانی تازه به خود گیرد.

جديدترين برآوردها ازحداقل مزد  92

تورم به كارگران سر می زند!
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 بزرگداشت آقا رشید
 در جشنواره کودک 

 استقرار گروه هادر
  ارتقای سطح  کیفی تئاتر 

بزرگداش��ت »قدرت اهلل ای��زدی« )آقا رش��ید( بازیگر محب��وب اصفهانی در 
 بیس��ت و هفتمین جش��نواره فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

به گزارش ستاد خبری بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، قدرت اهلل ایزدی معروف به آقا رشید بازیگر اصفهانی است که در بین 
کودکان و نوجوانان ایران از محبوبیت خاصی برخوردار است. وی در سال ۱۳۳۵ 
در شهرستان برخوار و میمه استان اصفهان به دنیا آمد و در سال۱۳۵۸ به عنوان 
آموزگار در وزارت آموزش و پرورش استخدام شد. ایزدی در سال۱۳۶۴ از طریق 
صدا و سیما وارد دنیای بازیگری شد و در سال ۱۳۷۵ اولین تئاتر خود را به روی 

صحنه برد. ایزدی در کنار فعالیت هنری به شغل معلمی نیز ادامه داده  است. 
پیش از این، نام شمسی فضل الهی، غالمرضا آزادی و  دنیا فنی زاده به عنوان 

فعاالن سینمای کودک در سه دهه گذشته در این بخش اعالم شده بود.

احمد شاهین فر رییس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان بیان کرد: در این 
دوره۴۶ اثر به دفتر انجمن هنرهای نمایشی ارسال شد و مورد بازبینی قرار 
گرفت. از بین این آثار،۳۱ اثر به صورت زنده و ۱۵ اثر به ش��کل لوح فشرده 

مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت ده اثر برگزیده شد.
وی ادامه داد: جشنواره تئاتر اس��تانی اصفهان، ۶ مهرماه آغاز خواهد شد و 

نمایش ها در تاالر فرشچیان و هنر به روی صحنه خواهند رفت.
رییس انجمن هنرهای نمایش��ی اصفهان بیان کرد: با توجه به این که طی 
دو سال گذشته به عنوان بازبین حضور داشتم، سطح کیفی آثار ارایه شده را 
بسیار مناسب ارزیابی می کنم. آثار به لحاظ کیفی و تکنیکی ارتقا  داشتند. 
همچنین تعداد آثار ارایه شده بیشتر بود. گفتنی است، وی مهم ترین عوامل 

را در ارتقای آثار مربوط به طرح استقرار گروه ها عنوان کرد.

یادداشت

جشنواره کودک

کافه کتاب

هفت

راهیابی3 نمایش از اصفهان به جشنواره تئاتر مریوان
۳ اثراز استان اصفهان به هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان راه یافته است.

 »قطار ایرانی«، »۴ خان برای جاسم« و »تندیس« آثاری است که به جشنواره بین المللی 
تئاتر خیابانی مریوان راه یافته اند.

5

اصفهان سیاره کوچک
نمایشگاه عکس های فریبرز عالقه بند 
جمع��ه ۵ مهر م��اه در گال��ری آپادانا 

گشایش می یابد.
به مناس��بت روز جهان��ی جهانگردی 
نمایش��گاه »اصفهان سیاره کوچک« 
در گال��ری آپادان��ا برگزار می ش��ود.

۲۰ عک��س از  در ای��ن نمایش��گاه
فریب��رز عالق��ه بن��د  ک��ه در ابع��اد 
۷۰×۷۰ س��انتیمتر از آث��ار و ابنیه باس��تانی و تاریخ��ی دولتخانه  
 صف��وی )اصفهان( ب��ه چاپ رس��یده، به نمای��ش در خواه��د آمد.
 در بخشی از بیانیه عکاس درباره این نمایشگاه آمده است: سال های

سال است که بنا های تاریخی اصفهان مورد توجه طراحان، نقاشان 
و عکاسان فراوانی قرار گرفته است و بیش از هزاران اسکیس، نقاشی 
و عکس به صورت های مختلف به دوس��تداران اصفهان عرضه شده، 
اما » اصفهان س��یاره کوچک « نگاهی خاص، انتزاعی و در عین حال 
نو به آثار و ابنیه تاریخی اصفه��ان دارد. عالقه مندان به بازدید از این 
نمایش��گاه می  توانند از۵ تا۱۰مهر ماه از س��اعت۱۶ تا ۲۰ به گالری 

آپادانا مراجعه نمایند. 

جشنواره خاطره گویی دفاع مقدس 
باغ تجربه وابسته به سازمان فرهنگی- 
تفریحی ش��هرداری اصفهان تا  امروز 
میزبان جش��نواره خاطره گویی دفاع 

مقدس خواهد بود.
مری��م صادق��ی در ای��ن ب��اره گفت: 
ب��اغ تجرب��ه ویژه س��المندان اس��ت 
و برنامه های��ش را ب��رای ای��ن ن��وع 
مخاطب تنظیم می کن��د. وی افزود: 
این جش��نواره با هدف گرامیداش��ت دف��اع مقدس و ن��گاه به دفاع 
مقدس از زاوی��ه ای جدید برگ��زار می ش��ود و در آن راویان مختلف 
 به روایت خاط��رات تلخ و شیرینش��ان از دوران جن��گ می پردازند.

عالقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند تا امروز  از ساعت 
۸:۳۰ به پارکینگ شماره ۵ باغ غدیر مراجعه نمایند. 

یاد پرویز مشکاتیان در خورشید
کنس��رت »یاد ب��اد« با اج��را قطعات 
جاودانه پرویز مشکاتیان به سرپرستی 
محمد آذری شاگرد پرویز مشکاتیان 
در هنرس��رای خورش��ید وابس��ته به 
سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری 

اصفهان برگزار خواهد شد.
محمد آذری در این باره گفت: با توجه 
به این که در چهارمین سال درگذشت 
استاد پرویز مش��کاتیان قرار داریم، این کنس��رت با اجرای دو آلبوم 
به یاد ماندنی و نوس��تالژیک اس��تاد ب��رای مردم با عنوان »آس��تان 
 جانان« و » بی��داد« در اصفهان برگزار خواهد ش��د. وی افزود: طبق 
برنامه ریزی ها کنس��رت از دو بخش تش��کیل ش��ده ک��ه در بخش 
اول آن همای��ون و قطعات آلب��وم بیداد و افق مه��ر و در بخش دوم  
 قطعات آلبوم آستان جانان در بیات ترک و دشتی به اجرا در خواهد 

آمد.
گفتنی است کنس��رت »یاد باد« به سرپرستي محمد آذری، نوازنده 
س��نتور و با حضور سروش دادیار خواننده ،کوش��ان یغمایی تنبک � 
کورش بابایی، کمانچه � بهروز معین، کمانچه � آرش سعیدیان، عود�  
س��ام خاجه وند، دف در تاریخ ۴ و۵ مهرماه ۱۳۹۲ ساعت۲۰:۳۰ در 
هنر سرای خورشید وابسته به سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری 

اصفهان برگزار خواهد شد. 

»َمه در ِمه« در بازار کتاب 
زندگینامه داس��تانی ش��هید ایرج رستمی مس��ئول عملیات ستاد 
جنگ های نامنظم در کتابی با عنوان »َمه در ِمه« منتش��ر ش��د. این 
رزمنده همانی است که رهبر انقالب در زمان حضورشان در جبهه ها 

به او می گفتند: نورباال می زنی!
کتاب »َمه در ِمه« در برگیرنده نگاه ندا معراجی پور به زندگی شهید 
ایرج رستمی مسئول عملیات ستاد جنگ های نامنظم از سوی نشر 
صریر منتشر شد. این کتاب که حاصل مصاحبه نویسنده اثر با همسر 

شهید و جمعی از همرزمان وی است، در 
قالب متنی به زبان سوم شخص و گاهی 
نیز به زبان اول ش��خص روایت می شود 
و به گونه ای تألیف ش��ده است که انگار 
نویس��نده متن بر تمام جزئیات زندگی 
ش��هید رس��تمی همانند ی��ک دوربین 

سینمایی نظارت داشته است.
ش��هید رس��تمی در بام��داد۳۱ خرداد 
۱۳۶۰در حال��ی ک��ه ب��ا همرزمان��ش 
درگیری سختی با دشمن بعثی داشتند 
بر اثر اصابت گلوله توپ دشمن در منطقه 
 دهالویه ب��ه درجه رفیع ش��هادت نائل 

شد.

مرور آثار سرزمین های اسالمی 
در جشنواره کودک اصفهان

اسامی فیلم های بخش »مرور آثار سرزمین های اسالمی« 
در بیس��ت و هفتمین جش��نواره بین الملل��ی فیلم های 

کودکان و نوجوانان اعالم شد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس از اصفهان ب��ه نقل از 
س��تاد خبری بیس��ت و هفتمین جش��نواره بین المللی 
فیلم های ک��ودکان و نوجوانان، فیلم ه��ای بخش »مرور 
آثار س��رزمین های اس��المی« از بین تولیدات سینمای 
کودک شش کشور که در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تولید 
شده اند، انتخاب شده است.بنا بر این گزارش، فرزند چهارم 
)وحید موسائیان از ایران(، دوستدار مسی در بغداد )سهیم 
عمرخلیفه از عراق(، دینو )ادوارد گون��اوان از اندونزی(، 
کاله جادویی )سرور کریم اف و ناظم جمعه از ازبکستان(، 
کفش های من )انیس السود از تونس( و چشم به راه )جو 
ژی وی از س��نگاپور( در این بخش جش��نواره به نمایش 
گذاشته خواهند شد. بیس��ت  و هفتمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با گرامی داشت 
نام پیامبر اکرم )ص( پدر آسمانی کودکان دنیا، از پانزدهم 

تا نوزدهم مهر ماه برگزار می شود.

 جشنواره فیلم کودک
 و نوجوان آسیب شناسی شود

نمایشنامه نویس حوزه کودک گفت: متاسفانه فیلمنامه 
نویس��ان کودک به کودکان امروز ما پشت کرده اند و در 

کودکی خود مانده اند.
محمد برومند در گفت وگو با خبرنگار سرویس فرهنگ و 
هنر خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( منطقه اصفهان،  
اظهارکرد: در حالی که ۵۰ درص��د موفقیت یک فیلم به 
فیلمنامه آن باز می گردد، اما فیلمنامه نویسان به خاطر 
دستمزدهای پایین توجه چندانی به فیلم نامه خود ندارند 
و به کارهای مختلف و نوشتن برای سریال روی می آورند.

وی اف��زود: ی��ک کارگ��ردان معمولی از ی��ک فیلمنامه 
قوی می تواند اثری قابل تامل بس��ازد اما بدون داش��تن 
یک فیلمنام��ه خوب نمی ت��وان انتظار اثری ب��ا ارزش و 
در خور توجه را داشت.نویس��نده انیمیش��ن “مدادهاي 
رنگي” در مورد ضعف فیلمنامه های ک��ودک بیان کرد: 
در برخوردهایی که با بچه ها دارم آنه��ا به من می گویند 
فیلم هایی که برایمان ساخته می شود را دوست نداریم و 

با آنها ارتباط برقرار نمی کنیم.

دومین جلسه از سلسله نشست های 
جمال 
نوروزباقری

نگارگری و تذهیب با حضور اس��تاد 
مجید صادق زاده در خانه هنرمندان 

اصفهان برگزار شد.
به گ��زارش زاینده رود، موضوع این نشس��ت ) ف��رم و فضا در 
تذهیب( بود که با تعریف نگارگری آغاز ش��د. ص��ادق زاده با 
 اش��اره به این که ریزه کاری در نقاشی بس��یاری از نقاط دنیا 
قابل مش��اهده است گفت: نگارگری نقاش��ی، کالسیک ایران 
و واژه ای ایرانی اس��ت که مهم ترین ویژگی آن چکیده نگاری 
 یا نگاه خاصی به طبیعت اس��ت که اس��تریلیزه، قلم گیری و 

رنگ گذاری تخت از تکنیک های اصلی آن است.
  وی با توجه به موضوع نشس��ت افزود: ف��رم و فضا در تذهیب 
واژه هایی است که در مابقی رشته ها نیز قابل تعریف و کاربرد 
اس��ت، اما ما به دنبال بیان ایده های تجس��می در این تعریف 

هستیم و در تذهیب به فرم های انتزاعی می رسیم.
 استاد صادق زاده خاطرنشان کرد: در طبیعت سه فرم مربع، 
مثلث و دایره وجود دارد که از تلفیق آنها فرم های دیگری ایجاد 
می شود که شامل فرم های منحنی، زاویه دار و ترکیبی  است. 
فرم های منحنی و زاویه دار هم می تواند در اجزا  باش��د و هم 
در کل، اما فرم های ترکیبی ش��امل ترکی��ب منحنی و زاویه، 
منحنی در منحنی، زاویه در منحنی، زاویه در زاویه اس��ت که 

 انواع اسلیمی ها، برگ های اسلیمی و اسلیمی های توخالی و ...
شامل می شود.

 مدرس این سلسله نشس��ت ها تأکید کرد: در تقسیم بندی و 
تحلیل فرم ها می توان آنها را از نظر فنی و اعتقادی تقس��یم 
نمود. تحلیلی که کمتر بدان توجه شده است، تحلیل اعتقادی 
اس��ت که این تحلیل ثابت م��ی کند الگوهای معن��اداری در 
دنیا وج��ود دارد؛ مثل فرم دایره و مکعب که برای مس��لمانان 

معنادار است.
 وی ادامه داد: براس��اس اصل خرد جمعی س��ه اندیشه کلی 
وجود دارد که ش��امل خرد ماورائی دنیای کهن، خرد دنیایی 
دنیای ام��روز، خردجمعی جهان بینی توحیدی اس��ت. خرد 
ماورائی دنیای کهن ماقبل از تمدن بشر ایجاد شده و تا دنیای 
مدرن ادامه یافته اس��ت، خرد دنیای امروز همان خرد دنیای 
نوین است که براساس دنیای فیزیک، عینیت و عالم متناهی 
شکل گرفته است، خرد جهان بینی توحیدی، خردی متصل به 
متافیزیک، ماوراء و عالم نامتناهی است که هنرمندان توحیدی 
از این اندیشه پیروی می کنند و هنردینی و قدسی نیز از این 

نوع هستند.
 مجید صادق زاده فرم های تذهیب را نام برد و گفت: فرم های 
جهت دار، ساکن، فرم درفرم، فرم از فضای منفی، فرم آشکار و 
پنهان، سیال، درهم تنیده، تأکیدی، تابع، متقارن و نامتقارن 

 از فرم های تذیب هس��تند. اس��لیمی و خطایی ح��روف کاِر 
تذهیب کار هستند که می توان از آنها استفاده های مختلفی 

کرد، ولی نمی توان آنها را حذف کرد.
 وی با تعریف تذهیب به عنوان تصور تجسم شده ای از تخیل 
توحیدگرا افزود: تذهیب نه تنها شی تزئینی و دکوراتیو نیست 
بلکه تصوری اس��ت ک��ه روی کاغذ آمده اس��ت و ریزه نگاری 
تذهیب یک ضرورت کاربردی اس��ت که در قرون گذشته در 

خدمت خوشنویسی بوده است.
وی تأکی��د ک��رد: تذهیب را 
می توان ب��ا فضاهایی مانند 
فض��ای متع��ادل، آرام، پیرو 
و تاب��ع، پرهی��ز از هیج��ان 
لحظه ای، درخشش و شکوه 
ن��ور توصیف نم��ود. در واقع 
تذهیب به دنب��ال بیان یک 
اندیشه اس��ت که واژه های 
خاص خ��ود را دارد و بیانگر 
دنیای تخیل نگارگر اس��ت و 
آرامش دنی��ا و فراتر از زمین 

را مطرح می نماید.
 در پایان این نشس��ت استاد 
ص��ادق زاده به پاس��خگویی 
و  هنرمن��دان  س��ؤاالت 
در  حاض��ر  هنرجوی��ان 
 جلس��ه پرداخت و با نمایش

 اس��الید هایی از فرم ها و تذهیب های مختلف مسائل مطرح 
شده در این نشست را تشریح کرد.

گفتنی است مجید صادق زاده به عنوان  طراح و نگارگر متولد  
اصفهان است که  کارشناس ارشد نقاشي را در زمینه نگارگري 

و تذهیب اخذ کرده است.
وی مدرس مراکز آموزش عالي و دانشکده هاي هنري اصفهان 
اس��ت و از فعالیت های او می توان به  نمایش��گاه هاي فردي  و 
نمایشگاه هاي گروهي در اصفهان، تهران، بلغارستان، بحرین 

و ... اشاره کرد.
 همچنین  تهیه و تنظیم مجموعه  طراحي به ش��یوه  نگارگري 
با عنوان مرغ باغ ملکوت، هم��کاري در تنظیم مجموعه  خط و 
تذهیب با عنوان سروش آسماني و تذهیب براي چاپ قرآن از 

جمله فعالیت های وی محسوب می شود.

گزارشی از نشست فرم وفضا در تذهیب ونگار گری اصفهان به میزبانی خانه هنرمندان 

 نگارگری وتذهیب؛ از نقاشی تا طرح های اسلیمی  
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فرم و فضا در 
 تذهیب 

واژه هایی است که 
در مابقی رشته ها 
نیز قابل تعریف و 

کاربرد است، اما ما 
 به دنبال بیان 

ایده های تجسمی 
در این تعریف 

هستیم

گروه فرهنگ-  ب��ه نقل از رواب��ط عمومی کمیت��ه فرهنگ 
شهروندی، مدیر فرهنگی، هنری و تفریحی شهرداری اصفهان 
گفت: بیش از ۵۰ گروه از هنرمندان عرصه نقاش��ی به ترس��یم 

رشادت ها و دالوری های نیروهای آتش نشانی می پردازند.
مه��دی بقایی بیان ک��رد: این برنام��ه عمومی در کن��ار پاتوق 
شهروندی واقع در ضلع جنوبی پل خواجو برگزار شده و عموم 

ش��هروندان می توانند از نزدیک تماش��اگر ای��ن رخداد هنری 
جذاب باشند.

وی تصریح کرد: به بهترین آثار خلق شده در این کارگاه نقاشی، 
هدایای ارزنده ای اهدا ش��ده و آثار تهیه ش��ده ب��ه صورت یک 
نمایشگاه فاخر در مراکز مختلف ش��هر مورد بازدید عموم قرار 
خواهد گرف��ت. مدیر فرهنگ��ی، هنری و تفریحی ش��هرداری 
اصفه��ان همچنین از برگزاری نمایش��گاه محیط��ی با موضوع 
خدمات آتش نش��انی در مح��ور تاریخی چهارب��اغ خبر داد و 
افزود: در این نمایشگاه بیش از ۲۴ تندیس نمادین از نیروهای 
آتش نشانی نصب می شود که در دس��ت هر کدام، تابلویی قرار 
گرفته که یک��ی از حوادث واقعی و از خودگذش��تگی نیروهای 
آتش نش��انی در آن حادثه را به تصویر می کش��د. وی افزود: در 
پایین هر یک از این تصاویر جمله ای زیبا و عاطفی نقش بس��ته 
اس��ت که به پیوند هرچه بیشتر ش��هروندان با نیروهای خدوم 
آتش نشانی و درک حساسیت های ش��غلی آنها کمک می کند. 
دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندی از دیگ��ر برنامه های فرهنگی 
هفته ایمنی و آتش نش��انی را برگ��زاری نمایش��گاه بزرگی از 
عکس های واقعی ح��وادث مختلف ذکر نم��ود و گفت: در این 
نمایش��گاه که در پاتوق ش��هروندی واقع در ضل��ع جنوبی پل 
خواجو برگزار می ش��ود، مجموعه ای از تصاویری که در هنگام 

بروز حوادث مختلف گرفته ش��ده اس��ت، همراه ب��ا علت وقوع 
 حادثه و راهکار پیش��گیری یا مقابله با آن به نمایش درمی آید.

بقایی زمان برگزاری این نمایش��گاه را از هفت��م مهرماه عنوان 
کرد و ی��ادآور ش��د: عم��وم ش��هروندان می توانن��د عصرها از 
 س��اعت۱۷ به بعد، به طور رایگان از این نمایشگاه بازدید کنند.

مدی��ر فرهنگی، هنری و تفریحی ش��هرداری اصفه��ان با بیان 
این که الزم اس��ت ش��هروندان در هفته ایمنی و آتش نشانی با 
حوادث مختلف و روش های ارتقای ایمنی در برابر این حوادث 
آشنا شوند، از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به عنوان یکی 
از حوادث ش��ایع نام برد که متأسفانه هرس��اله جان تعدادی از 
شهروندان را می گیرد. وی تصریح کرد: به منظور افزایش آگاهی 
عمومی شهروندان از علل وقوع این حادثه اسفناک و پیشگیری 
از وقوع آن، مستند اثرگذاری با عنوان مرگ خاموش با همکاری 
کمیته فرهنگ ش��هروندی و س��ازمان خدمات ایمنی و آتش 
نشانی شهرداری اصفهان تهیه ش��ده است که همزمان با هفته 
آتش نشانی در تیراژ چند ده هزار نسخه تکثیر و در اختیار عموم 
خانواده های اصفهانی قرار می گیرد. بقایی یادآور شد: این مستند 
تلویزیونی همچنین در قالب آموزش های محله محور، به صورت 
بس��ته مس��ابقه، توس��ط کانون های فرهنگی محالت در میان 
خانوارهای ساکن مناطق مختلف شهر اصفهان توزیع می شود.

  100 هنرمند اصفهانی 
رشادت های آتش نشانی را به تصویر می کشند

در این نمایشگاه 
مجموعه ای از 

تصاویری که در 
هنگام بروز حوادث 
مختلف گرفته شده 
است، همراه با علت 

وقوع حادثه و راهکار 
مقابله با آن به نمایش 

درمی آید



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 مهدی مهدوی کیا در کنار نوجوانان
 پا به توپ شد 

تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در اولین دیدار تدارکاتی اش در آلمان 
روز  دوشنبه به مصاف تیم پادربورن رفت. 

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در اولین تمرین تیم ملی فوتبال 
نوجوان��ان در اردوی آلمان عصر روز یک ش��نبه علی دوس��تی مهر 
در زمین تمرین تیم ملی پس از مش��ورت با دس��تیارانش بازیکنان 
را گرم کرد. بازیکنان ب��ه دور زمین چمن دویدن��د و در این مرحله 
مهدی مهدوی کیا هم به تمرین تیم ملی زیر17سال اضافه شد و در 

تمرینات شرکت کرد. 

ذوب آهن و گیتی پسند از ظرفیت 
فوتبال اصفهان استفاده کنند

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: دو باشگاه ذوب آهن و گیتی پسند 
می توانند با همکاری نزدیک، از تمام ظرفیت های موجود در رش��ته 

فوتبال در استان اصفهان بهره بگیرند.
 به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سعید آذری با مدیر عامل و 
قائم مقام باشگاه ذوب آهن که به باشگاه ذوب آهن رفته بودند، دیدار 

و گفتگو کرد.
وی در این دیدار ابراز امیدواری کرد دو باشگاه ذوب آهن و گیتی پسند 
می توانند با همکاری نزدیک، از تمام ظرفیت موجود در رشته فوتبال 

در استان اصفهان بهره برداری کنند.

 سردرگمی شمشیربازان
 به خاطر بی برنامگی میزبان!

دومین دوره مسابقات شمشیربازی قهرمانی زیر23 سال آسیا در حالی 
آغاز می شود که برگزارکننده این رقابت ها یعنی کویت تا پیش از آغاز 
مسابقات میزبانی خیلی خوبی نداشت. سردرگمی و معطلی چند ساعته 
شمشیربازان ایران برای بازگشت به هتل بعد از جلسه تمرینی یکی از 

دالیل این موضوع است.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت،24 شمش��یرباز کشورمان که 
برای ش��رکت در رقابت های قهرمانی زیر23 سال آس��یا راهی کویت 
ش��ده اند، روز یک ش��نبه جهت انجام یک جلس��ه تمرینی به باشگاه 
القادسیه رفتند، اما بعد از انجام تمرینات و برای بازگشت به هتل محل 
اقامتشان بیشتر از مدت زمانی که صرف تمرین کرده بودند، با معطلی 
مواجه ش��دند. تأخیر دو س��اعته خودرویی که موظف ب��ه بازگرداندن 
شمشیربازان ایران و مربیان و دیگر همراهان آنها به هتل بود، باعث شد 
آنها دو ساعت در باشگاه القادسیه معطل شوند و در نهایت هم به صورت 
جداگانه و با خودروهای��ی غیر از خودرویی که از ط��رف کمیته برگزار 

کننده مسابقات در اختیارشان گذاشته شده بود، به هتل بازگشتند.

حاتمی و نیایش 2 گل زدند
تیم فوتبال ف��والد در دیداری دوس��تانه با 6 گل جنوب سوس��نگرد را 

شکست داد.
تیم فوالد خوزستان صدرنشین لیگ برتر باش��گاه های کشور به منظور 
بهره گیری از بازیکنان ذخیره خود و قرارگرفتن آنها در ش��رایط مناسب 
آمادگی دیدار دوس��تانه ای را برگزار کرد. در این دیدار شاگردان حسین 
فرکی با نتیجه پرگل ش��ش بر صفر در برابر جنوب سوسنگرد به برتری 
رسیدند. در این مسابقه فوالدی ها با ترکیبی از بازیکنان ذخیره و تعدادی 
از نفرات اصلی خود به میدان رفتند. در این دیدار فرزاد حاتمی و مهدی 
نیایش هر کدام دو و چاوز مهاجم برزیلی فوالدی ها و احمد عبداهلل زاده 
نیز یک بار دروازه جنوب سوس��نگرد را باز کردند. تیم جنوب سوسنگرد 
در جام حذفی باشگاه های کشور با سه پیروزی خود را به مرحله سوم این 
مسابقات رس��اند، اما در این مرحله مغلوب داماش ایرانیان شد و از دور 

رقابت ها کنار رفت.

 تشخیص وضعیت جسمانی باقری
 با گذشت زمان مقدور است

 دکتر هادی س��مایی پس از بس��تری ش��دن کوروش باق��ری در بخش 
آی سی یو بیمارستان پیامبران، تش��خیص قطعی در خصوص وضعیت 
جسمانی س��رمربی تیم ملی وزنه برداری ایران را مستلزم گذشت زمان 

دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، کوروش باقری س��رمربی تیم ملی وزنه برداری 
بامداد روز دوش��نبه به دلیل درد از ناحیه قفس��ه س��ینه در بیمارستان 
پیامبران تهران حضور یافت و متعاقبا به دلیل سکته قلبی در بخش  آی 
سی یو این بیمارستان بستری شد. دکتر هادی سمایی که سمت ریاست 
بیمارستان را بر عهده دارد، در خصوص وضعیت باقری اظهار داشت: آقای 
باقری س��اعت یک و نیم صبح دچار تهوع و درد قفسه سینه می شود که 
این درد به مهره های پشت وی گس��ترش پیدا می کند. وی با تشخیص 
پزشکان بستری می ش��ود. وی افزود: چون بیمار جوان است و مقاومت 
بدنش باالست، خوشبختانه دچار کاهش اکس��یژن در مغز نشده، با این 
حال باید برای سالمتی اش دعا کرد. همچنین با گذشت 48 تا 72 ساعت 

می توان تشخیص درستی از وضعیت بیمار داشت.

به بی تجربگی ام باختم
محمد نوربخش/  کشتی گیر  فرنگی کار

 اولین حض��ورم در رقابت ه��ای جهانی ب��ود و با توجه به نداش��تن 
اعزام های تدارکاتی، بی تجربگی کردم و در کشتی دوم خود شکست 
خوردم. متأسفانه مسابقات جهانی برای من مثل دیدارهای تدارکاتی 
و محلی برای کس��ب تجربه ش��د. کمبود امکانات و نبود مسابقات 

تدارکاتی در بوداپست تیم ایران را اذیت کرد.
حریف اولم از مولداوی در جوانان جهان مدال گرفته بود، اما توانستم 
او را ضرب��ه فنی کنم. در کش��تی دوم��م مقابل حری��ف ژاپنی یک 
مقدار بی تجربگی و اشتباه 
کردم که متأسفانه شکست 
خوردم. به ج��ز دو وزن96 
و66 که کش��تی گیران ما 
در مقابل نمایندگان میزبان 
قرار گرفتند، در سایر کشتی 
ه��ا داوران خ��وب قضاوت 

کردند.

جام جهانی فوتبال ساحلی

 برزیل زمینه ساز 
اولین صعود ساحلی ایران

تیم ملی برزیل در سومین مس��ابقه خود در جام جهانی 
فوتبال ساحلی تاهیتی برابر س��نگال پیروز شد تا ضمن 
 ،C صعود ب��ه مرحله حذفی به عنوان صدرنش��ین گروه
باعث راهیابی تیم ایران از گروه مرگ به مرحله یک چهارم 
نهایی این مسابقات شود. شاگردان اوکتاویو در این مرحله 
روز چهارشنبه هفته جاری به مصاف روسیه مدافع عنوان 

قهرمانی این جام می روند.
به گزارش خبرنگار مه��ر، روز پنج��م از مرحله گروهی 
رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی2013 - تاهیتی 
روز دوش��نبه با برگزاری یک دیدار از گ��روه C به پایان 
رسید که طی آن تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل به مصاف 
 تیم س��نگال رفت و با نتیجه 7 بر 3 این تیم را شکس��ت 

داد.
در این مسابقه که با قضاوت»سوات ونگ سوآن« از تایلند 
برگزار شد، دانیل )یک و 35 ثانیه(، برونو خاویر )4 و 48 
ثانیه، 10 و 44 ثانیه و 29 و 58 ثانیه(، برونو مالیاس )5 و 
48 ثانیه( و آندره )24 و 14 ثانیه و 25 و 57 ثانیه( برای 
برزیل گل زدند و کوک پاک��ی )9 و 5 ثانیه( و فال )16 و 
 26 ثانی��ه و 27 و 57 ثانی��ه( گل های س��نگال را به ثمر 

رساندند.
با این نتیجه تیم برزیل9 امتیازی شد و به عنوان تیم اول 
گروه C به مرحله بعد صعود کرد. در دیگر بازی این گروه، 
پیروزی تیم برزیل برابر سنگال،راه را برای تیم ایران که 
برابر اوکراین با نتیجه3 بر 2 شکس��ت خورده بود،هموار 
کرد تا ش��اگردان »ماریو اوکتاویو« به مرحله بعدی این 

مسابقات صعود کرد.
طبق برنامه ریزی این مس��ابقات، تیم فوتبال س��احلی 
ایران با قرار گرفتن در رتبه دوم گروه C، روز چهارشنبه 
هفته جاری در آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی 
این رقابت ها به مصاف روس��یه مدافع عن��وان قهرمانی 

جهان می رود.
جدول رده بندی گروه C طبق اعالم سایت فیفا به شرح 

زیر است:
1- برزیل 9 امتیاز
2- ایران 3 امتیاز

3- اوکراین 3 امتیاز
4- سنگال 3 امتیاز

صعود
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دربی اصفهان بیشتر است از حساسیت باالیی برخوردار است

قاسم رحیمی اظهار داشت: بازی دو تیم ذوب آهن و سپاهان به دلیل این که دو تیم همشهری رو در روی یکدیگر 
قرار می گیرند از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است. شرایط مدیریتی سپاهان مبهم، اما شرایط مدیریتی 
ذوب آهن با آمدن آقای آذری که یک مدیر ورزشی است و در گذشته نیز مدیرعامل این باشگاه بوده روشن است.

رییس کمیته  داوران فدراسیون فوتبال گفت: اگر من هم جای 
دایی و رویانیان ب��ودم از عملکرد قهرمانی عصبانی می ش��دم، 
اما پرسپولیس��ی ها نباید به خاطر اش��تباه داور جاروجنجال به 

پا کنند. 
فریدون اصفهانی��ان در گفتگو با ایس��نا  درباره مس��ائل پیش 
آمده در چند روز اخیر و اختالف باش��گاه پرسپولیس و محسن 
قهرمانی اظه��ار داش��ت: داور در یک دی��دار اش��تباه کرده و 
اش��تباهش را هم پذیرفته اس��ت. ما هم قبول داری��م که این 
اش��تباه صورت گرفته، بنابراین دیگر نیازی نیست که این همه 

جاروجنجال شود. 
وی در ادامه با رد وجود هرگونه بحث و جدل در جامعه داوری 
گفت: همه چیز آرام اس��ت و جامعه داوری جو ش��لوغی ندارد، 
اما برخی از افراد که س��عی می کنند داوری را به حاشیه ببرند، 
می خواهند این ج��و را خراب کنند. آنها دارند ش��لوغ می کنند 
در حالی که ما اش��تباه داور را قبول  کرده  و طبق آیین نامه با او 

برخورد می کنیم. 
رییس کمیته  داوران در ادامه با بیان این ک��ه نباید درباره یک 
مشکل داوری جاروجنجال به پا شود، اظهار داشت: کجای دنیا 
وقتی داور در صحنه ای اش��تباه می کند، بازیکن ش��خصا سعی 
می کند بازیکن خاط��ی را جریمه کن��د. روی صحبتم بازیکن 
پرسپولیس است و می گویم اگر بازیکن سپاهان خطا کرد و داور 

ندید، چرا او باید روی بازیکن حریف خطا کند؟ متأسفانه ما همه 
چیز را به گردن داور می اندازیم. 

اصفهانیان در ادامه گفت: با تمام این مطالب باید بگویم که اگر 
من هم جای آقای دایی و آقای رویانیان بودم، به خاطر اش��تباه 
داور عصبانی می ش��دم، اما از این دو نفر انتظار بیشتری داریم 
چون آنها باید الگوی جامعه باشند و اگر اعتراضی داشتند باید 
از طریق نامه اطالع می دادند تا طبق قانون رسیدگی شود. آنها 
درباره حرف هایی که زده اند باید پاسخگو باشند. نمی شود که هر 
کس می بازد مشکل ایجاد کند. به هر حال داور هم خانواده دارد 

و افتخار یک استان است. 
رییس کمیته  داوران همچنین در واکن��ش به گفته علی دایی 
درباره این که هنوز نامه ای از فدراس��یون به دس��ت او نرسیده 
که او را برای پاسخگویی فراخوانده باشد، گفت: ما که به کسی 
نامه ای نمی زنیم. کمیته  داوران موضوع را به مس��ئوالن ذیربط 
در فدراس��یون مانند رییس و دبیر کل گ��زارش می دهد و آنها 
هس��تند که باید به افراد نام��ه بدهند.  به گزارش ایس��نا، علی 
دایی در گفتگوی روز یک شنبه  با سایت پرسپولیس گفته بود 
که اگر فدراسیون از او برای پاس��خگوی دعوت کند، با مدارک 
به فدراس��یون می رود.  اصفهانیان در این رابطه گفت: ما از خدا 
می خواهیم که آقای دایی اسناد و مدارکش را به ما ارایه دهد. ما 
هم نمی خواهیم کسی که برای جامعه داوری مشکل ساز است، 

همچنان در این جامعه حضور داش��ته باش��د. آنها اگر مدارکی 
دارند باید ارایه کنند تا رسیدگی شود. 

وی افزود: نکته مهم تر این اس��ت که اگر پرسپولیسی ها و آقای 
دایی مدارکی دال بر تخل��ف داور دارند، دلیلی ندارد که منتظر 
نامه فدراسیون باشند. آنها ا گر سندی دارند و معتقدند که حق و 
حقوقشان ضایع شده، نباید منتظر نامه فدراسیون باشند و باید 

مدارکشان را ارایه کنند. 
اصفهانی��ان همچنین درباره نحوه برخورد با محس��ن قهرمانی 
گفت: همان طور که ای��ن داور زمانی به دلی��ل عملکرد خوب 
تشویق شده است، این بار هم با تنبیه روبه رو می شود و مطابق 

آیین نامه با او برخورد می کنیم. 
رییس کمیته  داوران در پایان در واکنش به خواس��ته باش��گاه 
پرس��پولیس مبنی بر این که این کمیته  دیگر قهرمانی را برای 
بازی های پرسپولیس انتخاب نکند، گفت: سؤال اینجاست که 
آیا این حرف عقالنی است؟ اگر این طور باش��د، از این پس هر 
باشگاهی برای خودش می گوید که فالن داور را نگذارند. کمیته  
داوری با توجه به حرکات داوران و عملکرد آنها طبق آیین نامه 

داوران را می چیند. 

تأکید دوباره س�پاهان به جباری: قبل از مش�خص 
شدن تیمت رضایت نامه نمی دهیم

هر چند مجتبی جباری بازیکن س��پاهان دیگر تصمیمی برای 
حضور در این تیم ندارد، اما او هنوز به صورت رسمی قراردادش 

را با این تیم اصفهانی فسخ نکرده است.
به گزارش خبرگ��زاری خبرآنالین، جباری هن��وز مبلغی که از 
باشگاه س��پاهان گرفته را به صورت کامل به این باشگاه نداده 
اس��ت. در ضمن هیچ توافق رسمی برای فس��خ قرارداد صورت 
نگرفته و این موضوع همچنان در حالت سکون باقی مانده است. 
س��پاهانی ها چند روز پیش به جباری گفته بودند که اگر قصد 
حضور در استقالل را دارد رضایتنامه اش را برای پیوستن به این 
تیم نخواهند داد و او باید به تیم های دیگر برود. اخیرا هم مدیر 
برنامه های جباری از سپاهانی ها خواسته تا مراحل فسخ قرارداد 
انجام شود، ولی مسئوالن سپاهان اعالم کرده اند که جباری اول 
تیمش را معرفی کند و سپس رضایتنامه را بگیرد. این بازیکن در 
صورت بازگشت به استقالل با مخالفت سپاهان روبه رو خواهد 
ش��د، از طرفی فتح اهلل زاده هم گفته که جباری به استقالل بر 
نمی گردد. این در حالی است که جباری دوست دارد در یک تیم 
تهرانی بازی کند و با این وضعی��ت او باید از بین نفت،راه آهن و 

پرسپولیس یکی را انتخاب کند.

اصفهانیان: 

دایی درباره حرف هایش مدرک ارایه کند 
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احتمال احیای دوباره 
هندبال سپاهان

 هدفمان 
صعود به صدر  جدول  است

رییس هیأت هندبال استان اصفهان با سرپرس��ت باشگاه فرهنگی -ورزشی 
فوالدمبارکه سپاهان دیدار و گفتگو کرد.

 به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، فرامرز می آبادی رییس هیأت هندبال 
به اتفاق سلیمانی رییس کمیته داوران و اخوان رییس کمیته مربیان هندبال 
استان با ترابیان رییس هیأت مدیره و سرپرست کنونی باشگاه سپاهان مالقات 
کرد. در این دیدار صمیمانه می آبادی به تش��ریح وضعیت کنونی هندبال در 
استان و لزوم توجه بیشتر به این رشته در مهد هندبال ایران پرداخت و در ادامه 
ترابیان با تأیید گفته های او و همراهان نسبت به همکاری های آتی در آینده 
نزدیک قول مساعد داد تا بار دیگر شاهد رشد و بالندگی این رشته در استان 

پهناور اصفهان باشیم.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: هدفمان این است که با انجام بازی های 
خوب به صدر جدول صعود کنیم.

علی حمودی در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان در پاسخ به این سؤال 
که چرا سپاهان تا این اندازه موقعیت س��وزی می کند، اظهار داشت: این 
صحبت را قبول دارم و دلیل آن را نیز عجله کردن،  شتابزدگی و احساسی 

بازی کردن بازیکنان می دانم.
بازیکن تیم فوتبال سپاهان با اش��اره به دربی اصفهان و با بیان این که در 
هر بازی به فکر کسب سه امتیاز هستیم، تأکید کرد: در هر بازی برای برد 
به میدان می رویم و دربی اصفهان نیز شرایط خاص خودش را دارد. وی 

افزود: قصد داریم با انجام بازی های خوب به صدر جدول صعود کنیم.

بهتر می شوم
سرمربی رئال مادرید پس از پیروزی پر گل تیمش اعالم کرد به 
تدریج بهتر و بهتر خواهند ش��د. رئال مادرید در دیدار این هفته 
خود مقابل ختافه پس از آن که گل نخس��ت را دریافت کرد، در 

پایان با نتیجه چهار بر یک به برتری رسید.

هر ماه در یک تیم!
محمود ی��اوری مرب��ی کهن��ه کار فوتب��ال ایران 
 در آخرین س��ال ه��ای مربیگری اش ی��ک رکورد 
بین المللی ثبت کرده است! محمود یاوری از خرداد 

ماه تا شهریور در 4 تیم  مربیگری کرده است.

باز هم درخشش رونالدو و ایسکو
تیم فوتب��ال رئال مادری��د موفق ش��د در دیداری 
خانگی ختافه را از پی��ش رو بردارد.په په )در دقیقه 
19(،کریس��تیانو رونالدو)در دقایق34 و 93 از روی 
نقطه پنالتی(و ایسکو )در دقیقه 59( گلزنی کردند. 04
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نناد اللوویچ رییس فیال می گوید تغییر قوانین در کشتی هنوز 
ادامه دارد.

ورزش کشتی اخیرا از بزرگ ترین خطری که تهدیدش می کرد، 
جان س��الم به در برده. کمیته بین المللی المپیک قصد داشت 
چند رشته را از رشته های المپیکی حذف کند و کشتی یکی از 
گزینه ها بود، اما با تالش فراوان اهالی این رشته در سراسر دنیا، 
کش��تی در المپیک ماندگار ش��د و کمیته بین المللی المپیک 
این تضمین را داده که کش��تی در دو المپی��ک بعدی ماندگار 
 IOC خواهد بود. عملکرد این رشته تا سال2020 در تصمیم
برای ماندگار شدن کش��تی در المپیک های بعد از سال2020 

تأثیرگذار خواهد بود. ب��ه همین دلیل فیال نق��ش پررنگی در 
المپیکی ماندن این رش��ته دارد. فیال ب��ا قول هایی که درمورد 
تغییرات کشتی داده، مس��ئوالنIOC را راضی کرده تا به این 
رشته اعتماد کنند. حاال نناد اللوویچ رییس فیال تصمیم دارد 
تمام این تغییرات را در آینده اعمال کند. او که به مجارس��تان 
رفته تا شاهد مس��ابقات جهانی کشتی باش��د، در گفتگویی با 
خبرآنالین، به س��ؤاالتی درم��ورد آینده کش��تی و ضعف های 

مدیریتی کشتی ایران پاسخ می دهد.
مردم ایران به کشتی عالقه خاصی دارند. آنها انتظار 
دارند با آمدن ش�ما تحولی اساس�ی در این رشته 

صورت بگیرد و ایران هم جایگاهی در هیأت رییسه 
فیال داشته باشد.

فرقی نمی کند من باشم یا مارتینتی. مشکل شما ایرانی ها این 
اس��ت که خودتان اش��تباه می کنید و از آن راهی که باید وارد 
شوید، وارد نمی شوید. مارتینتی در این که شما در هیأت رییسه 
نماینده ندارید، هیچ نقشی نداشته. شما به اشتباهات خودتان 

می بازید نه به سیاست های فیال.
شما چه توصیه ای برای ما دارید تا بتوانیم در هیأت 

رییسه فیال یک نماینده داشته باشیم؟
راهش این است که ش��ما در درجه اول بین خودتان در کشتی 
ایران به یک اتحاد برس��ید. تأکید می کنم بای��د به یک اتحاد و 
همدلی برسید؛ به عنوان مثال، من از شما می پرسم چرا ایران 

نتوانست در انتخابات کشتی آسیا رأی بیاورد؟
شما خودتان بگویید؟

ایران برای این انتخابات دو نماینده معرفی کرد تا با هم رقابت 
کنند! کدام کش��ور را س��راغ دارید که ب��رای نماینده خودش 
رقیب و حریف بتراشد؟ فقط ش��ما بودید که این کار را کردید. 
خودتان رأی هر دو نفر را هم گرفتید وگرنه کدام کشور الیق تر 
و شایسته تر از ایران؟ شما باید همدل باشید و یک نفر را معرفی 
کنید. پیروز شدن در انتخابات کار سخت و دشواری است. یک 
نمونه دیگر هم بگویم. مگر شما دکتر توکل را در هیأت رییسه 
فیال نداش��تید؟ چقدر هزینه کردید برای این که او بیاید عضو 
هیأت رییسه فیال ش��ود؟ اما خودتان توکل را از دست دادید و 

نتوانستید در این جایگاه حفظش کنید.
آقای توکل برای این ک�ه نماینده ای�ران در هیأت 

رییسه فیال باشد سن و سال زیادی نداشت؟
خب شما گزینه دیگری را معرفی نکردید. شما باید یک گزینه 

دیگر را بیاورید و از او حمایت کنی��د و برای رأی آوردنش پول 
خرج کنید. باید برای رأی آوردن��ش رایزنی کنید، اما امیدوارم 
سال آینده میالدی دکتر توکل را مالقات کنم. اجالسی داریم 
که برای آن اجالس توکل را دعوت می کنیم و امیدوارم شما هم 
بتوانید از توکل حمایت کنید تا به عضویت هیأت رییس��ه فیال 

درآید. اگر توکل بتواند برگردد باید حمایتش کنید.
در جلس�ه ای که با آقای خطیب رییس فدراسیون 
کشتی ایران داشتید درمورد چه موضوعی صحبت 

کردید؟
من با خطی��ب درمورد مس��ائل مختل��ف صحبت ک��ردم. ما 
 یک تبادل نظری داش��تیم، اما عمده بحث م��ا درمورد رایزن 
بین المللی آقای خطیب اس��ت. من درمورد رایزن بین المللی 
شما با آقای خطیب صحبت کردم و به ایشان گفتم که آیا این آقا 
در فیال جایگاهی دارد یا ندارد. در این رابطه با او مفصل صحبت 
کردم. اتفاقا در صحبت هایی که با آقای خطیب داشتم قرار شد 

در سال 2014 به ایران سفر کنم.
می توانید بگویید دلیل سفرتان چیست؟

به احتمال ق��وی می آیم به ای��ران تا درم��ورد روابط مختلف 
صحبت کنیم.

آیا قوانین کشتی باز هم تغییر خواهد کرد؟
ما باید وعده هایم��ان به جامعه بین الملل��ی را عملی کنیم. ما 
برای حفظ کشتی در المپیک وعده هایی به کمیته بین المللی 
المپیک داده ایم که باید به آنها عمل کنی��م. این تغییراتی که 
االن می بینید نصف تغییراتی است که باید انجام شود. بخشی از 
 IOC .تغییرات باقی مانده است. تغییر قوانین هنوز ادامه دارد
به ما اعتماد کرده و کشتی را در المپیک نگه داشته. بنابراین ما 

هم باید به قولی که داده ایم عمل کنیم.

اللوویچ:  

  ایران به اشتباهات خودش می بازد نه سیاست فیال

این تغییراتی که 
االن می بینید نصف 
تغییراتی است که 

باید انجام شود. 
بخشی از تغییرات 
باقی مانده است و 

 تغییر قوانین
  هنوز ادامه 

دارد



یادداشت

تبیین شاخص های  انتخاب  استانداران 
از نگاه وزیر کشور

رییس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری گفت: شاخص های 
مورد نظر وزیر کشور در رابطه با انتخاب استانداران در نشست وی با 

مجمع نمایندگان استان تبیین شد.
مجید جلی��ل در گفتگو با خبرنگار فارس در ش��هرکرد با اش��اره به 
دیدار مجمع نمایندگان این استان با وزیر کش��ور اظهار داشت: در 
این دیدار که نمایندگان دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز 
حضور داشتند، در رابطه با نارسایی ها و مشکالت این استان ها بحث 

و تبادل نظر شد.
 وی اف��زود: چهارمح��ال و بختی��اری از اس��تان های مح��روم و 
کم برخورداری اس��ت که عوامل بسیاری مانع رش��د و پیشرفت آن 
می شود و ضروری است تا با طرح این مش��کالت در سطح کالن و با 
یاری گرفتن از مقامات کشوری در راستای رفع آن، گام های مؤثری 

برداشته شود. 
جلیل، تبیین ش��اخص های اس��تاندار کارآمد را از دیگر موضوعات 
این جلسه دانست و گفت: در این نشست وزیر کشور عالوه بر تبیین 
شاخص های یک استاندار کارآمد بر ضرورت بومی بودن استانداران 

نیز تأکید کرد.
 نماینده مردم ل��ردگان در مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: 
همراهی اس��تاندار با دولت و حمایت وی از دکت��ر روحانی در روند 
انتخابات از دیگر ش��اخص هایی اس��ت که وزیر کش��ور بر آن تأکید 
داش��ت. جلیل با بیان این که مجمع نمایندگان اس��تان تاکنون بر 
گزینه نهایی تصدیگری اس��تانداری اجماع نظر نداشته است، گفت: 
تالش می شود تا با همراهی و همفکری و لحاظ کردن شاخص های 
 م��ورد نظر هر چ��ه س��ریع تر گزینه نهایی ب��ه وزیر کش��ور معرفی

 شود.وی خاطرنشان کرد: روند انتصاب استانداران در کشور با ترتیب 
خاصی پیش می رود و پیش بینی می شود تا در روزهای آینده تکلیف 

استانداری استان ما نیز مشخص شود.

 استاندار چهارمحال و بختیاری
 تا اواخر هفته آینده معرفی می شود

رییس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاري در مجلس شورای 
اسالمی در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(-
 منطقه چهارمح��ال و بختیاری، با اش��اره به نششس��ت نمایندگان

 استان های چهارمحال و بختیاری، فارس و کهکیلویه و بویر احمد 
در شب گذشته با وزیر کش��ور گفت: در این نشس��ت اهداف دولت 
 در آینده و انتظار دولت و نمایندگان از اس��تانداران تبیین و بررسی

 ش��د. جلیل خاطرنش��ان کرد: دیدگاه اقتصادی و توس��عه محوری 
 برای رسیدن به اشتغال و تولید در این س��ه استان محروم کشور از 
مهم تری��ن اولویت های م��ورد نظر دول��ت یازدهم اس��ت که باید 

استانداران در این زمینه با جدیت اقدام کنند.
وی با اش��اره به ض��رورت تحول معیش��ت م��ردم در چهارمحال و 
بختیاری، تصریح کرد: تحول معیش��ت مردم بای��د یکی از تعهدات 
استانداران آینده باش��د که وزیر کش��ور نیز بر این مهم تأکید ویژه 

داشت.

بازدید محسن رضایی از پروژه 
باغ موزه دفاع مقدس شهرکرد 
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در بدو ورود خود 
به چهارمحال و بختی��اری و در دومین روز از هفته دفاع 
مقدس از پ��روژه باغ موزه دفاع مقدس ش��هرکرد دیدن 
کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، محسن 
رضایی به منظور ش��رکت در چندین یادواره ش��هدای 
شهرستان های چهارمحال و بختیاری وارد شهرکرد شد.

وی در بدو ورود خود به همراه جمعی از مسئوالن استان 
از پروژه باغ موزه دفاع مقدس این استان دیدن کرد.

ب��ر اس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده دبی��ر مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام در س��فر دو روزه خ��ود به 
چهارمح��ال و بختی��اری در پن��ج ی��ادواره ش��هدای 

شهرستان های این استان حضور پیدا می کند.

 نقش پررنگ مردم 
در 8 سال دفاع مقدس 

مدیر کل بنیاد شهید چهار محال و بختیاری گفت: مردم 
چهار محال و بختیاری در هشت سال دفاع مقدس نقش 
پررنگی داشته است. علی امیری در همایش پیام آوران 
ایثار در ش��هرکرد، اظهار داش��ت: فرزندان برومند ایران 
اس��المی از روز اول در مقابل نیروی های نظامی دشمن 
مقابله کرده و پیروز ش��دند. وی تصریح کرد: ایثارگران 
دفاع مقدس با کار خود برگ زرینی بر تاریخ ایران زدند 

که افتخار ایران بر جهانیان بوده است.

 احداث پاسگاه محیط بانی
 در تاالب گندمان 

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهار محال و بختیاری 
گفت: تاالب گندمان جزء پن��ج تاالب کاندیدای ثبت در 

کنوانسیون رامسراست.
 س��عید یوس��ف پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
احداث پاس��گاه محیط بانی در تاالب گندم��ان، اظهار 
داشت: در حال حاضر این پاسگاه به40 درصد پیشرفت 

فیزیکی رسیده است.
وی با اش��اره به این که اقدامات زی��ادی در حفظ تاالب 
 گندم��ان ص��ورت گرفت��ه، تصری��ح ک��رد: ی��ک مرکز 
بازدید کننده و س��ایت پرنده نگری در ت��االب گندمان 

ایجاد می شود.

خبر ویژه

اخبار کوتاه 

آغاز مرحله جديد گفتمان هاي ديني در مدارس 
رییس تبلیغات اسالمي بروجن از آغاز مرحله جدید گفتمان هاي دیني در مدارس این شهرستان 
خبر داد. حجت االسالم مجید الهیان گفت: مرحله جدید برگزاري  گفتمان هاي دیني دانش آموزي 

با همکاري اتحادیه انجمن هاي اسالمي بروجن و آموزش و پرورش این شهرستان اجرا مي شود.
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تخریب فضای سبز اطراف میدان انقالب بروجن توسط شهرداری 
موجب ش��ده که این فضای س��بز به پارکینگ خ��ودرو تبدیل 
ش��ود و در آس��تانه فصل پاییز و آغ��از وزیدن باده��اي پاییزي 
به علت داش��تن س��طح خاکي به یک کانون تولید گ��رد و غبار 
در ش��هر بروجن تبدیل ش��ده اس��ت. به گزارش خبرنگار مهر، 
 شهرداری بروجن در ایام نوروز س��ال جاری اقدام به ریشه کن

کردن درختان فضای س��بز کنار میدان انق��الب بروجن کرد و 
همه درختان این قس��مت ش��هر توس��ط بیل میکانیکی و لودر 
ازخاک بیرون آورده ش��ده اس��ت. تخریب فضای سبز درختی 
موجب ش��ده اس��ت که این محل به محل پارک خودرو تبدیل 
 ش��ود و کس��به منطقه و مردم خودروهای خود را در این محل

 پارک کنند.
از طرفي این منطقه به علت داش��تن س��طح خاکي و نرم شدن 
خاک در اثر ورود ماشین موجب شده است که در پي وزیدن یک 
باد مالیم گرد و خاک از این منطقه بلند شود و هواي این منطقه 
بروجن را آلوده کند. در حالي که درختان این منطقه ریشه کن 
شدند تا فضاي تجاري در این منطقه ساخته شود، اما این محل به 
محل پارک خودرو تبدیل شده و خبري از احداث واحد تجاري و 
مجتمع تجاري نیست و موجب شده است در آستانه فصل پاییز 
و ورزش بادهاي پاییزي به کانون گرد و غبار در این شهر تبدیل 

شود وهواي شهر را تحت تأثیر قرار دهد.

ایام نوروز س�ال ج�اری بع�د از ریش�ه در آوردن   
درختان

فعال محیط زیست و منابع طبیعی  به خبرنگار مهر گفت: یکی 
از وظایف شهرداری ها و شوراهای شهر حفاظت و توسعه فضای 
سبز شهر است. هومان خاکپور تأکید کرد: با توجه به این که اکثر 
نقاط کشور و استان هم اکنون با مشکل کمبود منابع آب مواجه 

است باید توسعه فضای سبز درختی در اولویت قرار گیرد.

 خودروها جای درختان را گرفتند
وی تأکید کرد: شهرداری ها و مسئولین شهر باید در این خصوص 
هم از فضای سبز نگهداری کنند و هم فضای سبز را توسعه دهند؛ 
اتفاقی که در شهر بروجن افتاده برعکس است و به جای این که 
تالش کنیم از فضای س��بز حفاظت شود به بهانه توسعه تجاری 

وساخت اماکن تجاری فضای سبز از بین می رود.
وی اذعان داش��ت: فضای س��بز اطراف میدان انق��الب بروجن 
محلی برای اس��تراحت جوامع محلی بوده اس��ت که برای امرار 
معاش، درمان، کار و ... وارد ش��هر بروجن می ش��ده اند و از بین 
رفتن درختان این منطقه و نابودی فضای س��بز، روستاییان را 
سرگردان خیابان ها کرده و ومجبور ش��ده اند بلوارهای شهر را 

برای استراحت انتخاب کنند. 
وی تأکید کرد: مالحظات زیست محیطی توسط شهرداری در 

این خصوص در نظر گرفته نشده اس��ت و از بین رفتن درختان 
موجب شده است این محل در آستانه فصل پاییز و آغاز وزیدن 
بادهای پاییزی به کانون تولید گرد و غبار تبدیل ش��ود. ساخت 
فضای سبز جدید در کنار ترمینال و میدان انقالب در دستور کار 
شهرداری است. شهردار بروجن در این خصوص به خبرنگار مهر 

می گوید:  مجتمع پارکینگ، 
خدمات��ی و تج��اری کن��ار 
میدان انقالب بروجن ساخته 
می شود و این منطقه توسعه 
می یابد.حمید ش��فیع زاده 
اظهار داشت: مجتمعی که در 
این منطقه ساخته می شود، 
دارای دو طبق��ه پارکینگ و 
دارای واحد ه��ای تجاری و 
خدمات��ی اس��ت و این محل 
به واس��طه این مجتمع رشد 

و توسعه پیدا می کند.
وی اذع��ان داش��ت: در کنار 
میدان انق��الب مقابل محل 
س��اخت مجتم��ع تج��اری، 
شهرداری دارای71 هزار متر 
مربع زمین اس��ت ک��ه برای 

استراحت مس��افران و روس��تاییان محلی به زودی پارکینگ و 
پارک و فضای س��بز در آن منطقه س��اخته می ش��ود و مشکل 
محل استراحت روستاییان محلی و مسافران این منطقه مرتفع 

می شود.
فضای س��بز ش��هری از دیدگاه زیس��ت محیطی مواردی چون 
کاهش آلودگی ه��وا، کاهش آلودگ��ی صوتی، بهبود ش��رایط 
بیوکلیماتی��ک در ش��هر، افزای��ش نفوذپذیری خ��اک و تأثیر 
 مثبت بر چرخه آب در محیط زیس��ت شهری و افزایش کیفیت 
آب های زیرزمینی را شامل می شود. فضای سبز می تواند به طور 
قابل توجهی دمای هوا را کاهش ده��د و یا به تلطیف هوا کمک 
کند. در بررسی اثرات روانی �  اجتماعی فضای سبز باید گفت که 
انسان، در هر شرایطی، روزانه به چند ساعت فضای ساکت و آرام 
نیاز دارد که فضای سبز می تواند این فضا را تأمین نماید.  فضای 
سبز شهری به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش 
بی جان شهر، یعنی ساختار کالبدی شهر است. در این خصوص، 
 فضای س��بز می تواند به عنوان لبه ش��هر، آرایش دهنده شبکه 

راه ها و تفکیک کننده فضاهای شهری ایفای نقش نماید.

ایجاد کانون گرد و غبار در پي تخریب فضاي سبز 

وقتي درختان جای خود را به خودرو می دهند

 فضای سبز اطراف 
میدان انقالب 

بروجن محلی برای 
استراحت جوامع 
محلی بوده است 

که برای امرار 
معاش، درمان، کار 

 و ... وارد 
 شهر بروجن 
می شده اند
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امام علی )ع( :
 با دوستت آرام بيا، بسا كه روزى دشمنت شود و با دشمنت 

آرام بيا، بسا كه روزى دوستت شود.

 انجام عملیات های زیرآبی 
با روبات مارشکل در کشور

اعضای مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد با الهام از ستون فقرات 
مار و بازوهای هشت پا موفق به شبیه سازی و ساخت روبات مار شکل 

زیر آبی با محرک کابلی شدند.
به گزارش سرویس فناوری ایس��نا، فضای کاری این بازوی روباتیک 
مارش��کل، نیمکره ای اس��ت که در طراحی نهایی به کل فضا تعمیم 
داده می شود. این بازو برای طی مس��یرهای دلخواه از جمله حرکت 
کمانی، دایره ای و ... قابل برنامه ریزی اس��ت که الزم اس��ت معادله 
مس��یر با توجه به زمان دلخواه تعیین و بر اساس آن حرکت موتورها 

برنامه ریزی شود.
در این مدل از پنج مهره استوانه ای ش��کل به ضخامت10 میلی متر 
و قطر40 میلی مت��ر از جنس تفلون که در حکم س��تون فقرات مار 
هستند و یک میله پالستیکی که شبیه ساز نخاع مار است، استفاده 
شده است. این مهره ها توسط چهار کابل که با چهار سروموتور کنترل 

می شوند، هدایت می شوند.
چگونگی و گش��تاور مورد نیاز هر ی��ک از مهره ها برای طی مس��یر 
دلخواه توسط روابط دینامیک و سینماتیک معکوس محاسبه شده 
و در انتخاب و برنامه نویس��ی موتورها مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
 این روبات در یک آکواری��وم به ابع��اد250*250*150 میلی متر 

شبیه سازی شده است.
 مه��ره انتهای��ی آن ب��ا جه��ت گی��ری در فض��ا توس��ط کابل های 
انعطاف پذیری که در نقش ماهیچه های هشت پا هستند، در مکان 

دلخواه قرار می گیرد.
تمام محاسبات، جهت طراحی با استفاده از دینامیک و سینماتیک 
معکوس و حل CFD با نرم افزار فلوئنت انجام ش��ده است و صحت 
عملکرد این نمونه س��اخته نیز با انجام آزمایش و مقایس��ه با نتایج 

تحلیل عددی مشخص شده است.
این بازوی روباتی را می توان در تصویربرداری از اعضای داخلی بدن 
)آندوسکوپی(، دوربین های مدار بسته، جوشکاری های زیرآب، انجام 
عملیات های زیرآبی، عملیات های امداد و به عنوان بازوهای روباتی 

صنعتی مورد استفاده قرار داد.
محمد غفوری ورزنه، فاطمه یوس��فی فر، رضا ناظ��م الرعایا، محمد 
مهدی جلیلی، احمدرضا فقی��ه و علی مفتخ��رزاده از اعضای مرکز 
نوآوری پارک عل��م و فناوری ی��زد در اجرای این ب��ازوی روباتیک 

همکاری داشته اند.

 چرا زبان در انحصار
 انسان است؟

تحقیق��ات جدید نش��ان می ده��د ارتباط زبانی انس��ان ب��ا تکامل 
توانایی هایی روانشناختی خاص ممکن شد.

به گزارش س��رویس علمی خبرگزاری دانش��جویان ایران )ایسنا(، 
محققان دانش��گاه دورهام بر این باورند قدرت بی��ان منحصر به فرد 
زبان بشر می طلبد که انس��ان ها عالئمی را خلق کرده و به شیوه ای 

انعطاف پذیر از آن استفاده کنند.
دانش��مندان معتقدن��د ای��ن ام��ر از طری��ق تکام��ل توانایی های 
ش��ناختی خاص ممک��ن ش��د و بنابرای��ن در انحصار ب��ودن زبان 
توس��ط انس��ان را توضیح می دهد. دکت��ر تامس اس��کات فیلیپس 
و همکارانش با اس��تفاده از چند م��دل ریاضی نش��ان دادند تکامل 
عالئ��م ترکیبی ک��ه در آن دو یا عالمت بیش��تر ب��ا یکدیگر ترکیب 
می شوند و برای قدرت بیان زبان انس��انی مهم هستند، رخ نمی داد 
 مگر ای��ن ک��ه انس��ان دارای مکانیس��م های روانش��ناختی خاص

 بوده باشد.
احتماال هی��چ گونه دیگری، دارای این مش��خصه ها نیس��تند و این 

موضوع توضیح می دهد که چرا فقط انسان ها دارای زبان هستند.
در یک سیستم ارتباطی ترکیبی، تعدادی از عالئم شامل ترکیبی از 
عالئم دیگر هستند و چنین سیستمی کاراتر از سیستم های معادل 
غیرترکیبی اس��ت. مطالعات پیش��ین کامال این موض��وع را توضیح 
نداده اند، اما مدل جدید نش��ان می دهد وابس��تگی عالئم و پاسخ ها 
محدودیت های مهمی را بر روی گذرگاه های تاریخی قرار می دهند 
که از طریق این گذرگاه ها عالئم ترکیبی می توانند ادغام ش��وند، به 
طوری که هر چیزی به جز ساده ترین ش��کل ارتباط ترکیبی بسیار 

بعید است.
دانشمندان بر این باورند این محدودیت ها می توانند فقط زمانی که 
افراد دارای توانایی اجتماعی شناختی کافی برای شرکت در ارتباط 

باشند، کنار گذاشته شوند.
این موضوع توضیح می دهد چرا زبان انسان، که عمدتا ترکیبی است، 

چنین استثنای بسیار مهمی در مسیر عمومی طبیعی است.

خس��تگی، اضط��راب، کج خلقی، مس��مومیت، بیماری 
قلبی و سرطان از عوارض منفی ماندن در ترافیک است 
که  بس��یاری از مردم هنوز روش های مدیریت و کنترل 
آن را نمی دانند. به گزارش خبرگ��زاری فارس، ترافیک 
از بس��یاری جهات هم بر ذهن و س��المت روانی و هم بر 

سالمت جسمی انسان تأثیر می گذارد.
برخی از ش��ایع ترین عوارض ترافیک بر س��المت انسان 

شامل ناکامی، استرس، سردرد و سرفه است.
تحقیق��ات در آمریکا نش��ان می دهد که  عوارض س��وء 
دیگری وجود دارد که ترافیک بر س��المت انس��ان وارد 
می کند از جمله این که وس��ایل نقلیه در جاده ها در44 
درصد کل انتش��ار گازهای گلخانه ای دی اکس��ید کربن 
 در آمریکا، یک س��وم کل انتش��ار اکس��ید نیت��روژن و 

یک چهارم کل انتشار ترکیبات آلی فرار مؤثر هستند.
احس��اس گیر کردن در یک م��کان پر از وس��ایل نقلیه 
برای بس��یاری از افراد طاقت فرسا می شود و علت اصلی 

اختالل های مرتبط با استرس، همین ترافیک است.
انجمن قلب آمریکا در چهل و نهمین کنفرانس س��االنه 
اپیدمیولوژی و پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی 
اعالم کرد: افرادی که حمله قلبی داش��ته اند به احتمال 
زیاد در مدت کوتاهی قبل از شروع عالئم خود در ترافیک 
مانده اند. در این تحقیقات در آلمان مشخص شد که قرار 
گرفتن در معرض ترافیک در ب��روز حمالت قلبی نقش 
کلیدی را ایف��ا می کند. هنگامی که درمورد مش��کالت 
ترافیک صحبت  می کنیم ناخودآگاه به موضوع آلودگی 
هوا برمی خوریم. تنفس گازهای سمی گلخانه ای ناشی از 
موتورسیکلت، اتومبیل ها، کامیون ها و اتوبوس با بیماری 
های مختلف تنفسی و ریوی مرتبط است. چگونگی تأثیر 
ترافیک بر س��المت در ادامه آورده شده است، حال با در 
نظر گرفتن این موضوع، چه کار کنی��م که این اثرات به 

تأخیر بیفتد تا زندگی سالم تری را تجربه کنیم؟
درد های ناشی از ترافیک

تصور کنید که در یک م��کان گره خورده و ش��لوغ گیر 
افتاده اید و با ب��ازوان خود چرخ��ی را در مقابل خود نگه 
داشته اید، هیچ دامنه حرکتی برای ش��ما وجود ندارد و 
دودهای سمی به س��مت شما فرس��تاده می شوند؛ این 
وضعیت درس��ت مانند زمانی اس��ت که ش��ما در حال 
رانندگی در ترافیک هستید. زمانی که شما پشت فرمان 
هستید به دلیل زمان توقف طوالنی در ترافیک بر پشت 
و گردن و عضالت آن و شانه های شما فشار وارد می شود، 
کمردرد ناش��ی از این وضعیت می تواند اث��ری منفی بر 
سالمت شما بگذارد. این وضعیت در درازمدت ظاهر شما 
را متفاوت می سازد و باعث می ش��ود که شما به بیماری 
هایی مانند اسپوندیلیت،  شانه منجمد و غیره ابتال شوید.

ای��ن وضعیت ب��د باع��ث ایج��اد اس��ترس در مفاصل، 
آرن��ج و زانوهای ش��ما می ش��ود و ب��ه درد و خس��تگی 
در ای��ن نواحی از ب��دن منجر می ش��ود. ممکن اس��ت 
تعجب کنید ک��ه چگونه ام��کان دارد هن��گام رانندگی 
در مفاصل ش��ما اس��ترس ایج��اد می ش��ود؛ زمانی که 
ش��ما مش��غول رانندگی در ترافیک هس��تید و به طور 
مداوم پ��دال گاز و ترم��ز و دنده های خ��ودرو و کالج و 
ترمز را تغییر می دهی��د. این تغیی��رات دائمی وضعیت 
استرس و فش��ار را بر روی زانوهای ش��ما ایجاد می کند 
 و فشار و استرس باعث مش��کالت درد زانو مربوط به آن 
می شود. اگر صندلی خودروی شما در فاصله مناسب از 
فرمان و راحت نباشد، آرنج ش��ما به طور مداوم راست و 
قفل می ش��ود که این وضعیت برای مفاصل آرنج بسیار 

بد است.
در این وضعیت چه باید کنیم؟

شما می توانید با نشستن عمودی و داشتن محافظ برای 
گردن، کمر و پش��ت بر روی صندلی با اثرات س��وء این 

بیماری ها و مشکالت مربوط به آن مقابله کنید.
پش��تی صندلی خود را به صورتی که ب��دون هیچ گونه 
ناراحتی باش��د، تنظیم کنید. پش��تی صندلی خودرو را 

باید به طور عمود و نه بیش از حد کشیده تنظیم کنید.
این روش ها بس��یاری از اس��ترس ها را کم می کند و به 

رانندگی شما در روش درست کمک می کند.
خطرات بیماری های قلبی ناشی از ترافیک

قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض آلودگی هوا ناشی از 
ترافیک برای قلب شما خطرناک است و با افزایش بیماری 
های قلبی همراه است. با توجه به یک مطالعه ارایه شده در 
کنگره » یورو پی ریونت«2013 در رم،  افرادی که برای 
یک دوره طوالنی مدت در معرض آلودگی هوای ناشی از 
ترافیک قرار می گیرند در معرض خطر »آترواس��کلروز« 
قرار دارند. دکتر »Kälsch Hagen« محقق این مطالعه 
از مرکز قلب غرب آلمان در »اسن« آلمان، توضیح داد که 
آیا خطر ابتال به بیماری های قلبی با سر و صدای ترافیک 

یا آلودگی هوا  یا هر دو همراه است یا خیر؟
او تأیید کرد ک��ه در دراز مدت در مع��رض ذرات معلق 
آلودگی هوا و س��ر و صدای ترافیک قرار گرفتن هر دو با 

خطر ابتال به بیماری های قلبی - عروقی مرتبط است.
آلودگی هوا، سطوح نوسان اس��ترس، سر و صدای بلند، 
استنشاق گازهای مضر و غیره، دالیلی هستند که وضعیت 

قلب را ممکن است با گذشت زمان تضعیف کنند.
در این وضعیت چه باید کنیم؟

ورزش منظم در هوای تازه، اس��تراحت با گرفتن ماساژ، 
خوردن غذا و غیره، می تواند کمک کند تا قلب ش��ما را 
از استرس ناش��ی از ترافیک پر هرج و مرج بهبود بخشد. 
مدیتیش��ن و تنفس عمیق همچنین در کاهش س��طح 

استرس به شما کمک می کند.
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آلمانی ها به پای صندوق های رأی رفته اند تا در 
یکی از مهم ترین انتخابات اروپا شرکت کنند. 
آنگال مرکل که دو دوره متوالی نخس��ت وزیر 
بوده قصد دارد برای س��ومین بار هم این مقام 
را حفظ کند تا به یکی از چهره های استثنایی 
این کشور تبدیل شود.  نظر سنجی ها از برتری 
حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنجال مرکل  
صدر اعظم کنونی، حکایت دارند؛ نخستین زنی 
که توانسته در تاریخ آلمان صدراعظم شود، اما 

چطور به اینجا رسیده است ؟
 زندگی شخصی و خصوصی آنگال مرکل همیشه 
در پشت پرده بوده است. او برخالف برخی دیگر 
از همکارانش ع��ادت ندارد که خان��واده اش را 
محافل عمومی بیاورد و حتی زیاد با همسرش 
هم دیده نمی شود. به او در12سالی که به عنوان 
اولین صدراعظم زن آلمان فعالیت کرده است 
لقب های مختلفی داده ان��د؛ از بانوی آهنین تا 

قدرتمندترین زن جهان. 
آنگال مرکل که زمانی هیچ چیز از سیاست سر 
در نمی آورد و در دانش��گاه، فیزیک و ش��یمی 
می خواند، در این سال ها س��ه بار ) سال های 
2011، 2012، 2013( از سوی مجله فوربس 
به عنوان قدرتمندترین زن جهان انتخاب شده 
است. چیزهای زیادی درباره مرکل وجود دارد 

که شاید کمتر کسی شنیده باشد.
 

وقتی فامیلی عوض شد
آن��گال در س��ال1۹54به عنوان اولی��ن فرزند 

یک خانواده مذهبی 
در هامب��ورگ متولد 
ش��د. پدر او کشیش 
مس��یحی پروتستان  
دبی��ر  م��ادرش   و  
رش��ته های التین و 
زب��ان انگلیس��ی بود. 
م��دت کوتاهی پس 
از تولد آنج��ال، پدر و 

م��ادرش آلمان غرب��ی را ترک کردن��د و برای 
زندگی به آلمان شرقی رفتند. نام کامل او در آن 
زمان و تا پیش از ازدواج، آنگال دوروتئا کزنر بود. 
در کودکی مرکل از باال رفتن از پله ها وحشت 
داشت و در زمان تحصیل در دبیرستان همیشه 
شاگرد اول بود. او در جوانی آرزو داشت روزی 
معلم شود، ولی این آرزو توسط دولت کمونیست 
آلمان شرقی بر باد رفت. زمانی که وارد دانشگاه 
شد با همسر اول خود اولریش مرکل دانشجوی 

فیزیک آشنا شد. این ازدواج در سال1۹۸2  به 
جدایی کش��ید اما آنجال نام خانوادگی همسر 
اولش را برای خود حفظ کرد و تبدیل به »آنگال 

مرکل« کنونی شد.
 

کار در رستوران  
 گفته می شود او زمان زندگی در آلمان شرقی 
برای تأمی��ن مخ��ارج تحصیل خ��ود در یک 
رس��توران به عنوان کارگر مشغول به کار بوده 
و پس از جدایی از همس��ر اولش ب��ه آپارتمان 
کوچک خود در برلی��ن باز می گ��ردد. مرکل 
همه مراحل تحصیلی خود را در ش��رایط نظام 
سوسیالیستی به پایان رساند و دارای دکترا در 
رشته های فیزیک و شیمی است. در سال1۹۸1 
آنگال با یوآخیم زاور استاد شیمی آشنا شد که در 
سال1۹۹۸ با او به صورت محرمانه ازدواج کرد.

آنگال فرزندی از 
دو ازدواج ه��ای 
خود ن��دارد، اما 
همسر فعلی او 
دو پس��ر بزرگ 
از ازدواج قبل��ی 
خود دارد. رابطه 
او با یوآخیم زاور 
همیش��ه مورد 
بحث بوده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی 
نوش��ته اس��ت که پلیس امنیتی آلمان شرقی 
زمانی به دیدارهای ای��ن دو نفر و ناهار خوردن 
آنها باهم مشکوک ش��ده بود، چون هر دو آنها 

متأهل بودند.
بعد از ط��الق، آنها س��ال ه��ا با ه��م زندگی 
 می کردند تا با فش��ار هم حزبی های مرکل در 
حزب دموکرات مس��یحی، ازدواج آنها صورت 

گرفت. 

همسری که دیده نمی شود
زندگی م��رکل و همس��رش همیش��ه از دید 
رس��انه های مخفی بوده اس��ت. یوآخیم زاور 
کمتر در محافل عموم��ی در کنار مرکل دیده 
 می ش��ود و به هیچ وجه با رسانه های مصاحبه

 نمی کند. او حتی در سال 2005 از شرکت در 
مراس��م تحلیف آنگال مرکل خودداری کرد و 
ترجیح داد مراسم را از تلویزیون دانشگاه برلین 
محل کارش ببیند. در زمان های ویژه  و معدودی 
که آنها با هم دیده می شوند، آنگال مرکل خیلی 
وقت ها فراموش می کند همسرش همراهش 
است. در سال 2011وقتی آنها به مراسم اعطای 
مدال در کاخ س��فید رفتند، مرکل از لیموزین 
پیاده شد و به س��رعت از پله ها باال رفت. مدتی 
طول کشید تا او یادش بیاید که  یوآخیم زاور را 
که به سختی تالش می کرد به او برسد، فراموش 

کرده اس��ت. گفته 
می ش��ود  یوآخیم 
زاور به هیچ عنوان 
دلش نمی خواهد 
درگی��ر کاره��ای 
همسرش شود و از 
محافظ و کارهای 
غی��ر ع��ادی فرار 
می کند. به همین 

خاطر دوستانش می گویند به هیچ عنوان او را 
»آقای مرکل« صدا نکنید!

 
کیک زردآلوی خانم صدراعظم  

می گوین��د آنگال م��رکل دوس��ت دارد از او به 
خاطر پخت نان ه��ای خاصش تعریف کنند. او 
در پخت نان و غذاهای خاص��ی تبحر دارد، اما  
دوستانش از سوپ سیب زمینی، رولت گوشت 
و کیک زردآلوی او تعری��ف خاصی می کنند و 

می گویند او خیلی پختن آنها را دوس��ت دارد. 
پختن این غذاها به همین خاطر به معیاری در 
وقتی که او و همسرش می توانند با هم بگذرانند 

تبدیل شده است. 
  

دختر کوچک هلموت کهل
مرکل، در سال1۹۸۹فعالیت سیاسی خود  را 
در حزب تازه تأس��یس »حرکت دموکراتیک« 
که تظاهراتی را در جهت خواس��ته های مردم 
راه اندازی م��ی کرد گس��ترش داد و در فوریه 
س��ال 1۹۹0س��خنگوی این جنبش شد. این 
جنبش در همین سال با  رایزنی های  مرکل به 
حزب دموکرات مسیحی آلمان شرقی پیوست. 
در س��ال1۹۹0، مرکل عضو حزب مس��یحی 
دموکرات شد و در پایان همین سال به عنوان 
نماینده این حزب وارد مجلس آلمان شد. آنگال 
مرکل، اما پیشرفت سیاس��ی خود را بیشتر از 
همه مدی��ون هلم��وت کهل اس��ت. در ژانویه 
1۹۹1هلموت که��ل )صدراعظم وقت آلمان( 
او را به عنوان وزیر بانوان و جوانان انتخاب کرد. 
 آنگال مرکل با توجه هلموت کهل به س��رعت 
پله های ترقی را طی کرد و گفته می شود کهل 
همیشه او را با عنوان »دختر کوچک« من صدا 
می کرد. آنگال مرکل پس از دوبار وزارت، به مقام 
دبیر کلی حزب دموکرات مسیحی به رهبری 

کهل رسید. 
در این مقام به پیچ و خم های س��اختار حزبی 
 و سیاس��ی در آلمان غربی آشنا ش��د و پس از 
کناره گیری کهل، 
در حزب، جانشین 
او ش��د. در س��ال 
گره��ارد   2005
ش��رودر انتخابات 
زودرس را باخ��ت 
و ائتالف سوسیال 
دموکرات و سبزها 
به رهبری گرهارد 
شرودر و از جانب حزب سبز، یوشکا فیشر ناگزیر 
به رها کردن دولت شد. آنگال مرکل که نامزدی 
صدر اعظمی احزاب خواهر دموکرات مسیحی 
و سوسیال مسیحی مبارزات انتخاباتی را به نفع 
حزب خود پی��ش برد، دولت ائت��الف بزرگ را 
میان دو حزب بزرگ آلمان سوسیال دموکرات و 
 دموکرات مسیحی و این بار بدون حضور شرودر

 تشکیل داد.

زندگی خصوصی قوی ترین زن دنیا
از تغییر نام خانوادگی تا همسری که هیچ وقت دیده نمی شود

عکس نوشت

  نامه نوشتن از جبهه برای 
 مخاطبان خاص.
خدا می داند همین صندوق 
 کوچک زردرنگ، چه 
 خاطره هایی 
در دلش جا داده است

گروهی از دانشمندان در مطالعات جدید خود مدعی کشف 
ناحیه ای فراتر از کمای عمیق در مغز شدند.

به گزارش س��رویس علم��ی خبرگزاری دانش��جویان ایران 
)ایسنا(، دانشمندان دانشگاه مونترال و »مرکز پزشکی رجینا 
ماریا« در رومانی با تحقیقات بر روی یک مرد و26 گربه مدعی 
ش��دند مرز جدیدی را در عملکرد مغز یافته اند؛ فعالیتی که 
فراتر از خط EEG مسطحی است که نوعا مرگ مغزی فردی 

که در کمای عمیق فرو رفته است را نشان می دهد.
محققان در مطالعاتش��ان فعالیت مغ��زی نامعمولی در داده 
EEG یک مرد در کمای عمیق را مشاهده کردند. این فرد در 

حال دریافت فرآیندهای پزشکی ضدصرع بود.
دانش��مندان حاض��ر در ای��ن مطالع��ه دریافتن��د الگ��وی 
 Nu-complexes ناش��ناخته ای از امواج الکتریکی ک��ه
نامیده ش��د، در وضعیت کمای عیمق تر نس��بت به فعالیت 

EEG که پیش تر دیده شده بود، مشخص شد.
محقق��ان س��پس26 گرب��ه را در وضعی��ت کم��ای عمیق 

قابل بازگش��ت )فرات��ر از نقطه خط EEG مس��طح و زمانی 
که فعالیت در غشای مغزی کامال آرام می گیرد( قرار دادند.

آنها مشاهده کردند که هر یک از گربه ها فعالیتی را در ناحیه 
هیپوکاموس از خود بروز دادند و سیگنال های موجود سپس 
به غشای مغزی بازچینش شدند. هیپوکاموس بخشی از مغز 

است که با یادگیری و حافظه سروکار دارد.
این موضوع حاکی از آن نیست که بیمارانی که مغزشان مرده 

اعالم ش��ده، ناگهان از کما برمی خیزند، زیرا مغزهایی که در 
این مطالعه بررسی شدند، سالم بودند و وضعیت های کما نیز 
با دارو ایجاد شدند و همچنین قابل بازگش��ت بودند، اما این 
نوع عمیق تر کما می تواند شکل بهتری از حفاظت از سیستم 
 EEG عصبی نسبت به سطح کمایی باش��د که یک خوانش

مسطح ایجاد می کند.
زمانی که بیماری در وضعیت کمایی قرار می گیرد که از لحاظ 
دارویی اغوا ش��ده، فقدان فعالیت مغ��زی وی موجب ضعف 
بنیه می ش��ود، بنابراین فعالیت مغزی بیش��تر در درازمدت 

مؤثر است.
یک مغز غیرفعال که از کمای مزمن بیرون آمده، می تواند در 
شکل بدتری نسبت به مغزی باشد که دارای فعالیت حداقل 

بوده است.
در این مطالعه چون فعالیت مغزی فقط در یک انسان منفرد 
مشاهده ش��د، تحقیق بیش��تری برای درک این پدیده الزم 

است.

کشف ناحیه ای فراتر از کمای عمیق در مغز
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