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طرح دغدغه نمایندگان استان 
با استاندار جدید

 نرخ ارز 
در بازار  به کف 
رسیده است

سردار کمالی خبرداد:

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

 مزیت اصفهان
4 به معادن آن است 3

»پت و مت«
5 در جشنواره فیلم کودک
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 رفع مسائل اقتصادی 
سخت تر از دوران جنگ نیست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه ما مخالف 
دیپلماسی خارجی نیس��تیم، گفت: مذاکره در پی پذیرفتن 
حقوق ملت ایران باید انجام ش��ود. به گزارش خبرنگار مهر، 
محسن رضایی در جمع مردم کوهرنگ با اشاره به آغاز جنگ 

تحمیلی اظهار داشت: هنگامی جنگ آغاز شد...

 آقای دایی !
  تو که می دانستی

 غش کردم چرا نگفتی؟ 

محس��ن قهرمان��ی میهم��ان تلفن��ی برنام��ه90 
 ب��ود. او س��عی داش��ت از خ��ود در براب��ر اتهام��ات 
پرسپولیس��ی ها دف��اع کند. ب��ه گ��زارش خبرگزاری 
خبرآنالین محس��ن قهرمانی که قضاوت��ی جنجالی در 
بازی پرسپولیس و سپاهان داشت، روی خط برنامه90 

آمد. او که در بخشی از حرف هایش تأکید کرد...

7

در نشس��تی که مجمع نمایندگان اس��تان اصفه��ان با دکتر 
زرگرپور استاندار اصفهان داشت توجه به شایسته ساالری در 

انتخاب مدیران استان و شهرستان ها مورد تأکید قرار گرفت.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: در نشستی که 
با دکتر زرگرپور اس��تاندار اصفهان داش��تیم توجه به شایسته 
ساالری در انتخاب مدیران اس��تان و شهرستان ها مورد تأکید 

قرار گرفت.
به گزارش خبرن��گار خبرگزاری ایلنا در کاش��ان عباس��علی 
منصوری آرانی در گفتگو با خبرنگاران با اعالم این مطلب افزود: 

در این نشست دغدغه های نمایندگان استان با استاندارجدید 
مطرح ش��د.وی با بیان این ک��ه نظر مجمع نماین��دگان نظر 
مشورتی است تصریح کرد: نمایندگان در ارتباط با بحران آب 
به عنوان مهم ترین معضل استان، اشتغال، درمان و مباحث مهم 

حوزه انتخابیه به تبادل نظر پرداختند.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: در این نشست 
مطرح شد افراد منصوب در مشاغل فرمانداری ها، افراد باید بر 
اساس شایسته ساالری انتخاب شوند، نه بر اساس منافع باندی، 

گروهی و جریان های ذی نفوذ منطقه.

  صحبت های تنها بانوی 
جانباز 70 درصدی استان

کمبود بلیت در پیک های 
پروازی!

 تفاوت سینمایی دفاع مقدس
 با سینمای جنگ

 ارتفاع مکان فرودگاه شهرکرد 
از مهم ترین دالیل تردید
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 آغاز بارش هاي پاییزي اصفهان 
از اواسط آبان 

6

نگرانی علنی برخی کشورها
2

 از کاهش تنش تهرانـ    واشنگتن

رفتن در لیست  شاغلین
4

  با یک ساعت کار بی  مزد

3

 دارو باید
 ارزان ترین ارز را بگیرد

رییس جامع��ه پزش��کان متخص��ص داخل��ی ایران، 
اقدام وزارت بهداش��ت در راس��تای بازگش��ت قیمت 
داروهای خ��اص به نرخ س��ال91 را تنها مش��مول10 
درص��د داروها دانس��ت و گفت: اقش��ار ضعیف جامعه 
 برای تهیه90 درصد داروهای عمومی هم تحت فش��ار

 هستند.
دکت��ر ای��رج خس��رونیا اظهارداش��ت: اق��دام وزارت 
 بهداشت در بازگش��ت قیمت داروهای بیماران خاص و 
صع��ب الع��الج تنه��ا مش��مول10 درص��د داروهای 
مصرفی در کشور می ش��ود، در حالی که اقشار ضعیف 
جامعه برای تهی��ه همان90 درص��د داروهای عمومی 
 نیز مش��کل مالی داش��ته و ت��وان پرداخت پ��ول دارو

 را ندارند.
عضو هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، خواستار 
اختصاص ارزان ترین ارز برای واردات دارو شد و گفت: 
دارو باید مثل مایحتاج اولیه مردم، مش��مول ارز مرجع 

شود.
خس��رونیا تأکی��د ک��رد: برنام��ه وزارت بهداش��ت و 
س��ازمان غذا و دارو برای بازگش��ت قیم��ت داروهای 
 خاص، به تنهایی نمی تواند مش��کالت ب��ازار دارویی را 

حل کند.
وی در ارتباط با تبلیغ داروها توسط برخی از پزشکان، 
نیز گفت: اصوال تبلیغ کردن دارو کار اش��تباهی است 
و قطع به یقی��ن بدانی��د، دارویی که تبلیغ می ش��ود 
 احتماال مشکالتش بیشتر از سایر داروهاست که تبلیغ 

نمی شوند.
ریی��س جامع��ه پزش��کان متخص��ص داخل��ی ایران 
ضمن مخالفت ب��ا تبلیغ��ات تلویزیونی، ماه��واره ای 
و...، اف��زود: البته برای برخی داروه��ا جای مانور خیلی 
کم اس��ت؛ مثل داروهای ضد س��رطان و... که پزشک 
 الزم م��ی بین��د بهتری��ن ن��وع دارو را ب��رای بیمارش

 تجویز کند.

بازگشت به زندگی را لطف خدا و تالش پزشکان می دانم

هیچ چیز مثل موفقیت وزنه برداری در لهستان، خوشحالم نمی کند
 پسر 10 ساله به 5 بیمار نیازمند 

 زندگي دوباره بخشید

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور:

مشکل شهریه دانشجویان دکتری  حل شد

رییس هیأت عالی جذب هیأت علمی شورای عالی انقالب فرهنگی:

دانشگاه ایرانیان مجوز تأسیس نگرفت

اعضای بدن یک کودک دچار مرگ مغزي، به 5 بیمار 
نیازمند پیوند، زندگي دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول واحد فراهم آوري 
اعضای پیوندي  بیمارس��تان منتصریه دانشگاه علوم 
پزشکي مش��هد اظهار داش��ت: در چهارصدو نهمین 
عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي، س��روش 
عامری10 س��اله از تهران که از بیمارس��تان امدادي 
مش��هد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز 
پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از 
انجام مراحل تأیید مرگ مغزي و رضایت خانواده وی 
در بیمارس��تان منتصریه تحت عم��ل جراحي اهدای 

عضو قرار گرفت.

براهی��م خالق��ي اف��زود:  کلی��ه ه��ای    دکت��ر ا
زنده یاد س��روش عامري به خانم 39 س��اله س��اکن 
بیرجند و خانم 29 ساله ساکن مش��هد که سال ها از 
نارس��ایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان 

بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.
وی اظهار داش��ت: کبد وي نیز در بیمارستان نمازي 
شیراز به پسر بچه 9 ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند شد 

و به نامبرده زندگي دوباره بخشید.
خالق��ي خاط��ر نش��ان ک��رد:  همچنین قرنی��ه هاي 
سروش عامري در بیمارس��تان خاتم االنبیای مشهد 
 به آقاي 35 س��اله و آقاي 44 س��اله از مش��هد اهدا و 

پیوند شد.

معاون اداری مالی دانش��گاه پیام نور گفت: بر اس��اس 
دس��تور وی��ژه رئیس دانش��گاه، مش��کالت ش��هریه 

دانشجویان دانشگاه پیام نور  برطرف شد.
فرش��اد ابراهیم پور در گفتگو با خبرن��گار مهر گفت: 
ریی��س دانش��گاه پیام ن��ور ب��ا موافقت سرپرس��ت 
 وزارت علوم تحقیق��ات و فناوری، مقرر کرد ش��هریه 
ورودی ه��ای 91 و 92 در مقط��ع دکت��ری مش��ابه 

دانشجویان ورودی قبل از90 پرداخت شود.
به گزارش مهر، قبول ش��دگان کنکور دکتری امسال 
 در دانش��گاه پیام نور نس��بت به افزایش چند برابری 
ش��هریه ه��ای ای��ن دانش��گاه اعت��راض داش��تند و 
اعتراض خ��ود را طی نام��ه ای به سرپرس��ت وزارت 
علوم نیز ارس��ال کرده بودند. براس��اس اظهارات این 
دانش��جویان، دانش��گاه پیام نور بدون اط��الع قبلی 

اقدام ب��ه افزایش ص��د درصدی ش��هریه ک��رده بود 
 که دانش��جویان پ��س از قبول��ی، با آن مواجه ش��ده 

بودند.
 این دانش��جویان در ص��ورت انصراف از دانش��گاه، از 
کنکور سال بعد دکتری محروم می شدند، لذا ناچار به 
پرداخت این رقم ش��هریه که حدود40 میلیون تومان 

بود، بودند.
دکت��ر توفیق��ی ه��م در همی��ن راس��تا چن��دی 
 پیش قول رس��یدگی به وضعی��ت این دانش��جویان

 را داده بود.
خبرگزاری مهر وضعیت این پذیرفته ش��دگان کنکور 
را با دقت از مسئوالن دانش��گاه و وزارت علوم پیگیری 
می کرد که در نهایت منجر به تصمیم تازه ای از سوی 

مسئوالن دانشگاه پیام نور شد.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری که با وجود سکته و 48 دقیقه ایست قلبی، با لطف خداوند 
و تالش پزشکان دوباره به زندگی برگشت ، این مسأله را معجزه الهی دانست و گفت : 
از خداوند سبحان از این بابت ش��اکرم و وظیفه خود می دانم از تالش پزشکان و دعای 

مردم در این رابطه تشکر و قدردانی کنم.
به نق��ل از  پای��گاه خب��ری وزارت ورزش و جوانان ، ک��وروش باقری س��رمربی موفق 
تیم ملی وزنه ب��رداری که  با معج��زه ای الهی و البته در س��ایه تالش پزش��کان قلب 
بیمارس��تان پیامبران تهران، از س��کته و ایس��ت قلبی ب��ه مدت 48 دقیق��ه، دوباره 

به زندگی برگش��ت، در گفتگو ب��ا پایگاه خب��ری وزارت، خدای ب��زرگ را از این بابت 
 ش��کر گفت و افزود : خ��دای بزرگ و مهرب��ان را از بابت بازگش��ت دوب��اره به زندگی 

شاکرم.
 وظیفه خویش می دانم از تالش پزشکان بیمارستان پیامبران، دکتر پناهی، دکتر مافی 
و دکتر برزی و همین طور پرسنل اورژانس این بیمارس��تان کمال تشکر و قدردانی را 

داشته باشم. 
همین طور وظیفه خود می دانم از دعای خیر مردم در حق فرزند کوچکش��ان تش��کر 
و س��پاس بگویم. از وقتی که این عارضه برایم ایجاد شد، بسیاری از دوستان و منجمله 
حسین رضا زاده رییس فدراسیون در بیمارستان باالی سرم حاضر بوده اند که از آنان 

نیز کمال تشکر را دارم.
باقری با اش��اره به این که اعضای تی��م ملی وزنه برداری طی دو ماه گذش��ته فش��ار 
زیادی را در تمرینات متحمل ش��ده اند، افزود : از ملی پوش��ان انتظ��ار دارم با قدرت 
و شدت گذش��ته تمریناتش��ان را تا زمان مس��ابقه های جهانی ادامه دهند و مطمئن 
 باش��ند که هیچ چیز مثل موفقیت آنان در رقابت های جهانی لهس��تان مرا خوشحال

 نخواهد کرد.
وی در عین حال تصریح کرد : برنامه تمرینی ملی پوش��ان وزن��ه برداری تا زمان اعزام 
به رقابت های جهانی لهس��تان دقیقا مش��خص و برنامه ریزی ش��ده اس��ت و من به 
 ش��خصه امید زیادی دارم که آنان در این رقابت ها با دس��ت پر از عرصه کارزار جهانی 

خارج شوند.
وی تأکید کرد:   هیچ چیز مثل موفقیت وزنه برداری در جهانی لهس��تان، خوش��حالم 

نمی کند.

رییس هیأت عالی جذب هیأت علمی شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد: دانشگاه 
ایرانیان به دلیل از نصاب افتادن تعداد اعضای مؤس��س و نداش��تن اساس��نامه امکان 

تأسیس ندارد.
به گزارش واحد مرکزی خب��ر، دکتر محمدعلی کی نژاد این خبر را در پایان نشس��ت 
خبری که عنوان آن گزارش روند جذب اعضای هیأت علمی و گزارش هیأت عالی جذب 

بود، به عنوان حاشیه مطرح کرد.

وی با تشریح روال تأسیس دانشگاه ها در کشور گفت: مؤسسان دانشگاه ها باید همان 
مسیر هیأت مرکزی جذب را طی کنند و پس از تأیید در کمیسیونی پنج نفره، اساسنامه 

و مصوبه تأسیس دانشگاه باید به تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی برسد.
رییس هیأت عالی جذب گفت: دانشگاه ایرانیان مجوز اولیه یا اصولی خود را به تازگی 
گرفته بود، البته یک بار دو سال قبل درخواستی برای تأسیس این دانشگاه مطرح شده 

بود و بعضی از اعضای مؤسس، آن زمان انصراف داده بودند.
کی نژاد گفت: زمانی که به هیأت مرکزی جذب مراجعه کردیم، متوجه ش��دیم یکی 
از اعضای مؤسس اعالم انصراف کرده و برای این که هیأت مؤسس از حد نصاب افتاده 

است، بنابراین آن موافقت اصولی هم ابالغ نشد.
وی ادامه داد: به این ترتیب کار هنوز به هیأت مرکزی جذب؛ یعنی یک پله پایین تر از 
هیأت عالی جذب نرسیده است و اگر زمانی پرونده تکمیل شود، ابتدا شورای گسترش 
وزارت علوم، سپس هیأت مرکزی جذب و پس از آن شورای عالی انقالب فرهنگی باید 

اعالم نظر کنند.
رییس هیأت عالی جذب گفت: این دانشگاه همچنین اساسنامه تیپ ندارد و اگر بخواهد 

فعالیتی داشته باشد، این فعالیت منوط به اخذ موافقت قطعی خواهد بود.
رییس هیأت عالی جذب هیأت علمی ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از افزایش 12/5 
برابری جذب استادان دانشگاه ها نسبت به روند پیش از تصویب آیین نامه جدید ایجاد 
ساختار برای جذب هیأت علمی خبر داد. دکتر محمدعلی کی نژاد در نشست خبری 
گزارش روند جذب اعضای هیأت علمی و گزارش هیأت عالی جذب گفت: روند جذب 

هیأت علمی در دانشگاه های کشور در پنج سال گذشته نهادینه شده است.
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تبریک و تهنیت
شرکت ذوب آهن اصفهان 

برادر ارجمند جناب آقای دکتر رسول زرگرپور
با سالم و احترام

در كمال ارادت و امتنان بدينوسيه انتصاب جنابعالی را به عنوان استاندار اصفهان تبريک عرض نموده ، اميد است با توجه به پشتكار و جديت 
شما در عرصه ی خدمت رسانی به مردم ، مويد و منصور باشيد. توفيق روز افزون جنابعالی را از جهاندار جان آفرين مسئلت می نماييم. 

هیات مدیره، مدیر عامل و کارکنان ذوب آهن اصفهان



چهره روزيادداشت

 روحاني موفق ترين فرد براي
 دفاع از حقوق ملت ايران است 

 رييس ستادكل نيروهاي مس��لح با اشاره به س��فر رييس جمهوري به 
 نيويورك و شركت در مجمع عمومي سازمان ملل، گفت: دكتر روحاني 
مي تواند  موفق ترين فردي  باشد كه از حقوق ملت ايران در نيويورك  دفاع كند. 
سردار سرلشكر بسيجي  سيدحسن فيروزآبادي در گفتگوي اختصاصي 
با خبرنگار ايرنا و در پاس��خ به پرسشي مبني بر اين كه سفر دكتر  حسن 
 روحاني رييس جمهوري براي اجالس س��ازمان مل��ل را چگونه ارزيابي 
مي كند، اين مطلب را بيان كرد.  سرلشكر فيروزآبادي اظهارداشت: دكتر 
روحاني با دارا بودن سابقه علم، حكمت، تدبير، شجاعت، سابقه جهادي و 
انقالبي و علم روابط بين المللي كه دارد مي تواند موفق ترين فردي باشد 

كه از حقوق ملت ايران در نيويورك دفاع كند. 

  جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای
با تعیین مصاديق»جرم سیاسی« 

 سخنگوی حقوقی وقضايی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اعالم وصول 
طرح »جرم سياسی« در مجلس تصويب اين طرح را موجب پر شدن خأل 

قانونی موجود در اين باره و پرهيز از برخوردهای سليقه ای دانست.
محمدعلی اس��فنانی در گفتگو  با ايسنا اظهار داش��ت كه هرچه نگرش 
سياس��ی در تصويب اين طرح كمتر باش��د تعريف ارايه ش��ده از »جرم 
سياس��ی«  نيز منطقی تر و مقبول تر خواهد ب��ود. وی گفت: طرح»جرم 
سياسی« پيش از اين هم در مجلس هشتم از سوی جمعی از نمايندگان 
طراحی و اعالم وصول شده است، اما در كميسيون حقوقی وقت به تصويب 
نرسيد، بنابراين نمايندگان مجلس نهم مجددا اين طرح را تدوين كردند.

وی افزود: اين طرح خيلی ابتدايی  نيس��ت و كار كارشناس��ی و مطالعه 
تطبيقی روی آن صورت گرفته اس��ت، اما هنوز هم الزم است كه بحث و 
بررسی كاملی در اين باره صورت گيرد و طرح در كميسيون مطرح شود 
تا ببنيم به چه نحوی به تصويب می رسد و خروجی كميسيون چه خواهد 

بود كه خأل  قانونی موجود را پر كند.

برنامه ای برای ديدار روحانی و اوباما 
و ظريف   با جان کری تنظیم نشده  است

س��خنگوی وزارت امور خارجه ايران در واكنش ب��ه گمانه زنی ها درباره 
احتمال ديدار س��ران و وزيران خارجه ايران و آمريكا در حاشيه اجالس 
مجمع عمومی سازمان ملل گفت: برنامه تنظيم شده ای برای اين ديدارها 

در دستور كار نيست.
به گزارش خبرنگار مهر، مرضيه افخم در نشس��ت هفتگی با خبرنگاران 
رس��انه های داخلی و خارجی در پاسخ به س��ؤالی در رابطه با مذاكرات 
محمد جواد ظريف و ويليام هيگ وزيران ام��ور خارجه ايران و انگليس 
اظهار داش��ت: اين مذاكرات را س��ازنده ارزيابی می كنيم. در اين ديدار 
فرصتی فراهم ش��د كه وزرای خارجه دو كش��ور در رابطه با موضوعات 
دوجانبه منطق��ه و س��وريه مواضع خ��ود را مطرح كنن��د و جمهوری 
 اس��المی ايران ب��ه خاط��ر جاي��گاه تأثيرگ��ذار در منطقه تح��ركات و 
ديدگاه های خود را تشريح و تبيين كرد. وی افزود: راه حل سياسی برای 
بحران سوريه در ديدار با وزير خارجه انگليس مورد تأكيد قرارداده و تأكيد 

شد سرنوشت سوريه بايد توسط مردم سوريه تعيين شود.

  صحبت های تنها بانوی 
جانباز 70 درصدی استان

خوزستان در آن زمان بس��يار نا امن بود هر لحظه ممكن بود خمپاره ای 
خانه ای را كه يک زندگی در آن جريان داش��ت با تم��ام افرادش با خاك 
يكس��ان كند. خيلی ها ش��هر را ترك كرده و خيلی ها هم در حال ترك 
كردن ش��هر بودند، اما برعكس خيلی ها هم ماندند و عقيده داشتند بايد 
ماند و مبارزه كرد. بعضی در جبهه بودند و بعضی در پشت جبهه و حمايت 
می كردند. آن زمان نوجوانی بيش نبودم و جز آن دس��ته بودم كه اعتقاد 
داشتند بايد ماند و مبارزه كرد، درست مثل همان خانواده هايی كه با دست 

خود فرزندشان را راهی جبهه ها می كردند.
اين گفته های آمنه احمدی است، جانباز70 درصدی جنگ تحميلی كه 
در اثر بمباران هوايی و ريزش آوار در شهر مسجد سليمان از ناحيه كمر 
مجروح شد. او كه كارشناس روانشناسی بالينی و نايب رييس هيأت ورزش 
 جانبازان و معلوالن اس��تان اصفهان اس��ت به خبرنگار ايسنا  می گويد:

جانباز ش��دن مس��ير زندگی من را تغيير داد، اما آن اعتقاد و ايمانی كه 
به خدا داش��تم با اين تصور كه چرا اي��ن اتفاق برای من ب��ه وجود آمد، 
خاطرم را تسلی می دهد و قبول و وفق خود با اين شرايط كه شايد مسير 
 زندگی من را ن��ه180 بلكه360 درج��ه تغيير داد، توانس��ت مرا به خدا 

نزديک تر كند.
 تنها بانوی جانباز 70 درصد ضايعه نخاعی اس��تان اصفهان در خصوص 
انتظاراتش از مردم و جامعه می گويد: متأسفانه هر چه از انقالب و جنگ 
فاصله می گيريم جامعه بيشتر از ارزش های آن زمان دور می شود. در آن 
زمان مردم به خاط��ر يكديگر جان خود را فدا می كردن��د، اما امروز  تنها 

انتظارم اين است كه مردم با اين قشر از جامعه مهربان تر رفتار كنند.

 پس از آن كه رييس جمهور كش��ورمان در مصاحبه با شبكه 
ان بی س��ی ديدار با اوباما را در حاشيه نشست مجمع عمومی 
دور از ذهن ندانس��ت و كاخ سفيد نيز با انتش��ار بيانيه ای اين 
ديدار را محتمل اعالم كرد، حاال رسانه های عربی نگرانی های 
خود را از بهبود روابط ايران با غرب علن��ی كردند.  به گزارش 
پايگاه اطالع رسانی شبكه خبر، محافل رسانه ای عربی با توجه 
به مسائل مطرح شده در خصوص امكان ديدار رييسان جمهور 
ايران و آمريكا در حاشيه نشست آتی مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، اين روزها با نگرانی هم��ه خبرها و رويدادها را زير 
نظر گرفته و تحليل های گوناگونی را در خصوص آينده منطقه 
ارايه می دهند.عبدالباری عطوان نويس��نده و پژوهشگر عرب 
و س��ردبير س��ابق روزنامه فرامنطقه ای »القدس العربی« در 
مطلبی نوشت: فعاليت های ديپلماتيک ايران به رياست حسن 
روحانی برای شكستن انزوای سياسی و همچنين زمينه سازی 
برای شكستن محاصره اقتصادی در حال ثمر دادن است و در 
نهايت اين تالش ها موجب می ش��ود كه نقش ايران به عنوان 
يک قدرت بزرگ منطقه ای در خاورميانه به رسميت شناخته 
شود. عطوان خطاب به مس��ئوالن كشورهای عربی می گويد، 
مسئوالن و وزرای خارجه كش��ورهای عربی كجا هستند و آيا 
آنها از اين تحوالت غافلگير كننده آمريكا و ايران مطلع بودند، 
فكر نمی كنم، چرا كه آنان مانند هميشه آخرين نفری هستند 

كه از اين گونه مسائل آگاه می شوند.

اعراب از روابط ايران و آمريکا خشنود نمی شوند
وی تأكيد كرد كه مس��ئوالن كش��ورهای عربی كه ميلياردها 
دالر برای مقابله با ايران هزينه كرده و همواره از ايران به عنوان 
دشمن خود ياد كرده اند، از ديدار احتمالی مسئوالن ايرانی و 
آمريكايی در نيويورك خشنود نمی شوند و اين ديدار موجب 

سرخوردگی آنان خواهد شد و آنان از اين ديدار می ترسند.
عطوان گفت: اعراب دو بار سيلی خوردند، نخست از آمريكا به 
دليل آن كه آنها را در حل بحران ش��يميايی سوريه به حاشيه 
راند و از تصميم برای حمله به سوريه عقب نشينی كرد  و سيلی 
دوم و بزرگ تر هم روابط رو به رشد ايران و آمريكا و ديدارهای 
مكرر وزير خارجه ايران و همتاي��ان اروپايی و التماس آنان به 

ايران برای كمک جهت حل سياسی بحران سوريه است.

شکست سیاست های اعراب در سوريه
عط��وان اظه��ار داش��ت: كش��ورهای عرب��ی تاكن��ون بيش 
از ده ميلي��ارد دالر ب��رای جن��گ در س��وريه هزين��ه كرده 
ان��د، به اي��ن امي��د كه نظ��ام اين كش��ور س��رنگون ش��ود، 
چرا ك��ه اوباما ب��ه آنه��ا وع��ده داد كه نف��س اين نظ��ام به 
 ش��ماره افتاده، ولی اكن��ون اين كش��ورها به حاش��يه رانده

 شده اند و حتی در حد تعارف و برای قدردانی، آنان را در هيچ 
تالش ديپلماتيكی مشاركت نداده اند، آيا حقارتی بيشتر از اين 

می تواند وجود داشته باشد؟

اعراب؛ ابزاری برای اجرای مأموريت های آمريکا
عطوان در بخش ديگ��ری از اين مقاله تصري��ح كرد: ما اعراب 
به ابزاری برای اجرای مأموريت های كثيف آمريكا در منطقه 
خاورميانه تبديل شده ايم، به همين دليل است كه نمی توان 
از دولت كنونی يا بعدی آمريكا انتظار داش��ت هما نطور كه با 
ايرانی ها با احت��رام برخورد می كند، با ما ني��ز چنين تعاملی 
داشته باشد، اين درحالی اس��ت كه ما، ايرانی ها را به دشمن 
خود تبديل كرديم ب��دون آن كه به نتاي��ج خطرناك اين كار 

توجهی داشته باشيم.
عطوان تأكيد كرد كه ش��يخ زايد بن س��لطان فقيد در نهايت 
درايت با ط��رح كاخ س��فيد در اوايل دهه نود ب��رای حمله به 
ايران تحت عن��وان آزاد س��ازی جزاير س��ه گان��ه، مخالفت 
كرد و در آن زمان ب��ه وزير خارج��ه وقت آمري��كا گفت: اگر 
مانند جنگ س��ومالی شكس��ت خورديد و نيروهای خود را از 
 منطقه خارج كرديد و ما را در مقابل ايران تنها گذاشتيد، چه 

می شود؟!

پیروزی ديپلماسی ايران در تعامل با غرب و آمريکا
عط��وان همچنين با اش��اره به زيرك��ی ايرانی ه��ا و پيروزی 
ديپلماس��ی ايران��ی در تعامل با غ��رب و آمري��كا تأكيد كرد: 
 ايران برای بهبود روابط با غ��رب حتی اگر از مقداری از فرآيند 
غنی س��ازی )20 درصد( كوتاه بيايد، اين كوتاه آمدن موقت 
 خواهد بود، زيرا دانش آن نزد دانش��مندان اين كشور است و 

می تواند در زمان مناسب دوباره آن را آغاز كند.
عطوان در پاي��ان گفت: آمري��كا حتی اگر ادعا كند دوس��ت 
ماس��ت، هي��چ گاه دوس��ت ما نب��وده، اين كش��ور دوس��ت 
منافع خود اس��ت و حتی حاضر نيس��ت به خاطر م��ا يكی از 
س��ربازانش را فدا كن��د. آمريكا م��ا را نمونه ای مث��ال زدنی 
از حماقت، آن ه��م از بدترين ن��وع آن می داند، ام��وال ما را 
غارت م��ی كند و اش��غال مقدس��ات م��ا را ارج می نه��د و از 
 ما ب��ه عن��وان اب��زاری ب��رای جن��گ ب��ا يكديگر اس��تفاده 
می كند، سرزمين های ما را اشغال و ارتش های ما را منحل می 
كند،  با اين حال هيچ گاه درس نمی گيريم و از سوراخ آمريكا 
بارها و بارها گزيده می شويم، گوارای وجود آمريكايی ها، چرا 

كه نبايد برای انسان های كودن غصه خورد.

پیروزی ديپلماسی ايران در تعامل با غرب و آمريکا

ـ واشنگتن  عراق هدف يك نگرانی علنی برخی کشورها از کاهش تنش تهران 
توطئه بین المللي منطقه اي 

محمد س��عدون صيهود يك��ي از اعض��اي ائتالف دولت 
 قانون گف��ت: عراق ه��دف يک توطئ��ه بي��ن المللي و 
منطقه اي براي شعله ور كردن آتش طايفه گرايي ميان 
احزاب وگروه ها همچنين ضربه زدن به اقدامات سياسي 

در كشور قرار دارد. 
به خبرگزاري الش��رق االوس��ط ،صهيود ش��ب  در يک 
گفتگ��وي مطبوعاتي گف��ت: توطئه اي بي��ن المللي و 
 منطقه اي در دس��ت اجراس��ت كه با كوبي��دن بر طبل

طايفه گرايي مي خواهد آتش فتنه ميان شيعه وسني را 
ش��عله ور تر كند.  وي افزود صاحبان اين توطئه با تكيه 
بر اين نقشه نه فقط س��ني ها بلكه شيعيان را در مناطق 

غربي، طوز خرماتو و استان دياله هدف قرار داده اند. 

هشدار دبیر کل حزب اهلل لبنان 
به تروريست ها 

دبير كل حزب اهلل لبنان درباره فعاليت تروريس��ت ها در 
سوريه هش��دار داد و تأكيد كرد راه حل سياسی تنها راه 

برای پايان دادن به بحران اين كشور است. 
به گزارش واحد مركزی خبر به نقل از ش��بكه تلويزيونی 
المنار، سيد حسن نصراهلل در سخنرانی كه به صورت ويدئو 
كنفرانس پخش شد، از عربستان سعودی و تركيه خواست 
در سياست خود در تعامل با دمشق بازنگری كنند. دبير 
كل حزب اهلل لبنان در ادامه از شهروندان لبنانی خواست 
برای حفظ امنيت اين كشور با نيروهای امنيتی همكاری 
كنند. سيد حسن نصراهلل با اشاره به تحوالت امنيتی در 
حومه جنوبی بيروت از همه شهروندان لبنانی خواست با 

نيروهای امنيتی همكاری كنند.

بازداشت ريیس مجلس 
شورای منحل شده مصر

 احمد فهمی رييس مجلس شورای منحل شده مصر، در 
شمال قاهره بازداشت شد. به گزارش واحد مركزی خبر 
به نقل از خبرگزاری شينهوا ، نيروهای امنيتی مصر روز 
دوشنبه احمد فهمی رييس مجلس شورای منحل شده 
مصر و از رهبران اخوان المسلمين را در استان الشرقيه 
در منطقه دلتای نيل بازداشت كردند. اين خبر را سامح 
الكيالنی مدير امنيت اس��تان الش��رقيه ب��ه خبرگزاری 

شينهوا اعالم كرد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 سفر نیويورك گام ديگري
 از حماسه سیاسي است 

محمد حسن آصفري / عضو هيأت 
رييسه كميسيون امنيت ملي

اين كه رژيم صهيونيس��تي از توس��عه رابطه ايران با آمريكا وحشت دارد 
روحاني بايد سطح روابط با ساير كش��ورها را ارتقا دهد. با توجه به اين كه 
بيش از180 مقام ارشد از كشورهاي مختلف در مجمع عمومي سازمان 
ملل ش��ركت مي كنند، حضور رييس جمه��وري در اين اجالس فرصت 

مناسبي براي خنثي كردن توطئه هاي دشمنان به شمار مي رود. 
حجت االسالم و المسلمين حسن روحاني مي تواند از فرصت حضور در 
سازمان ملل براي خنثي كردن 
نقشه رژيم صهيونيستي براي 
منزوي كردن ايران اس��تفاده 

كند. 
ايران با توجه به اين كه رييس 
 جنبش ع��دم تعهد به ش��مار 
م��ي رود مي توان��د از ظرفيت 
اين جنبش براي حل مشكالت 

بهره بگيرد. 
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درخواست دولت برای تمدید قانون آزمایشی سازمان مدیریت بحران

مهدی عيسی زاده نماينده مردم مياندوآب كه به عنوان طراح طرح تمديد قانون آزمايشی تشكيل مديريت 
بحران كشور با بيان اين كه مدت قانونی تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به پايان رسيده است، افزود: 

وزارت كشور و دولت محترم از مجلس خواستند تا اين قانون آزمايشی به مدت دو سال ديگر تمديد شود.

ديدار ظريف با  هیگ 
ارزيابی می شود

آمريکا نیازمند 
همکاری با ايران اسالمی

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه گف��ت: دي��دار وزرای امور خارج��ه ايران و 
 انگليس يک قدم رو به جلو بين دو كشور بود و ما اين ديدار را سازنده ارزيابی 

می كنيم. 
به گ��زارش خبرنگار مه��ر، مرضي��ه افخم س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
كش��ورمان در نشس��ت هفتگی خود ب��ا خبرن��گاران ضمن تبري��ک هفته 
 دفاع مقدس و گراميداش��ت ي��اد و خاطره همه ش��هدا و ايثارگ��ران افزود: 
سخنرانی های روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، نشست خلع سالح و 
وزيران جنبش عدم تعهد سخنرانی های مهمی است كه مواضع ايران نسبت به 
تحوالت منطقه و جهان را مطرح می كند و همچنين رييس جمهور ديدارهايی 
با مقامات و سران كشورها، صاحبنظران، سخنگويان، اصحاب رسانه و اديان 

الهی خواهد داشت.

س��خنگوی جبهه اصالح طلبان با بيان اين كه نرمش قهرمانانه ديپلماس��ی 
ارايه اسالم جهانی و فرارفتن از اسالم منطقه ای و خاورميانه ای است، گفت: 
آمريكا برای حل و فصل مسائل جهانی و خاورميانه نيازمند همكاری با ايران 

اسالمی است.
مجيد محتش��می س��خنگوی جبهه اصالح طلب��ان در گفتگو ب��ا خبرنگار  
فارس درب��اره اقتضائات نرمش قهرمانی كه از س��وی رهب��ر معظم انقالب 
مطرح شده است آن را يک استراتژی، تاكتيک و خط مشی برای حضور در 
عرصه بين الملل عنوان كرد و اظهار داشت: برداش��ت ما از نرمش قهرمانانه 
همان قول لينی اس��ت كه در قرآن كريم آمده است. وی ادامه داد: اين قول 
 لين با اتكا و ايم��ان به خدا و همچنين س��رمايه عظيم اجتماع��ی ايرانيان

 فراهم شده است.

 محمدجواد ظريف  و ويليام هيگ وزير امور خارجه انگليس 
دوشنبه شب در حاشيه شصت و هشتمين نشست اجالس 
س��االنه مجمع عمومي س��ازمان ملل در نيويورك، آخرين 
وضعيت روابط تهران – لندن، تحوالت منطقه اي و مسائل 
مهم بين المللي ازجمله موضوع هس��ته اي ايران، سوريه و 

افغانستان را مورد بحث و بررسي قرار دادند. 
وزير امور خارجه ايران ديدار سازنده خود با »كاترين اشتون« 
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا را به عنوان يک شروع 
مثبت توصيف كرد. ظريف افزود: تحري��م هاي غير قانوني 
غرب فاقد كارايي و تأثي��ر بوده و صرفا م��ردم را هدف قرار 
داده است. وي يادآور ش��د: مردم ايران با مشاركت گسترده 
خود در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و آراي 
خود حمايت از نظام و دولت يازدهم را نشان دادند، بنابراين 
الزم است غرب نگاه جديدي به مس��ائل داشته باشد. وزير 
امور خارجه جمهوري اس��المي ايران همچنين به مس��أله 
سوريه اش��اره و تصريح كرد: اجتناب از جنگ در اين كشور 
كه مي توانست براي منطقه و جهان فاجعه آميز باشد، مورد 
استقبال ايران قرار دارد. به گزارش ايرنا از اداره كل ديپلماسي 
رس��انه اي وزارت امور خارجه، ظريف دستيابي گروه هاي 
افراطي در سوريه به سالح هاي ش��يميايي را خطري براي 

منطقه و جهان دانست.

 نماينده مردم اردكان در مجلس با بي��ان اين كه اقدامات 
هوشمندانه دولت، رژيم صهيونس��تي را در تحريک افكار 
عمومي عليه كش��ورمان خلع س��الح كرده اس��ت، گفت: 
تشكيل دولت اعتدال و انجام اقدامات سازنده توسط دولت 
تدبير و اميد با استقبال گسترده اي در عرصه جهاني مواجه 

شده است.
محمدرضا تابش در گفتگوي تفصيلي با خبرنگار سياسي 
ايرنا اظهار داشت: با توجه به مجموعه تحوالتي كه در عرصه 
منطق��ه اي و بين الملل��ي روي داده و همچنين اس��تقرار 
دولت حجت االس��الم و المسلمين حس��ن روحاني، رهبر 
معظم انقالب راهبرد فعلي كشور را نرمش قهرمانانه تعيين 
كردند. نماينده مردم اردكان در مجلس با بيان اين كه نقش 
 مجلس در تحقق سياس��ت نرمش قهرمانانه تعيين كننده

است اظهار داشت: اميدوار هستيم كه دولت بتواند با رعايت 
اصول عزت، حكمت و مصلحت و براي حفظ و ارتقاي ملي 
اقدامات مثبتي را انج��ام و كش��ور را از تنگناهاي موجود 

خارج كند.
وي ادامه داد: مردم با رأي خود دولتي را انتخاب كردند كه 
شعارش اعتدال بوده اس��ت، بنابراين دولت نيز بايد هم در 
عرصه هاي داخلي و هم خارجي، سياس��ت هايي را دنبال 

كند كه خواسته هاي مردمي تأمين شود.

در نخستين دور مذاكرات سردارحسين دهقان و وزير دفاع 
عراق، طرفين بر تقويت و گسترش مناسبات و همكاری های 

دفاعی ميان دو كشور تأكيد كردند.
به نقل از پاي��گاه اطالع رس��انی وزارت دفاع و پش��تيبانی 
نيروهای مسلح در نخس��تين دور مذاكرات سردار سرتيپ 
پاسدار حسين دهقان وزير دفاع جمهوری اسالمی ايران و 
دكتر س��عدون الدليمی وزير دفاع جمهوری عراق، طرفين 
بر تقويت و گسترش مناسبات و همكاری های دفاعی ميان 
دو كشور تأكيد كردند. در ابتدای اين مذاكرات سردار دهقان 
گفت: بسيار خشنودم كه در هفته دفاع مقدس، ميزبان وزير 
دفاع كشور دوس��ت و برادرمان عراق هس��تيم. اين سفر در 
اين ايام دارای پيام های بسياری اس��ت. ملت ايران و عراق 
در س��ال های پس از س��قوط رژيم صدام، نش��ان دادند كه 
مصمم هس��تند به دور از نگاه به گذشته، به آينده درخشان 
ارتباط مي��ان دو ملت و دولت برخاس��ته از اراده ملت عراق 
بينديشند. وی با اش��اره به وجود همبس��تگی های عميق 
فرهنگی و اجتماع��ی پيوندهای خونی، قوم��ی و تعامالت 
فرهنگی ميان دو مل��ت تصريح كرد، ما معتقدي��م ايران و 
 عراق در منطقه حس��اس و اس��تراتژيكی قرار گرفته اند  و 
می توانند سطح و عمق همكاری های دو جانبه را ارتقا  داده، 

الگوی جديدی از همكاری های منطقه ای را بنا كنند.

كميته اقتص��ادی كميس��يون برنامه و بودج��ه مجلس با 
اصالح تبصره يک اليحه اص��الح قانون بودجه92مقرر كرد 
پروژه هايی كه در س��ال 92 به اتمام می رسند، دولت بدون 

محدوديت برای آنها منابع اختصاص دهد.
اس��ماعيل جلي��ل در گفتگو با خبرن��گار پارلمان��ی مهر با 
توجه به جلسه روز سه ش��نبه كميته اقتصادی كميسيون 
برنامه و بودج��ه با موضوع بررس��ی اليحه اص��الح بودجه 
92 اظهار داش��ت: در اين جلسه پيش��نهاد دولت مبنی بر 
اصالح بودجه92 مورد بررس��ی قرار گرف��ت. وی گفت: در 
اين جلس��ه درمورد تبصره يک اين اليحه ب��ه توافق نظری 
با مجموع��ه دولت، مرك��ز پژوهش ها و ديوان محاس��بات 
رس��يديم. دولت درخواس��ت حذف بند7-2 م��اده واحده 
قانون بودجه92 را داده بود كه اين پيشنهاد به رأی گذاشته 
نشد، اما پيش��نهاد اصالحی مطرح ش��د و اين پيشنهاد از 
س��وی عبداللهی عضو كميس��يون برنامه و بودجه مطرح 
ش��د به رأی س��اير اعضا رس��يد. وی ادامه داد: بر اس��اس 
اين پيش��نهاد كه به تصويب رسيد مقرر ش��د دولت بدون 
 محدوديت برای پروژه هايی عمرانی كه در سال92 به اتمام 
می رسند، منابع اختصاص دهد و برای ساير شهرها به طوری 
كه شامل بيش از15درصد نشود می تواند تا 20 درصدی از 

ساير منابع جا به جا كرده و به آنها اختصاص دهد.

مجلس وزارتنشست هدفمندی

  ديدار ظريف 
با وزير خارجه انگلیس 

 استقبال جهاني
 از دولت اعتدال

حمايت عراق از سیاست های 
اعتدالی دولت ايران 

جزئیات جلسه دولت و    مجلس 
برای اجرای هدفمندی 
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ثبت40 واقعه وفات در هر ساعت
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال 
کشور گفت: در پنج ماهه اول سال جاری در هر ساعت به طور متوسط 

تعداد40 واقعه فوت در کشور به ثبت رسیده است.
علی اکبر محزون در گفتگ��و با  مهر افزود: در پنج ماهه اول س��ال92 
تعداد 150  هزار و 369 واقعه فوت به ثبت رس��یده است که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 1/5 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: از کل واقعه فوت ثبت ش��ده در پنج ماهه اول س��ال جاری 
تعداد116 هزار و 96 مورد فوت در مناطق ش��هری و 34 هزار و 273  

رویداد فوت نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت اظهار داشت: از تعداد 
کل موارد فوت ش��ده در این مدت، 85 هزار و 19 مورد فوت مرد و 65 

هزار و 350 مورد فوت زن به ثبت رسیده است.
محزون تصریح کرد: در پنج ماهه اول سال جاری در مقابل هر100 فوت 
ثبت شده زنان تعداد 130/1 مورد فوت مردان به ثبت رسیده است که 

همین نسبت در مدت مشابه سال قبل 128/9 بوده است.
وی اظهار داشت: در پنج ماهه اول س��ال جاری تعداد فوت ثبت شده 
تا یک سال پس از وقوع برابر142 هزار و 147 واقعه و تعداد فوت های 
ثبت شده در مهلت قانونی در همین زمان برابر با 135 هزار و 765 واقعه 
است. مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت با بیان این که 
در پنج ماهه اول سال1392 در هر ماه به طور متوسط تعداد 30 هزار 
و 74 واقعه فوت به ثبت رسیده است گفت: در همین زمان در هر شبانه 

روز نیز به طور متوسط تعداد970 واقعه فوت به ثبت رسیده است.

برگزاری همايش بانك خون 
بند ناف رويان در اصفهان 

همایش ملي بان��ک خون بند ناف، چه��ارم و پنجم مهر در 
اصفهان برگزار مي شود.

مجید کوهي اصفهاني گفت: اصفه��ان به عنوان یک پایگاه 
ویژه در عرصه س��المت، میزبان مدیران و مسؤالن استاني 
بانک خون بند ناف رویان سراس��ر کش��ور خواهد بود. وي 
هدف از برگزاري این همایش را بررس��ي عملكرد هر یک از 
استان ها و نیز تبادل نظر در باره مسائل مختلف بانک خون 
بند ناف رویان عنوان کرد. کوهي اصفهاني با تأکید بر این که 
مهم ترین هدف مدیران بانک خون بند ناف رویان حمایت 
از مراکز پیوند براي تسریع امر پیوند اس��ت، ادامه داد: این 
همایش در تبادل نظر و تعامل و همكاري در زمینه استفاده 
از ظرفیت و پتانسیل بانک خون بند ناف رویان مؤثر خواهد بود.

آغاز بارش هاي پاييزي اصفهان 
از اواسط آبان 

مدیرکل مدیریت بحران استانداري اصفهان گفت: با توجه 
به پیش بیني هواشناسي، بارش هاي پاییزي در این استان از 

اواسط آبان آغاز خواهد شد. 
 منص��ور شیش��ه ف��روش اف��زود: اداره کل هواشناس��ي 
اصفهان این ب��ارش ها را نرم��ال پیش بیني کرده اس��ت. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه وضعیت وی��ژه اس��تان اصفه��ان براي 
کش��اورزان در س��ال زراعي جدید اظهار داش��ت: سازمان 
 جهاد کش��اورزي اصفه��ان باید براي طرح الگوي کش��ت، 
آموزش هاي الزم را به کشاورزان ارایه دهد. وي تصریح کرد: 
کش��اورزان اصفهان باید گیاهان متناسب با اقلیم خشک و 

نیمه خشک و کم آب مصرف کشت کنند. 

 افق شهر هرند 
نيازمند برنامه ريزي 

فرماندار اصفهان گفت: شهرداري ش��هر هرند براي توسعه 
عمراني و خدماتي نیازمند تدوین برنامه است و باید افق شهر 
هرند برنامه ریزي و آسیب شناسي ش��ود. به گزارش ایرنا، 
فضل اهلل کفیل در آیین تودیع و معارفه شهردار هرند اظهار 
داشت: به دنبال هر انتصابي مردم انتظار پویایي وحرکت به 
جلو براي توسعه دارند. وي تأکید کرد: مسئولیت شهرداري 
یک فرصت براي خدمت به مردم در اداره امور شهري است و 

فرصت طالیي براي خدمت است. 

خبر ويژه

 اصفهان در ليست 
آلوده ترين شهرها

وحید فوالدگر 
 عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

 مسئوالن باید به وعده های خود در راستای تأمین سوخت گاز 
برای نیروگاه ه��ا عمل کنند. کوره های آجر پزی و مع��ادن گچ موجود در 
اصفهان معضالت بسیاری را در سطح شهر ایجاد می کند و وضعیت این 
 مجموعه ها باید کنترل شود. اصفهان به خاطر فعالیت صنایع در سال های
 اخیر در لیس��ت آلوده ترین ش��هرها قرار گرفته و با توجه به تأکید برای

جا به جایی این صنایع آلوده، هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته 
و این امر موجب بحرانی شدن 
وضعیت زیس��ت محیطی این 
شهر می شود. با توجه به تصویب 
طرح جامع کاهش آلودگی هوا 
در سال های گذش��ته، اجرای 
این طرح در راس��تای کاهش 
آلودگی هوا نقش مؤثری دارد 
و مسئوالن باید به صورت ویژه 
نسبت به اجرای آن تالش کنند. 
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چهره روز
زمین لرزه،  جندق را  لرزاند

زمین لرزه اي به بزرگي3/5  در مقیاس امواج دروني زمین )ریش��تر( روز سه شنبه حوالي 
جندق در استان اصفهان - مرز استان هاي اصفهان و سمنان - را لرزاند.  به گزارش ایرنا، این 
زمین لرزه ساعت9 و 44 دقیقه و27 ثانیه در عمق13کیلومتري این منطقه به وقوع پیوست. 

3

جانشین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح گفت: 
طرح بازنگری بر امریه های س��ازمان ها آغاز ش��ده است، اما 
امریه سرباز معلم، جهاد س��ازندگی و هیأت علمی دانشگاه ها 

حذف نمی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی کمالی در حاشیه کنگره 
شعر س��رباز در جمع خبرنگاران در خصوص طرح های مرکز 
پژوهش های مجلس درمورد سربازی اظهار داشت: این مرکز 
کار تحقیقاتی نكرده اس��ت، بلكه الگوهای سربازی در سراسر 
دنیا را جمع آوری کرده است. در دنیا دو نوع سربازی اجباری و 
انتخابی داریم که بر اساس آمارها در48 درصد کشورها سربازی 
اجباری اس��ت و وظیفه ملی محسوب می شود و در52 درصد 

کشورها نیز سربازی حرفه ای یا انتخابی است.
وی افزود: این مرکز تحقیق نكرده ، چرا که آس��یب ها در این 
طرح احصا  نشده است و صرفا اطالعات اینترنتی را جمع آوری 
کرده اند. بارها گفته ایم دانشجویان کارشناسی ارشد و باالتر در 
صورتی که به آسیب شناسی دوره سربازی در راستای افزایش 
بهره وری خدم��ت بپردازند، آن مدت بخش��ی از خدمت آنها 
حساب می شود و یا بر اساس قانون، این پژوهش مدت خدمت 

سربازی آنها محسوب و کارت پایان خدمت می گیرند.
به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، 
قوانین فعلی سربازی به قوت خود باقی است و فعال برنامه ای 
برای تغییر در قوانین سربازی نداریم و مشخص نیست بار دیگر 

چه زمانی تغیی��رات در قانون خدمت وظیفه اعمال ش��ود. به 
مشموالن نیز توصیه می کنیم که وارد غیبت نشوند و با توجه 
به این که قان��ون به زودی تغییر نمی کن��د، خدمت وظیفه را 

انجام دهند.
کمالی با بی��ان این که 25 درصد مش��موالن ب��ه موقع برای 
س��ربازی مراجعه نمی کنند و در س��ال های بعد با غیبت به 
خدمت وظیفه اع��زام می ش��وند، تأکید کرد: 7 ت��ا 8 درصد 
مش��موالن نیز برای انجام خدمت وظیفه مراجعه نمی کنند. 
 بر اس��اس قانون، متولدان پس از س��ال55 س��رباز محسوب 
شده و باید به خدمت اعزام شوند. میزان غیبت این افراد زیاد 

است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درمورد حذف امریه های 
سربازی پرس��یده بود، گفت:70 هزار سرباز س��االنه به 136 
دستگاه و وزارتخانه اختصاص داده می ش��ود که از آنها برای 
حفاظت فیزیكی یا اقدامات تخصصی استفاده می شود. در حال 
حاضر با توجه به کاهش میزان موالید و گرایش مش��موالن به 
ادامه تحصیل، قصد داریم در خصوص میزبان امریه ها بازنگری 
کنیم. اگر حضور سربازان در برخی دستگاه ها اثرگذاری خوبی 
نداشته باشد، اختصاص سرباز به عنوان امریه به آن دستگاه را 
متوقف می کنیم. در حال حاضر40 دستگاه در این باره بررسی 
ش��ده اند. کمالی افزود: البته امریه هیأت علمی، سرباز معلم و 

جهاد سازندگی حذف نمی شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این 
که معافیت دو برادری و سه برادری متوقف شده است، اظهار 
داشت: البته قانون اجازه داده اس��ت هر گاه با مشمولین مازاد 

روبه رو شدیم، این قانون به اجرا درآید.
 طی س��ال های گذش��ته 440 هزار مش��مول از معافیت سه 
برادری استفاده کرده اند، اما امروز با کاهش موالید و افزایش 
حضور مش��موالن در دانش��گاه ها و ادامه تحصیل، این قانون 

اجرا نمی شود.
وی با رد شایعه سربازی زنان تصریح کرد: هیچ برنامه ای برای 
سربازی زنان نداریم و توصیه می کنیم برخی افراد که در این 
مورد مسئولیت ندارند، در مسائل امنیتی و نظامی اظهار نظر 

نكنند.
جانشین اداره منابع انسانی 
س��تاد کل نیروهای مس��لح 
از افزایش حقوق س��ربازان 
متأه��ل خب��ر داد و اف��زود: 
قانونگ��ذار40 ت��ا 90 درصد 
افزای��ش حق��وق را ب��رای 
س��ربازان به ش��رط تأمین 
بودجه در نظر گرفته اس��ت. 
امس��ال81 هزار توم��ان به 
حقوق سربازان متأهل اضافه 
کردیم و حق فرزند نیز به آنها 

پرداخت می شود.

شناس�ی  آس�يب 
درمورد سربازی

معاون نیروی انس��انی س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت: در 
جمهوری اسالمی ایران با توجه به مقتضیات زمان، تهدیدات 
و وضعیت سوق الجیش��ی باید تحقیقات کاملی انجام شود که 
صرفا جمع آوری اطالعات نباش��د، البته این اقدام در س��تاد 
 کل به منظور آسیب شناسی خدمت س��ربازی در حال انجام 

است.
  مش��موالن و دانش��جویان مقاطع کارشناسی ارش��د و باالتر

می توانند در خص��وص افزایش بهره وری خدمت س��ربازی، 
آسیب شناس��ی کنند که این پژوهش، بخشی یا تمام خدمت 
آنان محاسبه ش��ده و کارت پایان خدمت به آنها ارایه خواهد 
شد، این در حالی اس��ت که در طول تحقیق، ستاد کل نیز به 

آنان کمک های الزم را ارایه خواهد داد.

سردار کمالی خبرداد:

حقوق سربازان متأهل 81 هزارتومان افزایش یافت

به مشموالن  
 توصيه می کنيم 

که وارد غيبت 
نشوند و با توجه به 

 اين که قانون 
 به زودی تغيير

  نمی کند، 
 خدمت

 وظيفه را 
انجام دهند
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رييس مجمع نمايندگان استان اصفهان:

استاندار جديد  بر شايسته ساالری مديران تأکيد کند

در نشس��تی که مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان با دکتر زرگرپور استاندار اصفهان 
داشت توجه به شایسته ساالری در انتخاب مدیران استان و شهرستان ها مورد تأکید 

قرار گرفت.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: در نشستی که با دکتر زرگرپور استاندار 
اصفهان داشتیم توجه به شایسته س��االری در انتخاب مدیران استان و شهرستان ها 

مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در کاشان عباس��علی منصوری آرانی در گفتگو با 

خبرنگاران با اعالم این مطلب افزود: در این نشس��ت دغدغه های نمایندگان استان با 
استاندارجدید مطرح شد.

وی با بیان این که نظر مجمع نمایندگان نظر مشورتی است تصریح کرد: نمایندگان در 
ارتباط با بحران آب به عنوان مهم ترین معضل اس��تان، اشتغال، درمان و مباحث مهم 

حوزه انتخابیه به تبادل نظر پرداختند.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: در این نشست مطرح شد افراد منصوب 
در مشاغل فرمانداری ها، افراد باید بر اساس شایسته ساالری انتخاب شوند، نه بر اساس 

منافع باندی، گروهی و جریان های ذی نفوذ منطقه.
منصوری افزود: در صورتی که انتخاب ها بر اساس منافع گروهی و جناحی اتفاق بیفتد 

سایر چینش های مدیریتی نیز از آن تبعیت خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ش��ورای اسالمی تأکید کرد: بحث ما با ایشان این 
بود که مدیریت ها و چینش ها بر اساس شایسته ساالری صورت گیرد، نه این که افرادی 
بیایند با پارتی بازی و رابطه بازی افراد وابسته به خود را در پست های مختلف قرار دهند. 
وی افزود: با شایستگی هایی که در شخص دکتر زرگرپور دیده می شود چنین اتفاقی 
نمی افتد، ولی چنانچه در هر نقطه از ایران اسالمی خدای ناکرده انتصاب بر اساس رابطه 

صورت گیرد، به معنی آن است که در حق مردم ظلم شده است.
دکتر منصوری بحران آب منطقه را به عنوان یكی از مهم ترین مش��كالت استان ذکر 
کرد و گفت: تخصص آقای دکتر زرگرپور در حوزه آب است و با توجه به این که ایشان 
مدیریت آب کشور را به عهده داشته اند قطعا این امر می تواند در اصالح و بهبود وضعیت 

موجود مؤثر باشد.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي
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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.

 مدتعنوان پروژهرديف
 قرار داد

 مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه

 رتبه و رشته 
مورد نياز

 برآورد اوليه
 به ريال

 نوبت
 مناقصه

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

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 دوم

آگهی مناقصه 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اس�المی واحد نجف آباد در نظر دارد جهت تجهيز پژوهش�كده برق و آزمايشگاه دانش�كده مواد خود تجهيزات ذيل را از طريق 
برگزاری مناقصه عمومی خريداری نمايد. لذا از متقاضيان دعوت می شودجهت دريافت اطالعات حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از تاريخ انتشار 
اين آگهی به دبير خانه كميسيون معامالت مراجعه و نسبت به ارائه درخواست شركت در مناقصه ، رزومه و اساسنامه شركت خود اقدام نمايند. 
الزم به ذكر است كه مدارک دريافتی توسط معاونت پژوهش و فناوری ) ناظر بر قرار داد ( بررس�ی و پس از تاييد، اسناد مناقصه به شركت های 

تاييد شده ارائه می گردد شرايط پس از تاييد و انتخاب شركت به شرح ذيل ميباشد.
1- ميكروسكوپ متالوگرافی معكوس با بزرگنمايی 1000 برابر به همراه دوربين و نرم افزار

2- اسيلوسكوپ
3-فانكش ژنراتور

4- پاور آنااليزروهارمونيک آنااليزر
5- سيگنال ژنراتور

6- كيف ابزار
7- منبع تغذيه 

 شرايط پس از تاييد و انتخاب شركت به شرح ذيل ميباشد: 
1- سپرده شركت در مناقصه يک در صد مبلغ پيشنهادی )كه از ده ميليون، ريال 10000000 ريال كمتر نباشد( می باشدكه می بايست به حساب 
سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه  دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكی با موضوع شركت 

در مناقصه ارائه گردد.
2- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ميباشد.

3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است .
4- جهت خريد اسناد مناقصه مبلغ 300000 ريال به حساب سپرده ش�ماره 0216236554001نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف 
 آباد واريز واصل في�ش را به دبيرخانه كميس�يون معامالت تحويل داده و اس�ناد مناقصه دريافت نماي�د. آدرس نجف آباد – بلوار دانش�گاه –

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد دبيرخانه كميسيون معامالت . 
Email:monaghese@iaun.ac.ir     2880 تلفن : 2291111-0331 داخلی

 م الف 6862

آگهی تجدید مناقصه عمومی 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در نظر داردمناقصه طبخ و توزيع غذای تعدادی 
از واحد های تابعه  خود را بشرح زير بصورت مناقصه عمومی از طريق متقاضيان حقوقی واگذار نمايد.

1-واگذاری طبخ وتوزیع غذابا مواد بیمارستان گلدیس شاهین شهر
2- واگذاری طبخ وتوزیع غذابا مواد شبکه بهداشت  درمان شهرستان نائین

3-واگذاری طبخ وتوزیع غذابا مواد شبکه بهداشت  درمان شهرستان خوانسار
4- واگذاری طبخ وتوزیع غذا بدون مواد شبکه بهداشت درمان شهرستان اردستان

5- واگذاری طبخ وتوزیع غذابدون موادمرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
6- واگذاری طبخ وتوزیع غذابدون موادمرکز آموزشی درمانی امین

 متقاضيان ش�ركت در مناقصه می توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت دانش�گاه علوم پزش�كی
  اصفه�ان ب�ه آدرس www.mui.ac.irي�ا س�ايت مديري�ت خدم�ات پش�تيبانی دانش�گاه ب�ه آدرس
/ www.afa.mui.ac.ir/khadamatمراجعه و يا با ش�ماره تلفن 7922191-0311 واحد كميسيون مناقصات 

تماس حاصل فرمايند 
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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.

 مدتعنوان پروژهرديف
 قرار داد

 مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه

 رتبه و رشته 
مورد نياز

 برآورد اوليه
 به ريال

 نوبت
 مناقصه

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

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 دوم

آگهی مناقصه 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اس�المی واحد نجف آباد در نظر دارد جهت تجهيز پژوهش�كده برق و آزمايشگاه دانش�كده مواد خود تجهيزات ذيل را از طريق 
برگزاری مناقصه عمومی خريداری نمايد. لذا از متقاضيان دعوت می شودجهت دريافت اطالعات حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از تاريخ انتشار 
اين آگهی به دبير خانه كميسيون معامالت مراجعه و نسبت به ارائه درخواست شركت در مناقصه ، رزومه و اساسنامه شركت خود اقدام نمايند. 
الزم به ذكر است كه مدارک دريافتی توسط معاونت پژوهش و فناوری ) ناظر بر قرار داد ( بررس�ی و پس از تاييد، اسناد مناقصه به شركت های 

تاييد شده ارائه می گردد شرايط پس از تاييد و انتخاب شركت به شرح ذيل ميباشد.
1- ميكروسكوپ متالوگرافی معكوس با بزرگنمايی 1000 برابر به همراه دوربين و نرم افزار

2- اسيلوسكوپ
3-فانكش ژنراتور

4- پاور آنااليزروهارمونيک آنااليزر
5- سيگنال ژنراتور

6- كيف ابزار
7- منبع تغذيه 

 شرايط پس از تاييد و انتخاب شركت به شرح ذيل ميباشد: 
1- سپرده شركت در مناقصه يک در صد مبلغ پيشنهادی )كه از ده ميليون، ريال 10000000 ريال كمتر نباشد( می باشدكه می بايست به حساب 
سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه  دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكی با موضوع شركت 

در مناقصه ارائه گردد.
2- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ميباشد.

3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است .
4- جهت خريد اسناد مناقصه مبلغ 300000 ريال به حساب سپرده ش�ماره 0216236554001نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف 
 آباد واريز واصل في�ش را به دبيرخانه كميس�يون معامالت تحويل داده و اس�ناد مناقصه دريافت نماي�د. آدرس نجف آباد – بلوار دانش�گاه –

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد دبيرخانه كميسيون معامالت . 
Email:monaghese@iaun.ac.ir     2880 تلفن : 2291111-0331 داخلی

 م الف 6862

آگهی تجدید مناقصه عمومی 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در نظر داردمناقصه طبخ و توزيع غذای تعدادی 
از واحد های تابعه  خود را بشرح زير بصورت مناقصه عمومی از طريق متقاضيان حقوقی واگذار نمايد.

1-واگذاری طبخ وتوزیع غذابا مواد بیمارستان گلدیس شاهین شهر
2- واگذاری طبخ وتوزیع غذابا مواد شبکه بهداشت  درمان شهرستان نائین

3-واگذاری طبخ وتوزیع غذابا مواد شبکه بهداشت  درمان شهرستان خوانسار
4- واگذاری طبخ وتوزیع غذا بدون مواد شبکه بهداشت درمان شهرستان اردستان

5- واگذاری طبخ وتوزیع غذابدون موادمرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
6- واگذاری طبخ وتوزیع غذابدون موادمرکز آموزشی درمانی امین

 متقاضيان ش�ركت در مناقصه می توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت دانش�گاه علوم پزش�كی
  اصفه�ان ب�ه آدرس www.mui.ac.irي�ا س�ايت مديري�ت خدم�ات پش�تيبانی دانش�گاه ب�ه آدرس
/ www.afa.mui.ac.ir/khadamatمراجعه و يا با ش�ماره تلفن 7922191-0311 واحد كميسيون مناقصات 

تماس حاصل فرمايند 
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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.

 مدتعنوان پروژهرديف
 قرار داد

 مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه

 رتبه و رشته 
مورد نياز

 برآورد اوليه
 به ريال

 نوبت
 مناقصه

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

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 دوم

آگهی مناقصه 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اس�المی واحد نجف آباد در نظر دارد جهت تجهيز پژوهش�كده برق و آزمايشگاه دانش�كده مواد خود تجهيزات ذيل را از طريق 
برگزاری مناقصه عمومی خريداری نمايد. لذا از متقاضيان دعوت می شودجهت دريافت اطالعات حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از تاريخ انتشار 
اين آگهی به دبير خانه كميسيون معامالت مراجعه و نسبت به ارائه درخواست شركت در مناقصه ، رزومه و اساسنامه شركت خود اقدام نمايند. 
الزم به ذكر است كه مدارک دريافتی توسط معاونت پژوهش و فناوری ) ناظر بر قرار داد ( بررس�ی و پس از تاييد، اسناد مناقصه به شركت های 

تاييد شده ارائه می گردد شرايط پس از تاييد و انتخاب شركت به شرح ذيل ميباشد.
1- ميكروسكوپ متالوگرافی معكوس با بزرگنمايی 1000 برابر به همراه دوربين و نرم افزار

2- اسيلوسكوپ
3-فانكش ژنراتور

4- پاور آنااليزروهارمونيک آنااليزر
5- سيگنال ژنراتور

6- كيف ابزار
7- منبع تغذيه 

 شرايط پس از تاييد و انتخاب شركت به شرح ذيل ميباشد: 
1- سپرده شركت در مناقصه يک در صد مبلغ پيشنهادی )كه از ده ميليون، ريال 10000000 ريال كمتر نباشد( می باشدكه می بايست به حساب 
سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه  دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكی با موضوع شركت 

در مناقصه ارائه گردد.
2- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ميباشد.

3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است .
4- جهت خريد اسناد مناقصه مبلغ 300000 ريال به حساب سپرده ش�ماره 0216236554001نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف 
 آباد واريز واصل في�ش را به دبيرخانه كميس�يون معامالت تحويل داده و اس�ناد مناقصه دريافت نماي�د. آدرس نجف آباد – بلوار دانش�گاه –

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد دبيرخانه كميسيون معامالت . 
Email:monaghese@iaun.ac.ir     2880 تلفن : 2291111-0331 داخلی

 م الف 6862

آگهی تجدید مناقصه عمومی 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در نظر داردمناقصه طبخ و توزيع غذای تعدادی 
از واحد های تابعه  خود را بشرح زير بصورت مناقصه عمومی از طريق متقاضيان حقوقی واگذار نمايد.

1-واگذاری طبخ وتوزیع غذابا مواد بیمارستان گلدیس شاهین شهر
2- واگذاری طبخ وتوزیع غذابا مواد شبکه بهداشت  درمان شهرستان نائین

3-واگذاری طبخ وتوزیع غذابا مواد شبکه بهداشت  درمان شهرستان خوانسار
4- واگذاری طبخ وتوزیع غذا بدون مواد شبکه بهداشت درمان شهرستان اردستان

5- واگذاری طبخ وتوزیع غذابدون موادمرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
6- واگذاری طبخ وتوزیع غذابدون موادمرکز آموزشی درمانی امین

 متقاضيان ش�ركت در مناقصه می توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت دانش�گاه علوم پزش�كی
  اصفه�ان ب�ه آدرس www.mui.ac.irي�ا س�ايت مديري�ت خدم�ات پش�تيبانی دانش�گاه ب�ه آدرس
/ www.afa.mui.ac.ir/khadamatمراجعه و يا با ش�ماره تلفن 7922191-0311 واحد كميسيون مناقصات 

تماس حاصل فرمايند 



چهره روزيادداشت

 ابالغ بخشنامه كاهش 
محدوديت هاي صادراتي به گمركات

گمرك جمهوري اسالمي ايران در بخشنامه اي به گمركات سراسر كشور 
ابالغ كرد كه از اول مهرماه سال جاري كاهش محدوديت هاي صادراتي 
را اعمال دهند. گمرك اعالم كرد: در بند الف اين بخشنامه درمورد اقالم 
صادراتي مش��مول اخذ مجوز از دفتر صادرات گمرك آمده است: صدور 
محصوالت فلزي، پليمري، ش��يميايي، باطري خودرو، انواع كاغذ چاپ، 
تحرير و روزنامه و الس��تيک صرفا از طريق اين دفتر به گمركات اجرايي 
ابالغ خواهد شد. براس��اس بند2 اين بخشنامه همچنين صادرات برخي 
كاالها همچون تخم مرغ، گوشت مرغ، شيرخشک اطفال و دارو، مستلزم 
اخذ مجوز از سوي سازمان توسعه تجارت و ابالغ آن از سوي دفتر صادرات 
گمرك جمهوري اسالمي ايران اس��ت. در بخش ديگر اين بخشنامه نيز 
فهرست اقالم مشمول ممنوعيت صادرات آمده است كه عمدتا كاالهاي 

اساسي را شامل مي شود.

دولت دهم به باغداران جفا كرد
رييس اتحاديه باغداران توليد امسال مركبات را عالی و مناسب و با قيمت 

پايين عنوان كرد.
 مجتبی ش��ادلو رييس اتحادي��ه باغ��داران در گفتگو با خبرن��گار ايلنا 
اظهار داش��ت: ميزان توليد در س��ال جاری بس��يار مناس��ب ب��وده، به  
طوری كه اميدواريم هيچ گونه مش��کلی از بابت مصرف مردم نداش��ته 
باش��يم. همچنين مركبات سراس��ر كش��ور از ان��واع پرتغ��ال، نارنگی، 
گريپ فروت، كيوی و... به م��رور زمان به بازار می آيند. وی افزود: س��ال 
گذش��ته حدود4/5 ميليون تن مركبات در باغات كش��ور توليد شد كه 
امس��ال ميزان برداش��ت اين محصوالت به هفت ميليون ت��ن افزايش 
می ياب��د. رييس اتحادي��ه باغداران ب��ا گاليه از عملک��رد ضعيف دولت 
س��ابق درس��ال های گذش��ته در مقابل مركبات توليدی، تصريح كرد: 
 در س��ال گذش��ته توليدكنندگان ب��ه دولت اعتم��اد نکردن��د، چرا كه

در سال های قبل دولت با واردات بی رويه از پاكستان و مصر واقعا خسارات 
سنگينی به توليد كشور وارد كرد و توليد داخل را بی پيشتوانه   رها كرد، ولی 

اميدواريم كه در سال جاری دولت اين چنين رفتار نکند.

 تولید كیف و كفش چرم
 40 درصد كاهش يافته است

رييس اتحاديه كيف و كفش اصفهان از كاهش40 درصدی توليد كيف و 
كفش چرم در كشور خبر داد.

اكبر زاهدی ريي��س اتحاديه كيف و كف��ش چرم در اصفهان با اش��اره 
به عدم نقدينگی در واحده��ای توليدی اظهار داش��ت: توليدكنندگان 
 كي��ف و كف��ش در كش��ور به دلي��ل كمب��ود م��واد اوليه، فرس��ودگی

ماشين آالت و افزايش هزينه های انرژی بر  و باربری در مضيقه هستند و از 
سال گذشته تاكنون كمرشان زير فشارهای اقتصادی خم شده و بسياری 
محصوالت خود را پيش فروش كرده اند و ع��ده ای هم از اين حرفه خارج 
شده و كارگاه های كوچکشان به تعطيلی كشيده شده است. وی افزود: تا 
سال گذشته نرخ چرمی كه برای توليد يک جفت كفش استفاده می شد9 
هزار تومان بود، اما امس��ال اين نرخ به 27 هزار تومان رس��يده است و به 

همين دليل از ميزان توليد كفش نيز كاسته شده است.

 چاره ای جز 
حذف  دهك های پردرآمد نداريم

نماينده مجلس شورای اس��المی با تأكيد بر غيرواقعی بودن بودجه 92، 
هرگونه كسری بودجه كشور را ناشی از اين امر عنوان كرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی ضمن بيان اين 
مطلب اظهارداشت: كسری بودجه فعلی در كشور ناشی از عدم واقعی بودن 
بودجه اس��ت، لذا دولت بايد با مدنظر قراردادن اين موضوع برای تدوين 
بودجه سال9۳ ، سقف بودجه هزينه و درآمد ها را متناسب با واقعيت ها 
در نظر گرفته و بودجه را واقعی ارايه كند. جعفر قادری ادامه داد: در حال 
حاضر بودجه مذكور كه به مجلس اعاده شده است، دارای نواقص بسياری 
است و عدم تحقق درآمد ها در آن كامال مش��هود است. به گفته قادری، 
افزايش فروش اوراق مشاركت، فروش سهام دولت و درآمدهای هدفمندی 
يارانه ها از مواردی است كه در بوجه سال92 امکان تحقق آن وجود ندارد.

 ايران براي نخستین بار
پلتفرم خودرو طراحي و اجرا مي كند

برای نخستين بار در قالب قراردادی كه يکی از خودروسازان بزرگ كشور 
با يک شركت معتبر خارجی به امضا رسانده است، طراحي وساخت پلتفرم 

خودرو در داخل كشور انجام خواهد شد.
 پلتفرم، س��اختار زيربنايی خودرو از جمله شاس��ي، موتور، گيربکس و 
اكسل است كه بر روی آن اتاق های مختلف و متنوع خودرو نصب می شود. 
تاكنون طراحي وساخت پلتفرم هيچ خودرويي در كشور انجام نشده و تمام 
پلتفرم ها وارداتي بوده است. همچنين دانش فني آن نيز در داخل كشور 

وجودندارد كه اين محروميت از بين مي رود.

 مزيت اصفهان
 به معادن آن است

پست ويژه؛  سريع ترين 
سرويس پستی

مشاور اتاق بازرگانی اصفهان با اش��اره به محدوديت های سرمايه گذاری 
و لزوم مشاوره برای سرمايه گذاری گفت: مزيت اصفهان به ديگر شهرها 

برای سرمايه گذاری، معادن اين استان است.
مهدی حاج كاظميان در گفتگو با فارس در اصفهان با اشاره به مشکالت 
صنايع استان اصفهان اظهار داشت: بحث توليد و مشکالت آن مربوط به 
استان اصفهان نيست و مشکالت بايد به صورت كالن و كشوری بررسی 
شود. وی ادامه داد: برای سرمايه گذاران جديد، طرح هايی پياده شده كه 

كار صدور پروانه و آغاز كار را مشکل كرده است.
مش��اور اتاق بازرگانی اصفهان تصري��ح كرد: برای س��رمايه گذاری نياز 
 اس��ت س��رمايه گذاران اطالعات كاملی از ش��رايط داشته باش��ند تا در 

سرمايه گذاری دچار مشکل نشوند.

مديركل پست اس��تان اصفهان گفت: سرويس پس��ت ويژه، سريع ترين 
سرويس پستی به حساب می آيد كه در اين سرويس مرسوالت تا10 صبح 

روز بعد تحويل مقصد می شود.
سيد سعيد رجالی اظهار  داش��ت: با انجام طرح پست لجستيک به دنبال 
ارتقای كيفيت و بهره وری هستيم. وی ادامه داد: سرويس پست لجستيک 
برای نخستين بار در اصفهان راه اندازی شد و سپس در تهران و قم آغاز به 
انجام فعاليت كرد. مديركل پست استان اصفهان افزود: پست در اين طرح 
با انبار كردن و حسابداری، محصوالت كارخانجات را در مقصد تحويل داده 
و هزينه آن را دريافت می كند.رجالی تصريح كرد: با توجه به شبکه توزيع 
گسترده پست در سراسر كشور و امکانات مناسبی كه در اختيار است، اين 

طرح به خوبی در سراسر كشور اجرا می شود.

ريي��س كل بانک مركزی ب��ا بيان اين ك��ه هم اكنون از 
ابزارهای جايگزين سوئيفت برای ارتباط با بانک های دنيا 
استفاده می كنيم، گفت: قيمت ارز به كف خود رسيده كه 

ناشی از اخبار خوشبينانه است.  
ولی اهلل س��يف در نشس��ت خبری حاش��يه جلسه اتاق 
بازرگانی ايران با اشاره به اقدامات انجام شده و در دستور 
كار بانک مرك��زی برای رفع موانع توليد اظهار داش��ت: 
دو اقدامی كه تاكنون عملياتی ش��ده را در اين خصوص 
می توان مطرح ك��رد كه يکی تجديدنظر در بخش��نامه 
گشايش اعتبار اسنادی است به طوری كه پيش پرداخت 

ال سی ها حداكثر۳0 درصد باشد.
وی افزود: در گذش��ته بانک ها معادل ص��د درصد مبلغ 
گشايش اعتبارشده را دريافت می كردند كه مشکالتی را 
در بخش تأمين نقدينگی ايجاد كرده بود و با اين اقدام، 
پس از پرداخت۳0 درص��د، باقی پ��ول در مرحله قابل 
پرداخت اس��ت. رييس كل بانک مركزی تصريح كرد: با 
توجه به اين كه قيمت ارز متناسب با نرخ روز آن در مركز 
مبادالت ارزی مشخص می ش��ود، متقاضيان ال سی هم 
می توانند برای كاهش ريس��ک خود بيش از۳0 درصد 
هم به بانک بپردازند، البته اي��ن امکان در صورت تمايل 

متقاضی ال سی است.

مديرعامل خانه صنع��ت، معدن و تجارت اي��ران از انحالل 
كارگروه حمايت از توليد و همچنين برگزاری انتخابات جديد 

خانه صنعت با نظارت وزارت صنعت خبر داد.
آرمان خالقی در گفت گو با خبرنگار اقتصادی فارس، اظهار 
داشت: برخی شبهات درمورد انتخاب اعضای هيأت رييسه 
خانه صنعت ايران وجود داش��ت كه در اين م��ورد با وزارت 
صنعت به توافق رسيديم. وی تصريح كرد: در جلسه ای كه 
طی يک هفته تا10 روز آينده برگزار می شود، درمورد زمان 
برگزاری انتخابات جديد خانه صنعت تصميم گيری خواهد 
ش��د. خالقی با بيان اين كه انتخابات خانه صنعت ايران بايد 
با نظارت كميسيون تش��کل های وزارت صنعت انجام شود، 
گفت: پيشنهاد ما برگزاری انتخابات در روز8 مهر ماه بود كه 
پس از جلسه ای با مسئوالن وزارت صنعت، از ما خواستند تا 
برگزاری اين انتخابات به تعويق بيفتد. وی تصريح كرد: در 
جلسه ای مش��ترك با وزارت صنعت، زمان دقيق برگزاری 
انتخابات مش��خص خواهد ش��د. مديرعام��ل خانه صنعت 
در ادامه با اش��اره به مصوبه قبلی هيأت دول��ت برای ابطال 
كارگروه های تشکل ش��ده در دولت احمدی نژاد، گفت: بر 
اين اساس، كارگروه حمايت از توليد نيز منحل شد، ولی ما 

پيشنهاد جديدی برای احيای دوباره آن داريم.

رييس مجم��ع نمايندگان اس��تان اصفهان گف��ت: احيای 
زاينده  رود و تاالب بين المللی گاوخونی در دستور كار مجمع 
نمايندگان استان قرار دارد و مجمع نمايندگان استان برای 
رس��يدگی به مباحث آبی از وزير نيرو درخواس��ت مالقات 

كرده است.
عباسعلی منصوری با اشاره به ضرورت رسيدگی به مشکل 
زاينده رود اظهار داشت: احيا و جاری شدن آب در رودخانه 
زاينده رود، سبب كاهش بس��ياری از مشکالت و معضالت 

موجود در استان اصفهان می شود.
وی با تأكيد بر اين كه استان اصفهان طی سال های گذشته 
تاكنون با مش��کل كم آبی و كمبود منابع آبی مواجه است، 
افزود: كمبود منابع آبی در استان سبب خشک شدن رودخانه 
زاينده رود شده و احيای زاينده رود از مهم ترين مطالبات مردم 
از نمايندگان محسوب می ش��ود. رييس مجمع نمايندگان 
اس��تان اصفهان در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا نمايندگان 
مجلس درص��دد انجام اقدامات��ی برای احي��ای زاينده رود 
نيستند، تصريح كرد: احيای زاينده  رود و تاالب بين المللی 
گاوخونی در دستور كار مجمع نمايندگان استان قرار دارد و 
مجمع نمايندگان استان برای رسيدگی به مباحث آبی از وزير 

نيرو درخواست مالقات كرده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:150 هزار 
ميليارد تومان يعنی71 درصد بودجه كل كشور تا سال 

1۳92 قابل تحقق است.
حس��ينعلی حاجی دليگانی با اش��اره به اين كه وظيفه 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس نظارت بر چگونگی 
اجرای قانون بودجه كل كشور اس��ت، اظهار داشت: در 
جلسه ای كه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس جهت 
وضعيت بودجه كل كش��ور در س��ال1۳92 برگزار شد، 
دولت گزارشی از وضعيت بودجه كشور را تا اواخر مرداد 

گذشته ارايه داد.
وی افزود: گزارش دولت درمورد بودجه نشان می دهد در 
مجموع از210 هزار ميليارد تومان قانون بودجه تصويبی 
در سال1۳92 تاكنون 46 هزار ميليارد تومان؛ يعنی22 
درصد درآمد بودجه تا 5 ماهه اول سال محقق شده و از 
لحاظ مصارف پرداخت تاكن��ون56 هزار ميليارد تومان 
بودجه پرداخت  ش��ده كه معادل27درصد درآمدی آن 
است. عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با اشاره 
به چند نکته حائز اهميت درمورد گزارش دولت درمورد 
بودجه ادامه داد: اين گزارش اعالم می كند كه150 هزار 
ميليارد تومان يعنی71 درصد بودجه تا سال1۳92 قابل 

تحقق است.

صنعت گاو خونیارز کمیسیون

 نرخ ارز در بازار
 به كف رسیده است

 برگزاری  انتخابات جديد 
خانه صنعت

مجمع نمايندگان اصفهان 
درصدد احیای زاينده  رود

71 درصد بودجه كل كشور 
در سال 92 محقق می شود

اخبار كوتاه

4
معافیت 5 ساله مالیاتی مشروط برای بنگاه های اقتصادی

با تصويب هيأت وزيران و به منظ��ور حمايت از بخش توليد، بنگاه های اقتصادی كه در پنج س��ال 
اخير اقدام به تجديد ارزيابی دارايی های خود نکرده اند، با رعايت ش��رايطی از شمول ماليات معاف 

خواهند شد.
 لغو2 تا3 مصوبه دولت دهم
 در هر جلسه دولت يازدهم

وزیر صنعت، معدن و تجارت
محمدرضا نعمت زاده

 مشکالت بخش توليد و صنعت كشور احصا شده كه بر اين اساس، 
حدود40 تا50 مورد از اين مش��کالت به دولت ارايه ش��ده است كه 
پس از بحث و بررس��ی،۳0 مورد از آن  با كمی تغيير، مورد پذيرش 
 واقع ش��ده اس��ت. مصوبه س��تاد تدابير ويژه اقتصادی در رابطه با 
پيمان س��پاری ارزی صادرات كامال بی مفهوم است و معلوم نيست 
با چه عقلی نوش��ته ش��ده كه در هفته آينده لغو خواهد ش��د. البته 
تالش داريم تا در هر جلسه 
 دول��ت، 2 تا ۳ م��ورد از اين 
بخش��نامه های ب��ی منطق 
را لغو كنيم ت��ا بهبود فضای 
كس��ب و كار حاصل ش��ود. 
مصوبه س��تاد تدابي��ر ويژه 
در زمين��ه ص��ادارت ج��ز 
محدوديت ب��راي صادارت، 

حاصل ديگري ندارد.
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با وجود اعالم ممنوعيت پروازهای چارتری از سوی سازمان 
هواپيمايی كش��وری، همچنان فروش اين بليت ها به صورت 

علنی انجام می شود.
عليرغم پيگيری هايی كه س��ازمان هواپيمايی كشوری برای 
جلوگيری از پروازه��ای چارتری انجام داده اس��ت، اما هنوز 
بليت چارتر در آژانس های هواپيمايی به فروش می رس��د و 
اغلب تورهای مسافری با اين عنوان، اقدام به پذيرش مسافر 

می كنند.
در واقع آژانس های مسافرتی با تهيه يک پکيج كه شامل بليت 
چارتر هم می شود، مسافران را تشويق می كنند كه با قيمت 
كمتر از تور آنها اس��تفاده كنند، در حالی كه براساس قانون، 
پروازهای چارتری كه بدون اعالم برنامه به سازمان هواپيمايی 

انجام گيرد، ممنوع است.
بر اين اساس، ش��ركت های هواپيمايی، پروازهای برنامه ای 
يا فوق العاده خود را كه بايس��تی با فروش بليت انجام شود، 
پيش از انجام سفر به صورت چارتری و گروهی به آژانس های 
هواپيمايی می فروشند كه در اين سيستم، گاهی بليت به نام، 

صادر نمی شود و در واقع هويت مسافران مشخص نيست.
همچنين در اين روش ممکن است تعداد بليت در بازار كاهش 
پيدا كند و مسافران زيادی با سرگردانی در تهيه بليت مواجه 
شوند كه اين موضوع به خصوص در روزهای پيک سفر، بيشتر 

به چشم می خورد.
از س��وی ديگر برخی از ايرالين ها قبل از زم��ان های خاص 

مانند نوروز و يا تعطيالت، بليت های خود را از قبل، چارتری 
به آژانس ها می فروشند و مس��افران زيادی را با كمبود بليت 
مواجه می كنند. براس��اس قانون، پروازهای چارتری قوانين 
خاص خ��ود را دارد و بنابر نياز ب��ازار و در زم��ان های پيک 
انجام می شود، اما در زمان های ديگر نيازی به چارتر كردن 

پروازها نيست.
       ممنوعیت پروازهای چارتری  از 26 اسفند سال گذشته

در اين خصوص، س��ازمان هواپيمايی كشوری سال گذشته 
 26 اس��فند ماه ب��ا بخش��نامه ای ب��ه تمامی ايرالي��ن ها و 
آژانس ه��ای هواپيمايی اعالم ك��رد: برخ��ی از آژانس های 
مسافرتی به دليل منافع واس��طه گری، عدم پرداخت حقوق 
دولت كه بايد بابت ماليات بر فروش اسناد چارتری باطل شده 
پرداخت شود و همچنين ايجاد شبکه های فروش غيررسمی 
و انحصاری با قابليت كنترل عرض��ه در ايام مختلف، اقدام به 
تبانی با برخی چارتر كنندگان می كنند كه در نهايت منجر به 

بازار سياه بليت می شود.
همچنين اين آژانس ها با فروش اجباری بليت به همراه هتل 
و خدمات گردشگری كه مغاير با مواد1 و ۳ قانون حمايت از 
مصرف كنندگان است، مانع از اجرای جامع و كامل اين قانون 
می شوند، بنابراين برای ساماندهی وضعيت پروازهای داخلی 
نوروزی و ترغيب مسافران به انجام سفرهای داخلی در مقابل 
سفرهای خارجی، هرگونه فروش بليت هواپيما تحت عنوان 

چارتری در پروازهای داخلی ممنوع اعالم شد.

 يکی از معضالت اصلی كه س��ال هاس��ت اقتصاد كش��ور را رنج 
می دهد و خانوارها را مستقيم درگير خود كرده، مسأله بيکاری 
است؛ مسئله ای كه مستقيم با شرايط اقتصادی سر و كار دارد و 
منعکس كننده نتايج و درستی و نادرستی برنامه های اقتصادی 
دولت هاست، مسأله ای كه در دولت نهم و دهم به چالش اصلی 

تبديل شد و مناقشات فراوانی را با خود به ارمغان آورد. 
در اين ميان نوع برخورد سال های اخير دولتمردان و مسئولين 
با اين معضل قابل توجه و تأمل است. تغييرمبنای تعريف بيکاری 
متناسب با تعاريف ارايه شده در مکاتب غربی كه بيشتر منبعث از 
واقعيت های اقتصادی خاص آن و مکاتب مرتبط با آن است جای 
تأمل بيشتر دارد. شاغل دانس��تن افرادی كه تنها يک ساعت در 
هفته، آن هم بدون جيره و مواجب كار می كنند، شاغل دانستن 
دانشجويان و ... همه و همه در اقتصاد كشور ما كه كشوری در حال 
توسعه بوده و جمعيت جوان تحصيلکرده آن سرآمد دنياست از 
آن بحث هايی است كه بررسی اش جاذبه دارد و در آدم كشش 
ايجاد می كند. واقعا دلمان می خواست بدانيم اين همه تناقض در 
تعريف و مبانی آن برای چيست؟ می خواستيم بدانيم اين همه 
تفاوت بين ملموسات و اآنچه مردم و خانوارها با پوست و گوشت 
و استخوان خود لمس می كنند با آنچه مسئولين امر بيان و آن را 
برای خود موفقيت قلمداد  كرده به آن فخر می فروشند چيست؟ 

پيدا كردن جواب اين سؤال ها انگيزه تهيه اين مطلب  بود.
بيکار به ش��خصی گفته می شود كه حاضر اس��ت كار كند، ولی 
ش��غلی پيدا نمی كند، بنابراين اگر فردی فارغ التحصيل ش��ده 

 و می گويد می خواهم يک سال اس��تراحت كنم و به دنبال كار 
نمی روم، بيکار تلقی نمی شود. شخص بيکار بايد جويای كار باشد 
تا از نظر اقتصادی بيکار تلقی شود. در بعضی از كشورها، بيکار به 
كسی گفته می شود كه در مراكز كاريابی ثبت نام كرده و برای او 

شغلی پيدا نشده باشد.
در بررس��ی وضعيت بازار كار كش��ور الزم اس��ت به مؤلفه های 
اصلی بازار كار يعن��ی عرضه و تقاض��ای كار از جمله س��اختار 
جمعيتی كشور و ميزان نرخ مشاركت نيروی كار اشاره كرد. نتايج 
تحقيقات بسياری از كارشناسان نشان دهنده اين مطلب است 
كه ساالنه500 تا 600 هزار نيروی كار جديد وارد بازارمی شود، 
بدون آن كه فرصت شغلی جديدی در اين مدت خلق شود و به 
اين ترتيب هر سال500 تا 600 هزار نفر به جمعيت بيکاران ايران 
افزوده می شود. اما اگر بخواهيم علت های بيکاری را بررسی كنيم 
رشد پايين اقتصادی از جمله  اين موارد است. كارشناسان بازار كار 
، بيان می كنند برای جذب تمامی متقاضيانی كه هر سال وارد بازار 
كار می شوند،  رشد اقتصادی ايران بايد حداقل به هشت درصد برسد.

حسين احمدی كارشناس بازار كار، پيرامون علت بيکاری در ايران 
به تسنيم می گويد: عدم توجه دولت به طرح های كار آفرين از مهم 
ترين علت های باال بودن نرخ بيکاری در ايران  است. با توجه به 
دولتی بودن اقتصاد ايران، حجم عمده ای از سرمايه ها به سمت 
صنايع س��رمايه بر مثل نفت و گاز، فوالد، پتروش��يمی و صنايع 
نظامی سوق داده می ش��ود و اين امر باعث بی توجهی دولت به 
پروژه های كارآفرين و در نتيجه باال رفتن نرخ بيکاری شده است.

 اگر فردی 
فارغ التحصیل 
 شده و می گويد 
می خواهم يك 
سال استراحت 
 كنم و به دنبال 
 كار نمی روم، 
 بیکار تلقی
 نمی شود

شركت های 
هواپیمايی، پروازهای 
برنامه ای يا فوق 
العاده خود را پیش از 
انجام سفر به صورت 
 چارتری و گروهی به 
آژانس های 
 هواپیمايی 
می فروشند

اشتغال زايی يا اشتغال زدايی؟مافیای چارتر پروازها همچنان می تازد

رفتن در لیست  شاغلین  با یک ساعت کار بی  مزد کمبود بلیت در پیک های پروازی!



  »خواب بودم 
وقتي باران آمد« 

شبیه خوانی از اصیل ترین 
قالب های روایتگری

به مناسبت هفته دفاع مقدس و به همت تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگی- 
تفريحی شهرداری اصفهان ومش��اركت اداره كل بنياد شهيد وامور ايثارگران 
اس��تان اصفهان وهمكاري گروه تئاتركاوش نمايش»خواب بودم وقتي باران 

آمد « از ۲۹ شهريور ماه به روي صحنه مي رود.
به گزارش روابط عمومی تاالر هنر، ميثم بكتاش��يان ب��ا اعالم اين خبر گفت: 
نمايش »خواب بودم وقتي باران آمد« نوش��ته اصغر خليلي است كه مسعود 
براهيمي آن را كارگرداني كرده اس��ت. وی گفت: نمايش »خواب بودم وقتي 
باران آمد« داستان رزمنده رسول پايدار است كه در زمان جنگ دربيمارستان بر 
بالين همسر خود براي پدر شدن حاضر مي شود كه با اتفاقات رخ داده به جنگ 
بر مي گردد و شهيد مي شود. عالقه مندان جهت تماشای اين نمايش می توانند 

تا ۵ مهر ماه ساعت۱۸:۳۰ به سالن كوچك تاالر هنر اصفهان مراجعه كنند.

به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان، 
حجت االسالم والمسلمين محمد قطبی در نشس��ت با گروه های تعزيه 
اس��تان اصفهان گفت: س��بك های مختلفی در روايتگری در كش��ور ما 

وجوددارد كه شبيه خوانی يا تعزيه  سبك روايتگری مجسم است.
وی افزود: الزم است به هويت علمی و دانش تعزيه كه بيانگر تاريخ شيعه و 

تاريخ حضرات معصومين )ع( است بيش از پيش  توجه شود.
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان با بيان اين كه تعزيه  
 هنرمندان��ه اجرا می ش��ود ب��رای تعزيت، خاطر نش��ان ك��رد: ظرفيت 
شبيه خوانی و عزاداری برای حضرت امام حسين )ع( آنقدر زياد است كه 
 قطره ای دربرابر عظمت ايشان است. وی تصريح كرد: الزم است كارهای 

شبيه خوانی در استان اصفهان از نظر كمی و كيفی ارتقا يابد.

یادداشت

اعالن قرمز

کافه کتاب

هفت

جشن کاله قرمزی 
نشست خبری مديران شبكه دوسيما به همراه نمايندگان رسانه های جمعی برگزار شد. در حاشيه 
اين نشست زارعان مديرگروه كودک و خردسال ش��بكه  دو با اعالم برنامه ها برای هفته كودک، 
افزود: امسال سالگرد۲۰ سالگی كاله قرمزی را همراه با عروسك های اين مجموعه خواهيم داشت.
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 نشست شناخت 
موسیقی فاخر ایرانی 

نشست شناخت موسيقی فاخر ايرانی۳ مهرماه با اجرای نوازندگانی 
از كردستان توسط كانون تنبورنوازان هنر سرای خورشيد وابسته به 

سازمان فرهنگی- تفريحی شهرداری اصفهان برگزار می شود.
علی اصغر رحيمی در اين باره گفت: در اين نشس��ت اس��تاد شهرام 
علی محمدی نوازنده ديوان و استاد بابان مصطفوی نوازنده باالبان و 
دوزله به اجرا خواهند پرداخت. وی افزود:بسياری از ساز های ايرانی 
در كشور های ديگر نواخته شده و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته 
است، اما رفته رفته هويت ايرانی اش فراموش شده، به عنوان مثال ساز 
ديوان كه در منطقه كردستان ايران نواخته می شود به عنوان يك ساز 
تركی در تركيه شناخته شده است. مدير كانون تنبورنوازان در ادامه 
بيان كرد: سلسله نشست های شناخت موسيقي فاخر ايرانی از طرف 
كانون تنبورنوازان در هنرسرای خورشيد با هدف شناساندن، معرفی 
و دفاع از هويت فرهنگی موس��يقی ايران و معرفی بيش��تر ساز های 
اصيل ايرانی شكل گرفته است. عالقه مندان به حضور در اين نشست 
می توانند در تاريخ ۳ مهر ماه ساعت ۲۰ به هنرسرای خورشيد مراجعه 
نمايند. همچنين كارگاه آموزشی ديوان نوازی كردستان نيز ۴ مهرماه 

در محل اين فرهنگسرا برگزار می گردد . 

فرهنگسرای رسانه در پاییز
فرهنگسراي رسانه وابسته به سازمان فرهنگی - تفريحی شهرداری 
اصفهان در ترم پاييز اقدام به برگزاری ۳ كارگاه خبرنويسی، فن بيان 

و گويندگي می كند.
كارگاه خبرنويسي روزهاي يك شنبه و سه شنبه و همچنين كارگاه 
فن بي��ان و گويندگ��ي روزهاي ش��نبه برگزار می ش��ود. همچنين 
اين فرهنگس��را كارگاه هاي وبالگ نويس��ي، س��اخت پادكست، نقد 
فيلم، نرم افزار موبايل، بازي هاي رايانه اي، كودک و رس��انه، آشنايی 
با ش��بكه هاي اجتماعي و مباني س��واد رس��انه اي را ني��ز به صورت 
 كارگاه هاي سه ساعته تك جلسه اي ويژه متقاضيان برگزار مي كند. 
كارگاه هاي يك جلسه اي فرهنگ س��را بعد از ظهر پنج شنبه ها برپا 
مي ش��ود. عالقه مندان جهت ثبت نام و ش��ركت در اي��ن كارگاه ها 

مي توانند به فرهنگسراي رسانه مراجعه  نمايند.

»پت و مت«
 در جشنواره فیلم کودک اصفهان

در بيس��ت و هفتمين جش��نواره بين المللی فيلم كودک و نوجوان 
اصفهان آثار لوبومير بنس كارگردان شناخته شده اهل چكسلواكی و 
خالق كارتون »پت و مت« به نمايش درمی آيد. به همين مناسبت ۲۰ 
فيلم از كارنامه اين كارگردان فقيد كه در سال ۱۹۹۵ درگذشت، در 
جشنواره فيلم كودک و نوجوان مرور می شود.  از جمله انيميشن های 
اين كارگردان كه  در جشنواره امسال نمايش داده می شود می توان 
به »فرش«، »گاراژ«،»گرامافون«، »نقاشی«، »سالن ژيمناستيك« 
و »تصاوير پس زمينه« اش��اره كرد كه از آثار ديده نش��ده و يا كمتر 
ديده ش��ده اين كارگردان در ايران هس��تند. ش��ناخته ش��ده ترين 
 كار لوبومير بينس انيميش��ن استاپ موش��ن »پت و مت« است كه 
شهرت جهانی دارد. »پت و مت« مجموعه انيميشن استاپ موشنی 
از كشور چكسلواكی به كارگردانی لوبومير بِنس  و والديمير ژيرانك 

است. 
اين مجموعه درباره كاراكترهايی اس��ت كه بيشتر درگير مشكالتی 
هستند كه خود باعث به وجود آمدن آن شده اند. آنها برای حل اين 
مشكالت از تمامی وسيله های ممكن و غيرممكن استفاده می كنند 
كه اين امر منجر به مشكالت بيشتری شده و در نهايت، اين دو به راه 
حل های شگفت انگيزی دست می زنند. نادانی اين دو كاراكتر باعث 

جذابيت انيميشن است.

 »لباس آویخته« 
در قفسه کتابفروشی ها   

ماه پيشونی، انگشتر طال، ياس های آسمونی، منزل ليلی، ماهی های 
قرمز چشمان ويدا، كودک حلبچه، فراموش ش��دگان و لبخند بزن 

بسيجی اسامی داستان های اين مجموعه است. 
مجموعه داس��تان »لباس آويخته« نوشته  رضا بهش��تی، در ۵ هزار 

نسخه از سوی نشر مهر رايان منتشر شد و به بازار آمد.
اين كتاب با طرح جلد يك پوتين نظامی 
نقش خ��ورده و در حوزه  ادبي��ات دفاع 

مقدس  جای می گيرد.
نويس��نده در پيش گفت��ار اي��ن كتاب 
توضيح داده اس��ت: »لب��اس آويخته« 
ياد است، قصه نيست. دردل نوشته ای از 
سر دلتنگی  است، خاطره نيست، شايد 
روايت باشد، ولی حكايت نيست؛ گفتار 
سهل همزبانی است، اثری مدعی نيست، 
مدعاس��ت. »لباس آويخته«۸۰ صفحه 
دارد و عالقه مندان می توانند اين كتاب 
را از كتابفروشی ها با قيمت ۴هزارتومان 

خريداری كنند.

سینماگران واحد پخش 
گروه فرهنگ-  موضوع بازپخش س��ريال های نمايشی در 
تلويزيون موضوع تازه ای نيس��ت و حتما بينندگان قديمی 
سيما، فراز و فرودهای آن را ظرف ۳دهه گذشته به ياد دارند؛  
فرمولی كه در تلويزيون بی بضاعت پس از انقالب و سال های 
جنگ يكی از متداول ترين و بديهی ترين فرمول های پركردن 
وقت برنامه ها و خوراک آنتن بود و بعد در دهه های7۰ و ۸۰ 
كه سيما به لطف بودجه ساالنه كالن و درآمد سرشار آگهی ها، 
ديگر آن رسانه بی پول گذشته نبود و به جای مجموعه های 
نحيف۱۳قسمتی، انواع و اقسام مجموعه های۲6 و۴۵ قسمتی 
و طنزهای شبانه از سر و كول هم باال می رفتند، به عنوان پاسخ  
اين رسانه به درخواست بينندگان برای تماشای مجدد آثار 

قديمی تلقی می شد.
حاال يعنی در سال های آغازين دهه۹۰ و در حالی كه هيچ كس 
باورش نمی ش��ود تلويزيونی كه از صبح تا شب آگهی پخش 
می كند دوباره بی پول شده، مجددا به عنوان خوراک آنتن و 
البته خيلی بدتر و بی برنامه تر از استراتژی سال های دهه6۰، 
بخش مهمی از آنتن شبكه های مختلف را به خود اختصاص 
داده اس��ت. اثبات چنين مدعايی اصال سخت نيست و كافی 
اس��ت نگاهی كوتاه به كنداكتور روزانه شبكه های چندگانه 
تلويزيون انداخت تا معلوم ش��ود كه رس��انه بی رقيب ملی با 
توسل به چه ابزارهايی می خواهد با امواج مهاجم ماهواره ای 
رقابت كند، اما در اين ميان چند نكته جالب تر هم وجود دارد: 
يكی اين كه معلوم نيست وقتی كه ۲شبكه موازی از صبح تا 
شب در حال پخش سريال تكراری هستند و به عبارت بهتر 
در جدول پخش آنها جز سريال تكراری چيز ديگری مشاهده 
نمی ش��ود، چرا بايد كانال های قديمی تر تلويزيون هم دائما 
س��ريال تكراری پخش كنند؟ مگر در قالب ده ها چشم انداز 
و بخشنامه و آيين و مقررات، شبكه ها از هم تفكيك نشده و 

مأموريت هركدام روشن و مشخص نيست؟
چطور ممكن است رسانه ای با هزاران كارشناس و معاونت و 
دفتر و نظارت نهادهای مختلف نظارتی و در حالی كه از تأمين 
بودجه برای ساخت برنامه در شبكه های اصلی و قديمی خود 

عاجز است، به راه اندازی شبكه های ديجيتال روی آورد؟
به نظر می رسد كه در اين موضوع مقوله ای جالب تر از موارد 
برشمرده شده هم وجود دارد و آن عبارت است از هنرنمايی 
دوستان عزيز واحدهای پخش شبكه های سيما كه عالوه بر 
انجام رس��الت اصلی خود يعنی مسئوليت پخش برنامه های 
ش��بكه، لباس كارگردانی و تدوين را هم بر ت��ن كرده اند و با 
اعتماد به نفس و پشتكاری مثال زدنی در حال تدوين مجدد 
مجموعه های نمايشی تكراری و تبديل آنها به نسخه های فيلم 

تلويزيونی هستند.

سينماي دفاع مقدس، ازحيث محتوا و نوع نگرش به ارزش ها 
با سينماي جنگ متفاوت اس��ت؛ به عبارت ديگر، ژانر جنگ 
داراي ملزوم��ات و س��اختارهاي خاصي اس��ت ك��ه فرهنگ 
حاكم بر س��ينماي دفاع مق��دس، آن را نمي پذي��رد، چرا كه 
درونمايه فيلم هاي س��اخته ش��ده در قالب س��ينماي جنگ، 
ب��ه وي��ژه در دوران جن��گ جهان��ي اول و دوم، در برگيرنده 
اتفاقات تلخ كشته شدن انسان ها در جبهه ها توسط گروه هاي 
متخاص��م، نماي��ش صحنه هاي حماس��ي و نوع��ي قهرمان 
 پروري و اسطوره س��ازي در ميادين جنگ بود، در صورتي كه 
جانماي��ه فيلم ه��اي ژان��ر دف��اع مق��دس، رش��ادت ها و به 
تصويركشيده ش��دن ايث��ار و ح��االت معنوي رزمن��دگان در 

جبهه هاي جنگ است.
س��ينماي دفاع مقدس از پر مخاطب ترين ژانرهاي سينمايي 
بعد از انقالب بوده كه عمال، از زمان شروع جنگ تحميلي آغاز 
گرديده و در طول سه دهه گذشته فراز و نشيب هاي متعددي 

را سپري نموده است. 

تفاوت اصلي سينماي جنگ با س��ينماي دفاع مقدس در نوع 
بينش فيلمس��از دوره هاي مختلف جنگ تعبير مي ش��ود. در 
سال هاي 6۸ و 6۹ كه سال هاي پس ازجنگ ناميده می شود، 
برخي از فيلمسازها در ادامه همان قهرمان پروري ها به ساخت 
فيلم مي پرداختند و برخي هم كم ك��م از فضاي جبهه كناره 
گرفتند و رو به س��وي تصوير ش��رايط حاكم بر جامعه پس از 
جنگ و روابط و فضاهاي متأثر از جنگ آوردند. بنابراين شرايط 
جامعه وگريزناپذيري س��ينماگران از نگاه به عوارض و تبعات 
جنگ، باعث شد تا اندک اندک، لحن و فضا و موقعيت فيلم هاي 
سينماي جنگ از سال6۹ شكل ديگري به خود بگيرد. در دهه 
هفتاد نيز آثار متعددي ساخته شدكه نگاهي كامال متفاوت و 

نو به سينماي جنگ داشت.
 سينماي دفاع مقدس در سال هاي پس از جنگ نيز با پردازش 
تصوير ناگفته هاي جنگ در طول هش��ت س��ال، با اقتدار در 
س��ينماي ايران باقي ماند. فيلم هاي اواخر دهه هفتاد و اوايل 
دهه هش��تاد، در برگيرنده عوارض و تبع��ات جنگ بود كه به 

وضوح به آن پرداخته می شد.
 س��ينماي دفاع مق��دس زمان��ي ك��ه بخواه��د راوي چيزي 
غير از آنچه در جنگ اتفاق افتاده باشد، از رسالت عظيم خود 
غافل مانده و وارد ژانر جديدي به نام س��ينماي تجاري صرف 

خواهد شد.
 اگر نگاه سينماگران و فيلمسازان عرصه دفاع مقدس مبتني 
بر شعارزدگي و س��طحي نگري در اين حوزه باشد و هدفشان 
صرفا توليد فيلم هايي باشد كه جايگاه و سطح مخاطب در آن 
لحاظ نشده باشد و در آن به ارايه تصويري از حماقت و بالهت 
دشمنان بس��نده كند، به افول س��ينماي دفاع مقدس دامن 
زده است. اس��تفاده از اصل ايجاز در فيلمس��ازي بايد مدنظر 
فيلمسازان دفاع مقدس باشد. از مؤلفه ها و ويژگي هاي بارز يك 
فيلم موفق، به خصوص در عرصه جنگ، پرهيز از طوالني شدن 

فيلم و درنهايت، باورپذيربودن آن اثر مي باشد. 
فيلمس��از دفاع مقدس، بايد در فيلم خود از شخصيت پردازي 
تك بعدي پرهيز نموده و اثر خود را بر پايه واقعيت گرايي قرار 
دهد؛ به عبارت ديگر، فيلم س��ينماي دفاع مقدس، با واقعيات 
رويداد مورد نظر فيلمساز بايد مطابقت داشته باشد، تا بتواند 
ارتباط و پيوندي منطق��ي را با مخاطب و نس��ل نوپاي بعد از 

جنگ برقرار نمايد.
س��ينماي دفاع مقدس، منحصر به يك بره��ه خاص و مدت 
زمان معين و مش��خص نيس��ت، بنابراي��ن فيلم اي��ن حوزه 
نيز نباي��د محدود به زمان س��ال هاي پرالتهاب جنگ باش��د. 
برخي از مناطق اي��ران، همچنان بعد از گذش��ت يك دهه از 
 جن��گ، تاكنون از آثار مخرب آن پاک نش��ده اس��ت بنابراين 
فيلمس��از مي تواند از اين موض��وع در تهي��ه فيلم هاي جديد 

بهره ببرد. 
 ودر پايان بايد گفت كه س��ينماي جنگ به رغ��م توليد آثار با 
ارزشي طي سال هاي گذش��ته، هنوز آن گونه كه شايسته اين 
سينما باشد جايگاه خود را در س��ينماي ايران نيافته است، به 
گونه اي كه بازتاب غير منطقي از وقاي��ع و رويدادهاي دوران 

دفاع مقدس را در اذهان مخاطبان نقش مي بندد.
در پايان بايد ذكر اين نكته را به تمامی مسئولين و سازندگان 
اين گونه آثار يادآوری كرد كه س��ينماي دفاع مقدس زماني 
كه بخواهد روايت گري چيزي غير از انچه كه در دفاع مقدس 
رخ داده است باشد ديگر س��ينماي دفاع مقدس نخواهد بود و 
وارد ژانر سينماي جنگ شده اس��ت، ولی متأسفانه سينمايی 
 كه اين روزها پالک دفاع مقدس  را بر گردن دارد ديگرهويتش 

قابل شناسايی نيست.

بررسی سینمای دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس 

تفاوت سینمایی دفاع مقدس با سینمای جنگ

سینما دفاع مقدس را نباید با س�ینماي جنگ یكسان دانست. س�ینماي جنگ ملزومات و  جمال 
ساختارها و قالب هاي خاص خودش را دارد که سینماي شكل گرفته با عنوان سینماي دفاع نوروزباقری

مقدس هیچ یك از آنان را نمي پذیرد. وجود نماد و نشانه های هویتی ملی مذهبی در ژانردفاع 
مقدس بسیارواضح تر و نمایان تر از دیگر ژانرهاي کارشده درسینماي ایران است .
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الماس ها ابدی اند

آهنگساز پيشكسوت موسيقی با اشاره به اينكه موسيقی جنگ در ايران وامدار موسيقی 
مقامی است تاكيد كرد كه در ايام دفاع مقدس هيچ موسيقی به اندازه مداحی آهنگران 

و كويتی پور روی مردم تاثيرگذار نبود.
احمد علی راغب كه از پيشكسوتان آهنگسازی انقالبی و دفاع مقدسی در سه دهه اخير 
است در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه چگونگی موسيقی جنگ با سليقه هر ملت 
در ارتباط است، خاطرنشان كرد: موسيقی جنگ گونه ای از موسيقی است كه سعی دارد 
با تكنيك هايی پيام روز جامعه را به مخاطب خود ارائه كند. اين موس��يقی می كوش��د 
مردم را به همدلی، همراهی و همبس��تگی هدايت كند كه می توان��د در هر جامعه ای 
مورد توجه قرار گيرد. البت��ه بايد به اين نكته نيز توجه خاص كرد كه موس��يقی جنگ 
بايد جذاب و در عين حال س��اده و بر انگيزاننده احساس ش��نونده باشد. احساسی كه 
نشات گرفته از يك ملودی خوب در كنار اشعار درست و پر از معنی است.سازنده سرود 

“خجسته باد اين پيروزی” پيرامون موسيقی جنگ در كشورمان تصريح كرد: بر اساس 
تعريفی كه از موس��يقی جنگ ارائه دادم، معتقدم موسيقی جنگ در ايران به نوعی وام 
گرفته از موسيقی نواحی و مقامی كشورمان است كه می تواند بيشتر از اينها مورد توجه 
پژوهشگران قرار گيرد. موضوعی كه به نوعی معرف نقش برجسته موسيقی مقامی ايران 

در توليد مبنايی آثار موسيقايی در ژانرهای مختلف است.
وی با اشاره به پر رنگ بودن نقش شعر و كالم در موسيقی جنگ به ويژه در دوران ۸ سال 
دفاع مقدس گفت: به طور حتم موس��يقی در دوران دفاع مقدس انتقال دهنده پيامی 
بود كه دالوری های رزمندگان ما را در جای جای سرزمين مان به مخاطب در هر طيفی 
می رس��اند، پيامی كه به جرات بدون هيچ پيچيدگی بود و آنچنان جذابيتی داشت كه 
مخاطب با جان و دل به آن گوش می كرد و او را در معرض حال و هوای جبهه قرار می 
داد.راغب با بيان اينكه موس��يقی كه در دوران پيروزی انقالب اسالمی ساخته می شد 

ارتباط چندانی در نوع ساخت با موس��يقی های دوران دفاع مقدس نداشت، افزود: اين 
نوع موسيقی تاثير چندانی روی موس��يقی جنگ نداشت چرا كه سرودهای انقالبی در 
آن دوران اغلب برای تهييج مردم و دميدن روح اميد برای سرنگونی رژيم پهلوی بود كه 
بيشتر همه جنبه ملی ميهنی داشت اما در زمان جنگ آنچه برای سياستگذاران عرصه 
موسيقی مهم بود اين بود كه غير از استفاده از اشعار وطنی به موارد ديگری نيز بپردازيم. 

مواردی كه جنبه های معنوی زيادی داشت و متفاوت تر از سرودهای اول انقالب بود.
اين آهنگس��از در بخش ديگری از صحبتهای خود تصريح كرد: انقالب اسالمی ايران و 
دوران دفاع مقدس، انتقال دهنده مفاهيم و ارزش های نابی هس��تند كه بايد بيشتر از 
اينها به جوانان به ويژه نسل سوم و چهارم انقالب معرفی شوند. البته كه يك تك آهنگ 
نمی تواند اين وظيفه سنگين را به دوش بكشد چراكه نوع ملودی و كالم هم نقش اساسی 

در اين زمينه دارند. 

روزهای جنگ هیچ موسیقی جای مداحی کویتی پور و آهنگران را نمی گرفت

SMS

ساعت ۱7 روز يك شنبه گذشته نشست 
گروه 
تخصصی آموزش��ی جشنواره ملی فيلم فرهنگ

كوتاه حسنات با حضور زاون قوكاسيان و 
سيمين فالح زاده تهرانی برگزار گرديد.

در ابتدا دو فيلم مس��تند با عنوان »نش��اگرون« و » ديوان قضا « 

س��اخته فالح زاده به روی پرده رفت. بع��د از پخش فيلم ها زاون 
ضمن خيرمقدم و تشكر از فالح زاده بحث را با طرح يك پرسش از 
ايشان چنين آغاز نمود: با توجه به اين كه فيلم »ديوان قضا« يك 
فيلم پورتره است، در ساخت فيلم پورتره چه چيزی برای فيلمساز 

بيشتر حائز اهميت است؟

فالح زاده بعد از تعريف و تمجيد از ش��خصيت فيلمش ) كامران 
عدل( كه عكاس پيشكس��وت و حرفه ای تلويزيون است، پرسش 
زاون را چنين پاس��خ گفت: انتخاب ش��خصيت برای فيلم پورتره 
بسيار بااهميت و كليدی است و همچنين نوع برخورد فيلمساز با 

كاراكترش می تواند جذابيت های خاصی را در فيلم ايجاد كند.
زاون در تكميل پاس��خ فالح زاده ادامه داد ك��ه هرچه ظرفيت و 
پتانسيل های شخصيت منتخب باالتر باشد، امكان بيشتری برای 

گرفتن پال نهای جذاب و مدرن به فيلمساز می دهد.
در ادامه توس��ط حضار نق��دی از فصل ف��رم ريتمي��ك پاها در 
 سكانس نمايشگاه عكس غمزه خاک مطرح گرديد كه فالح زاده

نقد وارده را چنين اصالح نمود: هنر بايد بدون حد و مرز باشد و اگر 
حدی برايش گذاشته شود ديگر نمی تواند اسم هنر را يدک بكشد.

طبق مطلب فوق ريتم حركتی پاها پالنی زيبا و هنرمندانه بود كه 
در هر زمان می تواند جذابيت خاصی را برای مخاطب ايجاد كند.

زاون در تكمي��ل اين بحث مطل��ب كليدی را برای حض��ار ارايه 
نمود: در فيلم قس��مت هايی وج��ود دارد كه فيلمس��از می تواند 
بار احساس��ی خودش را از طريق ايجاد ريتم های خاص در فيلم، 
 تخليه كن��د و هيچ دليل��ی وجود ن��دارد كه بينن��ده از تك تك

پالن های فيلم لذت يكسانی ببرد.
طبق توضيحات ف��الح زاده در رابطه با فيلم »نش��اگرون« كه به 

سفارش تلويزيون س��اخته شده بود، اس��تفاده از سه داستان در 
فيلمنامه به خوبی توانسته جذابيت را در فيلم سفارشی ايجاد كند.

فيلم »نش��اگرون« با س��ه داس��تان موازی پيش می رفت ) قصه 
زندگی زن های ش��مالی، چگونگی نشاگری و ش��اليكاری برنج و 
داستانك امامزاده( كه فيلمساز به خوبی توانسته ريتم يكنواخت 
و كس��ل كننده در يك فيلم سفارش��ی را اصالح و برای مخاطب 

جذابيت ايجاد كند.
فالح زاده در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا برای فيلم ها، فيلمنامه 
نوشته شده است؟ چنين اظهار نمود كه برای هر دو فيلم، فيلمنامه 
 نوش��ته و همه چيز از قبل طرح ريزی ش��ده بود و درس��ت مثل 
فيلم های داستانی، سكانس بندی داش��ت. همچنين در تكميل 
بحث به اين مطلب اش��اره نمود كه فيلمساز در ساخت يك فيلم 
مس��تند بايد از هرلحظه و اتفاق پيش بينی شده و غيرقابل پيش 
بينی، فيلمبرداری كند تا در مونتاژ فيلم، دس��ت مونتور برای پر 
كردن فضاهای خالی باز باش��د و بتواند نقاط خالی را با پالن های 

مناسب و به جا پر كند.
در پاي��ان جلس��ه زاون افزود: در بعض��ی موارد اگ��ر كارگردان و 
فيلمبردار يك فيلم مس��تند، ش��خصی واحد ) خود فيلمس��از ( 
 باشد، كمك شايان و مهمی به خوش س��اختی و يكدستی فيلم 

می شود.

 هفتمین نشست تخصصی آموزشی جشنواره حسنات 

فیلمساز در ساخت 
یك فیلم مستند 
باید از هرلحظه و 
اتفاق پیش بینی 

شده و غیرقابل پیش 
بینی، فیلمبرداری 

کند تا در مونتاژ 
فیلم، دست مونتور 

باز باشد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 آغاز عملیات بازسازی 
پیست انقالب در روزهای آینده

رییس هیأت دو و میدانی اس��تان اصفهان گفت: عملیات بازسازی 
پیست تارتان دو و میدانی ورزش��گاه انقالب در روزهای آینده آغاز 

می شود.
سید رسول یزدی زاده در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار 
داشت: قرارداد تحویل زمین به پیمانکار منعقد شده و طی روزهای 
آینده بازس��ازی پیس��ت تارتان دو و میدانی ورزش��گاه انقالب آغاز 
می شود. وی با بیان این که بازسازی پیست تارتان ورزشگاه انقالب 
ضرورت زیادی داش��ت، تصریح کرد: در صورت تأمین بودجه مورد 
 نیاز پیش بینی می ش��ود پیس��ت تارتان طی س��ه ماه آینده آماده 

بهره برداری شود. 
رییس هی��أت دو و میدانی اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه پیگیری 
 تمرینات قهرمانان در پیست دو و میدانی ورزشگاه نقش جهان بیان 
داش��ت: هیأت دو و میدانی اس��تان اصفهان برنامه منظمی را برای 
 تمرینات ورزش��کاران برت��ر در پیس��ت دو و میدان��ی نقش جهان 
تدوین کرده و آی دی کارت هایی برای این ورزش��کاران صادر شده 

است.

 اصفهان
 قهرمان بزرگساالن جوجیتسو کشور

اصفهان در پایان رقابت های قهرمانی جوجیتسو کشور رتبه نخست 
را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مس��ابقات قهرمانی کشور 
جام والیت سبک جوجیتسو در بخش آقایان در دو رده سنی جوانان 

و بزرگساالن به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.
 این رقابت ها با 18 تیم از سراسر کشور در سالن17 شهریور مجموعه 
ورزشی تختی با کیفیت بس��یار باالیی برگزار شد. این مسابقات در 
بخش جوانان با 80 فایتر در اس��تایل کمیته و کاتا به شکل تیمی و 
انفرادی برگزار شد و تیم اصفهان با به دست آوردن دو مدال طال نایب 
قهرمان این مسابقات ش��د و مدال آوران این تیم به اردوی تیم ملی 
جهت حضور در مسابقات جهانی رومانی که در آبان ماه سال جاری 

برگزار می شود، راه پیدا کردند.

حاجی پور داور دربی اصفهان شد
اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم مس��ابقات فوتبال لیگ برتر 
در حالی اعالم شد که قضاوت مس��ابقه حساس اصفهان بین دو تیم 

ذوب آهن و سپاهان به البرز حاجی پور سپرده شد.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراس��یون فوتبال اس��امی 
تیم های داوری قضاوت کننده در هفت��ه یازدهم رقابت های فوتبال 
لیگ برتر باشگاه های کش��ور را اعالم کرد که بر این اساس قضاوت 
مسابقه مهم و حساس دربی اصفهان به البرز حاجی پور سپرده شده 
اس��ت. همچنین بازی پرسپولیس و فجرسپاس��ی را هم محمدرضا 

اکبریان قضاوت می کند.
اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر 

باشگاه های کشور به شرح زیر است:
پنج شنبه - 92/07/04

* پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز، ساعت17:20، ورزشگاه آزادی
داور: محمدرضا اکبریان، کمک ها: بابک داوری و علی میرزابیگی، داور 

چهارم: جواد شرفی، ناظر: حسین عسگری
جمعه - 92/07/05

* ملوان بندرانزلی - فوالد خوزس��تان، س��اعت 16:15، ورزش��گاه 
تختی انزلی

 داور: محس��ن ترک��ی، کمک ها: ت��ورج عی��وض محمدی و اس��د 
حاج محمد، داور چهارم: رضا عادل، ناظر: حسین خوشخوان

* راه آهن سورینت - داماش گیالن، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی 
تهران

داور: رسول رهبرفام، کمک ها: رحیم شاهین و سعید آل وردی، داور 
چهارم: بیژن حیدری، ناظر: محمود رفیعی

* تراکتورسازی تبریز - نفت تهران، ساعت16:30، ورزشگاه یادگار 
امام )ره( تبریز

داور: امیرحس��ین زرگر، کمک ه��ا: محمدرضا منص��وری و مهدی 
ناصحی، داور چهارم: حمید حاج ملک، ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* مس کرمان - گس��ترش فوالد تبریز، س��اعت 17، ورزشگاه امام 
علي )ع( کرمان

داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک ها: سعید زارع و حسن یوسفی، داور 
چهارم: علی صفایی، ناظر: هدایت ممبینی

* ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان، س��اعت 17:15، ورزشگاه 
فوالدشهر

داور: البرز حاجی پور، کمک ها: سعید الوندی و جهانبخش آرمان، داور 
چهارم: جمشید محمدی، ناظر: اسماعیل صفیری

* صنعتی اس��تقالل خوزستان - صبای قم، س��اعت17:30 دقیقه، 
ورزشگاه تختی اهواز

داور: فرشید افشار، کمک ها: مجید ویشگاهی و جلیل شعرانی، داور 
چهارم: محمد رضا فغانی، ناظر: نادر جعفری

 کشتی جهان 
یک طال به من بدهکار بود

طالب نعمت پور 
 دارنده مدال طالی کشتی فرنگی جهان

باید س��ال ها قبل این مدال را می گرفتم، اما خواست خدا بود تا بعد 
از سال ها در مجارستان به مدال طال برسم.کشتی جهان یک مدال 

به من بدهکار بود و خوشحالم که بعد از چند سال طلبم را گرفتم.
وضعیت ایده آلی داشتم و از نظر بدنی نیز شرایطم عالی 
بود، زحمت زیادی برای رس��یدن به م��دال جهانی 
کشیده بودم و خوشحالم که به خوشرنگ ترین مدال 
دست پیدا کردم. سال هاست که با سامان طهماسبی 
رفاقت دارم، اما روی تش��ک محل مبارزه و رقابت 
است و خوشحالم که عالقه مندان، کشتی خوبی را 
شاهد بودند.سرباز تیم ملی هستم و باید تمریناتم 
را برای موفقیت در بازی های آسیایی شروع کنم. 
اگر توانش را داش��ته باش��م در المپی��ک هم به 

میدان خواهم رفت.

6
رییس سازمان لیگ بسکتبال منصوب شد

بهمن سلیمانی از سوی رییس فدراسیون بسکتبال به عنوان رییس سازمان لیگ این فدراسیون منصوب شد. 
پیش از این حسن نوربخش به عنوان رییس سازمان لیگ بسکتبال منصوب شده بود، اما وی با اعالم خستگی 

و نیاز به فرصت کافی برای رسیدگی به مسائل شخصی از پذیرفتن این مسئولیت انصراف داد.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1138 | چهار شنبه 3 مهر  1392 | 19  ذی القعده  1434

رحمتی به  هر شکل   
ممکن بازی می کند

تبریک اداره کل و 
ذوب آهن به فوالد ماهان 

سرپرست تیم فوتبال استقالل شرایط این تیم را مطلوب خواند و گفت: 
بازیکنان از همه نظر برای دیدار  امروز آماده هستند.

 میرشاد ماجدی درمورد    آخرین شرایط تیم استقالل قبل از دیدار مقابل 
اف سی سئول کره جنوبی اظهار داش��ت: خوشبختانه تیم شرایط خوبی 
دارد و تمامی بازیکنان از لحاظ فنی در ش��رایط مطلوبی به سر می برند و 
امیدوار هستیم دعای خیر مردم پشت سر ما باشد تا بتوانیم برنده از زمین 

خارج شویم.
ماجدی در خصوص آخرین ش��رایط رحمتی گفت: این بازیکن از لحاظ 
قوای جسمانی ش��رایط قوی و خوبی دارد و من مطمئن هستم به دیدار  

امروز خواهد رسید و دروازه بانی خوبی انجام خواهد داد.

کاروان اعزامی تیم بسکتبال فوالد ماهان در میان استقبال گرم ریاست 
و مدیران ارش��د فدراسیون ، باش��گاه ماهان و هواداران بس��کتبال وارد 

ایران شد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بس��کتبال فوالد ماهان سپاهان قهرمان 
جام باش��گاه های آس��یا با ورود به فرودگاه امام )ره( مورد تش��ویق گرم 
هواداران بسکتبال قرار گرفت. در پی قهرمانی تیم بسکتبال فوالد ماهان 
سپاهان باشگاه ذوب آهن اصفهان این افتخار ملی را به باشگاه فوالد ماهان 
سپاهان تبریک گفت. مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان نیز  
قهرمانی غرور آفرین تیم بس��کتبال فوالد ماهان سپاهان در رقابت های 

بسکتبال جام باشگاه های آسیا را تبریک گفت.

پول توجیبی 700 دالری به بازیکنان
علی فتح اهلل زاده به اعضای تیم استقالل نفری700 دالر پول توجیبی 
داد. علی فتح اهلل زاده پس از ورودش به کشور کره و با گذشت یک روز 
در محل اقامت استقالل به هر یک از اعضای این تیم نفری700 دالر 

پول توجیبی داد که بازیکنان از آن استفاده کنند.

 بازی نیکالس بنتنر برای آرسنال
نیکالس بنتنر مهاجم دانمارکی در اوت س��ال 2011 
برای آرسنال به میدان رفت.  او به احتمال فراوان برای 
صدمین بار با پیراهن آرسنال مقابل وست برومویچ به 

میدان خواهد رفت.

آرسنال اوزیل را گران خرید
دروازه بان س��ابق تیم ملی آلمان می گوید آرسنال 
برای خرید مسوت اوزیل بیش از حد به این بازیکن 
پول پرداخت کرده و رئال مادرید باید برای پرداخت 

86 میلیون پوند به گرت بیل سرزنش شود.
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مدیرعامل باش��گاه راه آهن سورینت گفت: از س��رمربی تیم تا 
پایان فصل حمایت می کنیم و در صورت نیاز ابراهیم زاده بازیکن 

جذب خواهیم کرد.
 صادق رئیس��ی کیا در گفتگو ب��ا خبرنگار ورزش��ی فارس، در 
خصوص جلس��اتی که با ابراهیم زاده و همچنین زنجانی مالک 
باشگاه راه آهن برگزار کرده، تصریح کرد: در این جلسات نتایج 
را مورد بررسی قرار دادیم و کسب این نتایج دالیل مختلفی دارد 
از جمله این که تیممان تغییرات زیادی داشته و بازیکنان جوان 
به تیم اضافه شدند و همچنین از لحاظ روحی و روانی بازیکنان 

باید تقویت شوند.
وی درمورد این که قرار است کادر فنی و بازیکنان تقویت شوند، 
خاطرنشان کرد: این تقویت لزوما اضافه شدن فردی نیست، این 

موضوع هم می تواند یکی از موارد باشد، اما ما درصدد هستیم تا 
با خواسته خود ابراهیم زاده در مسائل روحی و روانی این موضوع 
را تقویت کنیم. ابراهیم زاده مربی رزومه داری است و اتفاقی که 
افتاده در سابقه مربیگری او بی س��ابقه است. به هر حال او سال 

اولش را در راه آهن سورینت می گذراند.
مدیرعامل باشگاه راه آهن سورینت تصریح کرد: بنا به خواسته 
ابراهی��م زاده و تصمیمی که خودمان از ابتدای فصل داش��تیم، 
این موضوع به تأخیر افتاد. یک گروه روانشناس��ی به تیم اضافه 
کردیم. بازیکنان باید حرفه ای تر فکر کنند، همچنین کادر فنی 
هم حرفه ای تر تیم را تمرین دهد. ممکن اس��ت بازیکنی به تیم 
اضافه شود البته این موضوع بستگی به نیازهای ابراهیم زاده دارد 
و درمورد کادر فنی هم بیشتر بحث همفکری و مشورت مطرح 
است و کس��انی که ابراهیم زاده بخواهد اضافه خواهند شد. این 

افراد می توانند بین المللی هم باشند.
رئیسی کیا در خصوص گزینه هایی که در مطبوعات اعالم شده، 
گفت: این گزینه ها مربوط به رسانه ها بود و باورمان این است که 
نباید تغییراتی صورت گیرد. این موضوع نمی تواند به تیم کمک 
کند و ما نباید چنین نتایجی می گرفتیم،  اما حاال که این اتفاق 
افتاده تغییر کادر فنی جواب نمی دهد. آیا گزینه بهتری در ایران 

بهتر از ابراهیم زاده وجود دارد؟
مدیرعامل باشگاه راه آهن سورینت در خصوص احتمال حضور 
اولیویرا تصریح کرد: ما به حضور حداقل��ی گزینه های خارجی 
معتقد هستیم، زیرا هزینه هایمان س��قفی دارد و نمی خواهیم 

بی مورد پولی را هزینه کنیم.

سرپرست آبی ها:

قلعه نویی: فوتبال، جنگ نیست
رئیسی کیا 

در ایران بهتر از ابراهیم زاده گزینه ای باقی نمانده است

سرمربی تیم فوتبال اس��تقالل گفت: نگاه مردم ما به فوتبال 
ابزاری برای معرفی گفتگوی تمدن ها و فرهنگ ملت هاست و 

نگاه دیگری از این ورزش نداریم.
 و به نقل از سایت باش��گاه استقالل،کنفرانس خبری پیش از 
مسابقه استقالل مقابل تیم سئول برگزار شد . در این نشست 
که امی��ر قلعه نوی��ی و آندرانیک تیموریان حضور داش��تند، 
خبرنگاران کره ای به دلیل حاشیه های مسابقه تیم ملی ایران 
مقابل کره جنوبی در خرداد ماه گذش��ته کنجکاوی فراوانی 
نس��بت به موضع فعلی مردم ایران نس��بت به  این مس��ابقه  

انجام دادند.
قلعه نویی سرمربی تیم اس��تقالل در ابتدای صحبت هایش 
گفت : بازی با سئول، بازی سختی است. آنها تیم با برنامه ای 

هستند . نظم خوبی در دفاع و حمله دارند، اما ما هم استقالل 
هستیم و در فصل جدید بازی به بازی بهتر شده ایم . مسابقه 
 با س��ئول دو نیمه دارد. یک نیمه  اکنون برگزار می ش��ود و 
نیمه دوم هفته آینده در تهران. ما برای هر نیمه برنامه خاصی 
داریم و امیدواریم به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کنیم.

خبرنگاران کره ای به عنوان اولین س��ؤال از برنامه و تاکتیک 
تیم اس��تقالل برای بازی امروز)روز چهارشنبه( پرسیدند که 
 قلعه نویی در پاسخ تأکید کرد: قرار نیست من در این جلسه از

برنامه های فنی صحبت کنم، اما به احترام سؤالی که کردید 
باید بگویم ما به دقت تیم س��ئول را آنالیز کردیم. اگر بتوانیم 
ارتباط خط هافبک و فوروارد آنها را قطع کنیم موفق خواهیم 
ش��د. آنها یک مهاجم هدف دارند و دو گ��وش در جناح های 
چپ و راست که بسیار خطرناک هس��تند. ما باید ارتباط این 
دو بازیکن گوش را با مهاجم شماره10 آنها حتی االمکان قطع 
کنیم. ما برای  این بازی به دنبال این هستیم که در سئول گل 
بزنیم. در مسابقات رفت و برگشت بسیار مهم است که شما در 

خانه حریف گل بزنید و در خانه گل نخورید.
در ادامه یک خبرنگار کره ای با اشاره به حاشیه های مسابقه 
ایران ب��ا کره جنوبی در س��ئول در مس��ابقات مقدماتی جام 
جهانی2014 و اختالف نظرهایی که بین دو تیم به وجود آمد، 
پرسید که آیا این مسابقه یک جنگ تمام عیار بین دو کشور 
است؟سرمربی استقالل در این مورد تصریح کرد: شعار فیفا 
بازی جوانمردانه است. فوتبال وسیله ای است برای نزدیکی 

ملت ها به یکدیگر و برد و باخت در درجه دوم قرار دارد. 

محس��ن قهرمان��ی میهم��ان تلفن��ی برنام��ه90 
 ب��ود. او س��عی داش��ت از خ��ود در براب��ر اتهامات 
پرسپولیس��ی ها دفاع کند. به گ��زارش خبرگزاری 
خبرآنالین محس��ن قهرمانی که قضاوتی جنجالی 
در بازی پرس��پولیس و سپاهان داش��ت، روی خط 
برنامه90 آمد. او که در بخشی از حرف هایش تأکید 
کرد بعد از بازی تنها با عادل فردوسی پور در ارتباط 
بوده و ریز اتفاقات مطرح ش��ده درباره خود را با او در 
میان گذاش��ته اس��ت ، در این برنامه طوالنی سعی 

داشت در برابر علی دایی از خود دفاع کند.
او در ش��روع ح��رف های��ش گفت:»بای��د قب��ل از 
هرچی��ز عذرخواه��ی کن��م از ه��واداران خ��اص 
 پرس��پولیس و پیشکس��وتان قدیم��ی ای��ن تی��م

به خاطر اش��تباهی که در بازی با س��پاهان داشتم و 
باعث تکدر خاطرشان شدم. می گویم هواداران خاص 
پرس��پولیس، چون همین حاال هم برای من پیامک 
های توهین می آید، برای همین من فقط از طرفداران 

خوب این تیم تشکر می کنم. «
او س��پس در براب��ر اتهامات مطرح ش��ده از س��وی 
باش��گاه پرس��پولیس درب��اره خ��ود س��خن گفت 
و س��عی کرد تا از خ��ود دفاع کند. نکت��ه اول، بحث 
دیر رفتنش به هتل ش��ب قبل از بازی بود:» برنامه 
پروازی من مش��خص ب��ود که چ��ه زمان��ی آمدم 
 و چ��ه زمانی به این ش��هر رس��یدم. من بر اس��اس 
بلیت های فدراسیون به تهران و بعد از آن به اصفهان 
رسیدم. س��اعت 5:15 به تهران رس��یدم و پروازم به 
اصفهان ساعت 22:55 بود. رفتم خانه پدر زنم و بعد 
هم همان شب سر ساعتش رفتم به اصفهان که تقریبا 
ساعت12:30 دقیقه شب بود که به اصفهان رسیدم 
و با یک هنرپیشه همراه بودم که او می تواند شهادت 
بدهد.« بعد از این، عادل فردوسی پور تأیید کرد که 
کامران تفتی بازیگر تلویزیون به نفع قهرمانی درباره 

زمان رسیدن به اصفهان شهادت داده است!
اما اصل ماجرا پنالتی و اخ��راج دقیقه2 بازی بود که 

قهرمانی درباره اش گفت:»من در این بازی فقط یک 
صحنه داشتم. در دقیقه 2 بازی یک توپ ارسال می 
ش��ود، درگیری بین دو تا بازیکن است. من رویم به 
سمت این اتفاق نبود، چون توپ جای دیگری بود. من 
زمانی صحنه را دیدم که دو بازیکن روی زمین بودند 
و فقط لگد بازیکن پرس��پولیس را دیدم. خدا شاهد 
است که اتفاقات قبلش را ندیدم. من فقط به چیزی 
که دیدم رأی دادم؛ یعنی به لگد بازیکن پرسپولیس 
 رأی دادم. بر اساس دیده هایم تصمیم گرفتم و چیزی 
غیر از این نبوده است. من نیامدم روی خط از خودم 
دفاع کنم. کاش من هم زاویه دیدم طوری بود که کل 
صحنه ها را می دیدم. کل تیم داوری ما این صحنه را 
ندیده بودند. من خودم ه��م در هتل بودم که فیلم را 

دیدم و متوجه شدم چه اشتباهی را مرتکب شدم.«
او س��پس درب��اره مصاحب��ه ه��ای عل��ی دایی هم 
گف��ت:» خیلی اس��تقبال می کنم، ه��ر چه مدرک 
علیه م��ن دارند  ارایه کنن��د ومن ه��م گردنم از مو 

باریک ت��ر. اگر گناه��ی کردم حاضرم ب��روم جوابگو 
باش��م. من به خودم هیچ ایرادی وارد نم��ی دانم، نه 
برای این ب��ازی که برای هر ب��ازی دیگری. من250 
 ب��ازی لیگ برت��ری س��وت زدم و ای��ن اته��ام ها را 
نمی پذیرم. م��ن با قاطعی��ت می گوی��م در دوران 
 کاری ام هی��چ ش��ائبه ای وج��ود ن��دارد. ای��ن که 
قضیه ای اتفاق افتاده که مستقیم درگیرش بوده باشم، 
اصال وجود ندارد. من نه پیشنهادی دادم به کسی و نه 
به کسی اجازه دادم کس��ی به من از این پیشنهادها 
بدهد. من کل اتهامات آقای دایی را تکذیب می کنم. 
ایشان اگر ادله ای داشتند به من تفهیم اتهام کنند تا 

پاسخ این اتهامات را بدهم.«
او درب��اره خواس��ته ای ک��ه از طری��ق موالی��ی از 
پرسپولیس��ی ها داش��ته، در ابتدا چی��زی را مطرح 
نکرد. او البته از خواس��تی گفت که مربی س��ابقش 
داش��ته اس��ت و او برای��ش انجام��ش داده:» آقای 
موالیی دونده هس��تند و یک بدنس��از خیلی خوب.  
 زمانی ک��ه مش��هد بودند ب��ه م��ا برنام��ه تمرینی 
می دادند. او مربی بدنسازی خوبی است. یک سال و 
نیم پیش به من گفت چون مدرک ندارم و چون مربی 
درجهC نیستم، باید کالس بروم. او از من خواست و 
به من گفت چون شما با غالم جباری آشنا هستی می 
توانی من را بفرستی کالس؟ من هم این کار را برایش 

انجام دادم.«
او در پایان بخش اول گفته هایش در90 گفت:»این 
انتقادها منصفانه نبوده است. من چهارشنبه باید بروم 
فدراسیون. این دوس��تان به من اتهام زدند. من نمی 
دانم سپاهانی ها این مسأله را پیگیری می کنند یا نه، 
ولی خودم که پیگیر این اتهام ها هس��تم. اول به من 
تفهیم اتهام شود، بعد بگذارند از خودم دفاع کنم. من 
ساکت نمی نشینم که هر چه خواستند بگویند. شاید 
پشتم به جایی بند نباشد، اما من یک امام هشتمی را 
می شناسم که حامی ام هست. از طریق مراجع قضایی 
این مسأله را پیگیری می کنم. اگر من خالف کردم با 
من برخورد کنند. اگر نه که باید پاسخ این همه اتهام 
داده ش��ود.« او دقایقی بعد و بع��د از حرف های علی 
دایی دوباره روی خط آمد و به بعضی از نکاتی که دایی 
 طرح کرده بود ، پاس��خ داد:»من ب��ا خیلی ها رفاقت 
می کنم. نمی توانم دور دوس��تانم خط بکش��م. االن 
آقای دایی ک��ه پرینت رفاقت م��ن و موالیی و گپ و 

گفت های م��ا را دارند چرا مس��ائل را طوری مطرح 
نمی کنند ک��ه بدانیم چه اتفاقی افتاده اس��ت؟ تازه 
اگر پرس��پولیس این بازی را می برد این صحبت ها 

مطرح می شد؟«
 او دوباره گفت:» این دوس��تان مگر نمی گفتند من 
به س��مت تیم مقابل غش کردم. آنها ک��ه ماجرا را از 
ش��ب قبل از بازی می دانس��تند، چرا آقای بهروان و 
آلبرت که آنج��ا بودند را در جریان نگذاش��تند؟ یک 
تماس م��ی گرفتند با ای��ن بزرگ��واران و می گفتند 
قبل از ب��ازی این بن��ده خدا غش کرده اس��ت. خب 
 ی��ک داور را عوض م��ی کردن��د. این دوس��تان که 

می دانستند من غش کردند ، چرا چیزی نگفتند؟«
او درب��اره این که دای��ی از نحوه اس��تفاده از نام امام 
هش��تم توس��ط قهرمانی ش��اکی ب��ود، گفت:»من 
 امام رض��ا)ع( را ش��اهد گرفتم و ملک ش��خصی هم 
نمی دانستم. امام عزیز برای همه مسلمانان دنیاست 

نه فقط برای مشهدی ها. «
او درب��اره تم��اس مرتض��ی کریم��ی و گفتگویش 
ب��ا دایی ه��م گفت:»ی��ک ش��ماره ای باره��ا با من 
تماس گرفته ب��ود، اما جوابش را ن��دادم، ولی باز هم 
تماس گرفته ش��د. بعد یک داور دیگ��ر بین المللی 
 با من تماس گرف��ت و گفت فالنی زن��گ زده گفته 
می خواهد قصه ت��و و دایی را ماس��تمالی کند. برای 
همین ب��ود که من ج��واب مرتضی کریم��ی را دادم 
و او گوش��ی را داد ب��ه علی دای��ی و ما ب��ا هم حرف 
 زدیم. من بارها از این ش��ماره تماس داش��تم، چون 
می گویند ادله دایی محکم اس��ت. اگر این اتهامات 
 اثب��ات ش��ود م��ن دیگ��ر خ��ودم س��مت فوتبال 
نمی روم. او این حرف هایی که امش��ب می گفتند را 
دیشب هم به من گفتند. ایشان یک پیغامی هم داده 
بودند که علیه من مس��تنداتی دارند. ایرادی ندارد، 
این مس��تندات را ببرید ارایه کنید، چون برای همه 

اش پاسخ دارم.«
او گفت دو نفر از دوس��تانش می توانند در این زمینه 
ش��هادت بدهند که چ��ه اتفاق��ی افتاده اس��ت. دو 
دوست قهرمانی به دنبال دریافت مجوزی از باشگاه 
پرسپولیس برای گرفتن یکسری تجهیزات ورزشی 
برای یک باشگاه ورزش��ی بوده اند؛ دوستانی که این 
خواس��ته را با وس��اطت محمدرضا موالیی و آگاهی 

قهرمانی به پرسپولیس اعالم کرده بودند.

محسن قهرمانی: 

آقای دایی ! تو که می دانستی غش کردم چرا نگفتی؟ 



یادداشت

 رویکرد برنامه های هفته کودک
 باید تربیتی باشد

معاون سازمان تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه های 
هفته کودک باید رویکرد تربیتی داشته باشد.

 حجت االسالم محمد میربد در نشست هماهنگی برنامه های هفته ملی 
کودک اظهار داشت: هفته کودک فرصت مناسبی برای یادآوری این است 

که آنچه در آینده رقم می خورد به واسطه تربیت ما برای کودکان است.
وی افزود: کودکی زمان یادگیری و شکل گیری شخصیت، منش و اخالق 
است و آنچه در بزرگس��الی برداشت شود ثمره کاش��ته های این دوران 
سرنوشت ساز است.  میربد با بیان این که رویکرد برنامه های هفته کودک 
باید تربیتی باشد گفت: هفته ملی کودک باید ظرفیت های ایجاد کند تا 

بتوان قدمی مؤثر در ارتقای اخالقی و رفتاری کودکان برداشت.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری از اجرای 
25 برنامه توسط مبلغان تربیتی در شهرکرد خبر داد و اذعان داشت: در 
دین مبین اسالم تربیت کودک و رشد و تعالی وی اهمیت بسیاری دارد، 
بنابراین ما نیز می توانیم با دعوت مبلغانی از استان های قم و اصفهان از این 

فرصت استفاده مفید به عمل آوریم.
میربد ادامه داد: تعداد مربی و مبلغ تربیتی دراین استان کم است و پرورش 
مربیان کودک از جمله سیاست های سازمان تبلیغات قراردارد. وی با اعالم 
این که در س��ایت تبیان نیز ویژه نامه کودک قرارداده خواهد شد خاطر 
نشان کرد: موضوع کودکان از موضوعات مهم و کلیدی جامعه است و برای 

پرداختن هر چه بهتر دراین حوزه باید از تمام ظرفیت ها استفاده کرد.

خبر ویژه

علی اصغر عنابستانی 
 استاندار چهارمحال و بختیاری

ارتفاع مکان فرودگاه شهرکرد از مهم ترین دالیل تردید در تصویب 
و اجرایی شدن طرح توسعه این فرودگاه است.

متاس��فانه فرودگاه ش��هرکرد به لحاظ مکان یاب��ی در مرتفع ترین 
نقطه ساخته شده است این در حالی اس��ت که باید در ارتفاع پایین 
تری احداث می شد.  بواس��طه بلند بودن باند فرودگاه و فشاری که 
بر هواپیما وارد می ش��ود امکان از کارافتادن هواپیما وجود دارد که 
خلبانان نیز این ریس��ک را 

نمی پذیرند 
طول باند فرودگاه مش��کلی 
برای پروازه��ا بودجود نمی 
آورد، به طوری که اگر 700 
متر نیز به ط��ول باند اضافه 
شود بازهم مشکل فرودگاه 

مرتفع نخواهد شد

 ارتفاع مکان فرودگاه شهرکرد 
از مهم ترین دالیل تردید

چهره روزیادداشت
آسایش در جامعه به علت جانفشانی شهد است

نماینده وزارت آموزش و پرورش و بازرس پروژه مهر نیز در این مراسم با تبریک ایام بازگشایی 
مدارس و هفته دفاع مقدس، اظهار داش��ت: آس��ایش و آرامش موج��ود در جامعه به علت 

جانفشانی  شهدا، ایثارگران و جانبازان است که در حال حاضر حاصل شده است.
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه 
ما مخالف دیپلماسی خارجی نیستیم، گفت: مذاکره 

در پی پذیرفتن حقوق ملت ایران باید انجام شود
به گ��زارش خبرنگار مهر، محس��ن رضایی در جمع 
مردم کوهرنگ با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی اظهار 
داشت: هنگامی جنگ آغاز ش��د، به فرمان امام وارد 
مقابله با دشمن ش��دیم و با توکل به خدا وارد دفاع 
و مقابله ش��دیم و یکی پس از دیگری شهرها را آزاد 
کردیم و ابتدا شهر آبادان وبعد سوسنگرد و ... از تصرف 

دشمن آزاد شد.
وی ادام��ه داد: هنگام��ی که ش��هر خرمش��هر آزاد 
ش��د، همه خانه ها توسط نیروهای دش��من با لودر 
 صاف ش��ده بود و در آنجا مهمات بس��یاری زیادی 
انبار سازی کرده بودند و عراقی ها فکر می کردند که 

سال ها در اینجا خواهند ماند.
وی با اش��اره به فرموده امام)ره( که خدا خرمشهر را 
آزاد کرد، اظهار داشت: س��رداران و جوانان ایثارگر، 

ابزاری ش��دند برای آزادی خرمش��هر تا این ش��هر 
آزاد شد.

    ح�ب و بغض ه�ای سیاس�ی نم�ی گذارد 
دفاع مقدس به خوبی مشهود شود

رضایی تصریح کرد: دفاع مقدس و مقابله با دشمن 
حادثه بزرگی بود، اما بس��یاری ح��ب و بغض های 
سیاسی نمی گذارد این حادثه به خوبی مشهود شود.

وی ادامه داد: در جنگ ای��ران و عراق همه مقابل ما 
بودند، برای اولین بار ش��وروی و آمریکا در کنار هم 
قرار گرفته بودند ت��ا ایران را از پ��ای درآورند و کمر 
ملت ایران را بش��کنند، اما کمر خودشان شکست و 

خودشان دچار شکست شدند.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصریح کرد: 
یک ملت جهان سومی توانس��ت در مقابل ابر قدرت 
ها بایستد و آنها را از پای درآورد و این حادثه بزرگی 

است.

وی با اش��اره به کمک های کش��ورهای مختلف به 
رژیم بعثی ع��راق در دوران جن��گ تحمیلی، گفت: 
هلیکوپترهای عراق انگلیس��ی، تانک ها از شوروی 
و... از نمونه کمک های کشورهای جهان به عراق بود.

محس��ن رضایی در ادامه تأکید کرد: همه کشورها 
متحد شده بودند تا ایران را شکست دهند، اما ملت 
ایران ایستاد و ایس��تادگی کرد و تمام شهرها را آزاد 

کرد.

  ش�هدای گمن�ام جایگاه�ی وی�ژه در 
پیش خداوند دارند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این 
که هفته دفاع مقدس حادثه بزرگی است، ادامه داد: 
شهدای گمنام جایگاه ویژه ای در پیش خداوند دارند.

وی گفت: ش��هدای گمنام از زندگی گذشتند وخود 
را فدای ایران کردند و نام  و نش��انی برای خود باقی 

نگذاشتند.

وی ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه مس��ئولین کش��ور باید 
مش��کالت مردم را حل کنند، گفت: ای��ن ملتی که 
توانس��ته در برابر کش��ورهای بیگانه متحد بایستد 
 هم اکنون نباید مش��کالت اقتصادی و معیشتی و ...

داشته باشند وجوانان غم داشتن خانه و ازدواج وخرج 
و مخارج را داشته باشند.

رضایی تصریح ک��رد: امیدواریم دولت جدید از همه 
ظرفیت های کش��ور اس��تفاده کند و جوانان را وارد 

صحنه کند و مشکالت کشور را حل کند.
وی در ادامه با اشاره به این که ما مخالف فعال بودن 
سیاست خارجی نیستیم، ادامه داد: ما دنبال سالح 
هسته و بمب هسته ای نیستیم و آمریکا باید تحریم 
ها را بردارد و این یک نوع نرمش قهرمانه است و ما در 
ضعف که نیستیم و از موضع قدرت باید مذاکره شود 
و از موضعی مذاکره باید انجام ش��ود که حقوق ملت 

ایران پذیرفته شود.

    ثروت کش�ور در اس�تان ها عادالنه توزیع 
نمی شود

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: ثروت 
کشور در استان ها عادالنه توزیع نمی شود و نیمی از 

ثروت کشور دراستان تهران هزینه می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محس��ن رضایی دو شنبه  
گذشته در جمع مردم شهرستان اردل از توابع استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: ثروت کشور به صورت 
عادالنه توزیع نمی ش��ود و بخش بزرگ��ی از آن در 
حدود40 -50 درصد در استان تهران و بخش دیگری 
از آن در حدود20 درصد بین چند استان بزرگ کشور 
تقسیم می ش��ود و در حدود30 درصد آن بین بقیه 
استان ها دیگر که تعداد آن در حدود 20 استان است 

توزیع می شود.
وی ادامه داد: ثروت باید به صورت عادالنه توزیع شود 
و استان های کم برخوردار باید مورد توجه قرار گیرند 
و توسعه یابند و  رفع مشکالت اقتصادی سخت تر از 
دوران جنگ نیس��ت. وی یادآور شد: باید ببینیم آیا 
درصد اعتباری که به استان کوچک از جمله استان 
چهارمحال و بختیاری می رس��د، عادالنه توزیع می 
شود یا نه؟ هم اکنون با نگاه به شهرستان اردل استان 
چهارمحال و بختیاری متوجه می ش��ویم آن گونه 
که باید توسعه یافته باشد، نیست و رنگ محرومیت 

همچنان در این شهرستان مشاهده می شود.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام یادآور ش��د: 
ظرفیت ها باید م��ورد توجه قرار گی��رد و باید برای 
رفع تحریم ها ت��الش کرد و آمریکا بای��د تحریم ها 
 را ب��ردارد. امیدواری��م در بح��ث ه��ا و مذاک��رات 
تحریم ها برداشته شود تا راه باز شود و کشور در مسیر 

توسعه قرار گیرد.

    دف�اع مق�دس بیانگ�ر ایس�تادگی و 
رشادت های جوانان وفرماندهان است

وی در ادام��ه با اش��اره به رش��ادت ه��ای جوانان و 
فرماندهان در زم��ان جنگ تحمیل��ی، عنوان کرد: 
دفاع مقدس بیانگر ایستادگی و رشادت های جوانان 
وفرماندهان نس��ل های قبل کش��ور اس��ت که باید 
همیشه یاد و خاطره آنها در جامعه وجود داشته باشد.

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت: دفاع 
مقدس حادثه بزرگی بود و باید کار بزرگ جوانان این 
مرزو بوم در آن سال ها برای نسل جدید بازگو شود تا 
نسل جدید بداند که جوانان کم و سن و سال آن زمان 
چگونه مقابل تجهیزات نظامی کشورهای پیشرفته 

که به عراق کمک می کردند ایستادند.
وی تأکید ک��رد: من افتخار می کن��م یک بختیاری 
 هس��تم و از همی��ن زردکوه بلن��د ش��دم و افتخار 
می کنم که امام به من اعتماد کرد و مرا فرمانده کرد و 
من با عنایت پروردگار و داشتن برنامه و هدف توانستم 
اس��تان های گرفته شده توس��ط عراق را آزاد کنم و 

توانستم جواب اعتماد امام را بدهم.
 

    باید به جوانان اعتماد شود
وی تصریح کرد: باید ب��ه جوانان اعتماد ش��ود و به 
شهرستان های استان توجه شود و تالش برای ایجاد 

کار برای جوانان مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
رضایی گفت: ج��وان بی��کار هم روحی��ه اش و هم 
 ش��خصیتش را از دس��ت می دهد و دچار مش��کل 
می شود. سن ازدواج جوانان باال رفته به خاطر این که 

درآمد ندارند و باید این مشکالت حل شود.
وی عنوان کرد: همان اعتماد به نفسی که در سیاست 
و سپاه و دفاع مقدس وجود دارد باید در حوزه اقتصاد، 
صنعت، کشاورزی وارد شود تامشکالت کشور حل 

شود و باید خودباوری داشته باشیم.

 محسن رضایی تأکید کرد:

رفع مسائل اقتصادی، سخت تر از دوران جنگ نیست
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محمدمس��عود  دکت��ر 
سميعي نژاد در گفتگو با 
خبرنگار خبرنامه فوالد، 
ايف��اي نق��ش محوري 
صنعت��ي،  توس��عه  در 
اقتص��ادي و اجتماع��ي 
کش��ور و ارتقای س��طح 
فن��اوري صنعت فوالد به 
عنوان س��ازماني جهان 
تراز را مهم ترين مأموريت 
ف��والد مبارک��ه اصفهان 
 بيان کرد و افزود:توسعه 
س��ازي،  بوم��ي 
مص��ارف  کاه��ش 
عم��ده، افزاي��ش توليد، پيش��برد ط��رح هاي توس��عه، بهب��ود عمليات زيس��ت 
 محيط��ي و توجه ب��ه س��امت کارکن��ان، از اه��داف اس��تراتژيک اين ش��رکت 

است.
وي راه ان��دازي پ��روژه ه��اي توس��عه مرتبط ب��ا افزايش تولي��د، تکمي��ل پروژه 
 ش��ارژ گ��رم تخت��ال، طراح��ي و اس��تقرار مديري��ت تکنول��وژي، بهينه س��ازي 
سيس��تم هاي غبارگير، انجام پروژه هاي فرآوري ضايعات، تدوين اس��تانداردهاي 
 تأمي��ن مصرف آب، شناس��ايي تأمين کنن��دگان توانمن��د داخل��ي و ... را ازجمله 
برنامه هاي دس��تيابي به اهداف ش��رکت بيان ک��رد وتأکيد نمود: رش��د درآمد از 
طريق افزايش فروش محصوالت با ارزش افزوده باالتر، توس��عه صادرات به منظور 
تأمين نيازهاي ارزي ش��رکت، ارتقاي س��طح رقابت پذيري از طري��ق بهبود مداوم 
بهره وري و مديري��ت هزينه هاي اس��تراتژيک، تکمي��ل زنجي��ره ارزش صنعت و 
ورود به صنايع باال دس��ت )س��نگ آهن(، افزايش ذخاير اس��تراتژيک اقام اصلي 
به منظ��ور تأمين پاي��دار و اقتصادي )با در نظ��ر گرفتن تحريم ه��اي بين المللي(، 
توس��عه بومي س��ازي و حمايت از توليدات داخلي به منظور تأمي��ن پايدار قطعات 
يدکي، تجهيزات و م��واد کمکي )مانند نس��وزها، فروآلياژها، الکت��رود گرافيتي و 
...(، تعال��ي عملياتي در سرتاس��ر فرآيندهاي تولي��د و عملي��ات و کاهش مصرف 
ان��رژي، آب و مصارف اصل��ي وارتقاي مداوم ايمني و س��امت کارکن��ان و رعايت 
مسئوليت هاي اجتماعي با ارتقاي مداوم شرايط محيط کار، محيط زيست و عملکرد 
 اجتماعي از جمله راهکارهاي اساس��ي براي تحقق اس��تراتژي هاي فوالد مبارکه

 است.
دکتر س��ميعي نژاد با اش��اره به تهديدها و چالش هاي فراروي صنعت فوالد گفت: 
ايجاد محدوديت از س��وي کش��ورهاي غربي در خريد و انتقال فناوري هاي نوين، 
تجهيزات، قطعات يدکي و مواد اوليه به کش��ور و افزايش هزينه هاي تأمين آنها )به 
واسطه تحريم ها(، اعمال محدوديت از سوي بانک هاي خارجي در عمليات اعتبارات 

اسنادي و انتقال ارز، بروز مشکل در اجرا يا تکميل طرح هاي توسعه شرکت )عدم 
همکاري شرکاي خارجي، افزايش هزينه هاي طرح هاي توسعه و ...(، افزايش 
هزينه تأمين س��نگ آهن به دليل خصوصي  ش��دن معادن، سياس��ت هاي 

پولي انقباضي بانک مرکزي و محدوديت در دريافت اعتبارات بانکي )به 
خصوص براي اجراي طرح هاي توسعه(، افزايش هزينه هاي تأمين مواد، 

تجهيزات، قطعات يدکي و دستمزدها به دليل افزايش نرخ تورم در کشور، 
افزايش هزينه هاي حمل و نقل ريلي و جاده اي و تأثير آن در قيمت تمام شده 

محصول، افزايش هزينه هاي شرکت ناشي از خواسته ها و انتظارات 
مضاعف جامعه )از جمله ايجاد فرصت اشتغال براي ساکنين منطقه، 
حمايت از تيم هاي ورزشي استان، حمايت از فعاليت هاي عمراني، 
فرهنگي و ...(، محدوديت در اخذ مجوزهاي قانوني به منظور اجراي 
طرح هاي توس��عه در محل فعلي به دليل تراکم صنايع در منطقه 
اصفهان، محدوديت در دسترس��ي به منابع آب و ايجاد اشکال در 
حفظ سطح توليد کنوني و پيش��برد طرح هاي توسعه وعدم رشد 
متوازن صنايع باالدستي و زيرساخت ها از جمله معادن سنگ آهن و 
 حمل ونقل ريلي و جاده اي متناسب با رشد ظرفيت فوالد در کشور، 
مهم تري��ن چالش هاي ف��راروي اين صنعت اس��ت ک��ه بابومي 
س��ازي تجهي��زات وقطع��ات يدک��ي، خري��د معدن س��نگان و 
تأمي��ن نيازهاي ش��رکت از کش��ورهاي ش��رق آس��يا ب��ه جاي 
 کش��ورهاي غرب��ي، توانس��ته ايم ب��ا چالش ه��اي ف��وق مقابله

 کنيم.
وي افزود: عدم دسترسي مناسب به شبکه توزيع ريلي )براي توزيع 
محصوالت توليدي(، عدم پايداري کافي در تأمين حامل هاي انرژي، 
کامل نبودن زنجيره تأمين مواد اوليه )معادن سنگ آهن(، نياز به 
بهبود زيرس��اخت هاي فناوري اطاعات، مديريت بهينه مصارف، 
انرژي و آب، عدم پايداري کافي در تأمين مطمئن قطعات يدکي، 
بهبود در طراحي و توليد سبد محصوالت سودآورتر، تمرکز  بيشتر 
در اجراي به موقع پروژه هاي توسعه اي، نياز به ارتقای در بهره وري 
نيروي انساني و توجه بيشتر به مديريت اثربخش هزينه ها از ديگر 

مشکات فراروي صنعت در شرکت فوالد مبارکه اصفهان است.
مديرعامل ف��والد مبارک��ه اصفه��ان در ادامه به نقش ش��رکاي تجاري کس��ب و 
کار در تحق��ق اه��داف و اس��تراتژي ه��اي اي��ن ش��رکت اش��اره ک��رد و گف��ت: 
ب��دون ش��ک در زنجي��ره تولي��د محصول نم��ي  ت��وان از نق��ش س��ازنده و مؤثر 
 شرکاي باالدس��تي و پايين دس��تي چشم پوش��ي کرد، چرا که ش��رکاي تجاري، 

س��رمايه ه��اي علم��ي و فن��ي و تأمين کنن��ده مناف��ع س��ازمان هس��تند و اين 
ارتباط براي ش��رکا به ص��ورت متقاب��ل و دوطرفه، حي��ات و زنده بودن س��ازمان 
ه��ا را در پي خواهد داش��ت و اين امر محق��ق نخواهد ش��د، مگر با ارتب��اط مؤثر و 
ايجاد فض��اي کار گروه��ي در عرصه صنع��ت که باع��ث پيش��رفت و موفقيت در 
کمترين زمان ممکن خواهد ش��د. بدون ش��ک بهين��ه کاوي ش��رکاي تجاري در 
حل مس��ائل و مش��کات توليد مي تواند از آس��يب هاي احتمالي خط��وط توليد 

 جلوگيري نمايد و اين مه��م در کاهش هزينه هاي تولي��د و افزايش بهره وري مؤثر 
خواهد بود.

مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان رقابت در صنعت فوالد را عامل بقا  و رشد فوالدسازان 
و  گفت: مزيت هاي رقابتي اي��ن صنعت عبارتند از ام��کان مالکيت، دانس��ت 

خريد س��هام معادن و صنايع جانب��ي با توجه به 
واگذاري آنها، افزاي��ش مصرف فوالد 
با توجه ب��ه روند تولي��د ناخالص 
داخلي و وضعيت مصرف سرانه 
ف��والد در کش��ور، افزايش 
از  حاص��ل  درآم��د 

صادرات و فروش داخلي محصوالت ش��رکت به دليل افزايش ن��رخ برابري ارزهاي 
اصل��ي، ام��کان اس��تفاده از توانايي ه��اي دانش��گاه ها و مؤسس��ات تحقيقاتي در 
اج��راي پروژه هاي تحقيقات��ي و بهب��ود کيفيت محص��والت و فرآينده��ا، امکان 
انتقال دان��ش و تکنولوژي به س��اير ش��رکت هاي داخل��ي و برخي از کش��ورهاي 
 در ح��ال توس��عه، رش��د س��ريع تقاض��اي محص��والت گالواني��زه، رنگ��ي و 

قلع اندود، تقاضاي روبه رشد براي محصوالت گرم و سرد در بازار داخل.
دکتر س��ميعي نژاد در ادامه به نقاط قوت فوالد مبارکه نس��بت به ساير رقبا گفت: 
نظام هاي مديريتي، مشارکتي و تعالي س��ازماني، کارکنان متخصص در حوزه هاي 
کليدي، گردش مالي و اعتبار مناسب، سطح مناس��ب تکنولوژي توليد )به ويژه در 
ناحيه سبا(، تأمين پايدار، مطمئن و اقتصادي مواد اوليه، نگهداري و تعميرات اثربخش 
تجهيزات، طراحي، س��اخت، بهينه سازي و بازس��ازي تجهيزات توليدي، مديريت 

اثربخش استراتژي، قابليت سوددهي مناسب و مديريت زيست محيطي فرآيندها 
مهم ترين نقاط قوت فوالد مبارکه نسبت به سايرين است.

 دکتر س��ميعي نژاد اجراي طرح ه��اي توس��عه و افزايش ظرفي��ت را از مهم ترين 
برنامه هاي فوالد مبارکه در سال جاري بيان کر و افزود: بر اساس برنامه استراتژيک 
سازمان مبني بر حفظ سهم 45 درصدي توليد فوالد کشور، افزايش ظرفيت تا سقف 

25 ميليون تن فوالد در افق1404 مورد نظر است.
 وي گفت: در س��ال گذش��ته ط��رح ه��اي زي��ادي در ش��رکت ف��والد مبارکه به 
بهره برداري رسيد که مي توان به احداث، راه اندازي و بهره برداري از پروژه مگامدول 
A،  احيای مس��تقيم طرح ش��هيد خرازي با ظرفي��ت 1/5 ميليون تن در س��ال با 
سرمايه گذاري 2258 ميليارد ريال و اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم 700 نفر 
و بومي  س��ازي78 درصدي، احداث، راه اندازي و بهره ب��رداري از مگامدول، احيای 
مستقيم فوالد س��با با ظرفيت 1/5 ميليون تن در سال و سرمايه  
گذاري 2314 ميليارد ريال و اش��تغال زايي مستقيم 
و غيرمس��تقيم700  نف��ر و بومي س��ازي 84  
درصدي اش��اره کرد. ايشان افزود: 
احداث، راه اندازي و 

بهره ب��رداري از دو واح��د 
اکسيژن فوالد سبا هر کدام 
ب��ا ظرفيت10 ه��زار نرمال 
مت��ر مکع��ب در س��اعت با 
 1346 ري ا يه گذ ما س��ر
ميليارد ريال و اشتغال زايي 
مستقيم و غير مستقيم150 
نف��ر و بومي س��ازي 55 
درص��دي را از ديگ��ر طرح 
هاي توسعه به بهره برداري 

رسيده درسال91 است.
دکتر سميعي نژاد در ادامه 
ب��ه طرح ه��اي اجرا ش��ده 
در سال جاري اش��اره کرد 

وگفت: احداث، راه اندازي و بهره برداري از دو واحد اکس��يژن در داخل فنس فوالد 
مبارکه هر کدام با ظرفيت30 هزار نرمال مترمکعب در س��اعت و س��رمايه گذاري 
1889 ميليارد ريال و اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم300 نفرو بومي سازي55 
درصدي، اح��داث، راه ان��دازي و بهره برداري از پ��روژه واگن برگردان ش��ماره 2 با 
ظرفيت 8 ميليون تن در س��ال با س��رمايه گذاري460 ميليارد ريال و اشتغال زايي 
مس��تقيم و غيرمس��تقيم150 نفرو بومي س��ازي 80 درصدي و احداث، راه اندازي 
و بهره ب��رداري از واح��د ک��روم کاري کارگاه غلتک نورد س��رد با س��رمايه گذاري 
 121 ميليارد ريال و اش��تغال زايي مستقيم و غيرمس��تقيم  120 نفر و بومي سازي 
 40 درصدي از جمل��ه طرح هاي ب��ه بهره برداري رس��يده در نيمه اول س��ال 92 

است.
مديرعامل ف��والد مبارکه در ادامه ب��ه پروژه هاي در حال اجرا تا پايان س��ال جاري 
اش��اره کرد وگفت : پروژه انباشت و برداش��ت فوالد سبا با پيش��رفت 96 درصدي 
و س��رمايه گذاري650 ميلي��ارد ريال ،پ��روژه مگامدول B، احيای مس��تقيم طرح 
ش��هيد خرازي به ظرفيت 1/5 ميليون تن با پيشرفت 88 درصدي و سرمايه گذاري 
2258 ميليارد ريال، پروژه توليد فوالد کيفي RH-TOP به ظرفيت 1/8 ميليون 
تن در س��ال با پيش��رفت 98درصدي و س��رمايه گذاري  800 ميليارد ريال در ماه 
 هاي پاياني س��ال جاري به بهره برداري خواهد رس��يد. ضمن اين که اتمام بيش از 
90 درصد  پروژه هاي زيرساختي و تأسيساتي جنبي در فوالد مبارکه و فوالد سبا و 
آماده سازي جهت راه اندازي و بهره برداري در سال 1392 )نظير اصاحات و توسعه 
شبکه برق، تصفيه خانه پساب صنعتي و انساني، تصفيه خانه آب صنعتي و آشاميدني 

و استخر ذخيره آب و ...( به بهره برداري خواهد رسيد.
 ايش��ان خاطرنش��ان کرد: احداث واحدهاي آهک و دولوميت س��ازي با پيشرفت 
32در صدي بر اس��اس برنامه زمانبندي در ش��هريور 93، بهينه س��ازي کوره هاي 
1-2-7-8 در ناحيه فوالدس��ازي جهت ارتقای ظرفيت توليد ف��والد از 5/4 به 7/2 

ميليون تن در سال با پيش��رفت53 درصدي براس��اس برنامه زمانبندي در خرداد 
93، احداث ماش��ين ريخته گري پنجم با ظرفيت 2 ميليون تن تختال در س��ال به 
منظور باالنس توليد و توسعه واحد با پيش��رفت 11 درصدي دراسفند 93، توسعه 
زير س��قف فوالد س��با جهت ارتقای ظرفيت از 700 هزارتن به 1/6 ميليون تن در 
سال باس��رمايه گذاري 3200 ميليارد ريال و پيش��رفت 34درصدي در بهمن 93، 
توس��عه ميز غلطکي ماشين ش��ماره 4 با پيش��رفت 89 درصدي در فروردين 93، 
بهينه سازي خط بازيافت اسيدشويي قديم با پيشرفت84 درصدي درتير 93، طرح 
توسعه سنگان شامل طرح گندله سازي 5 ميليون تن و طرح کنسانتره 2/4 ميليون 
تن به منظور باالنس ظرفيت کنس��انتره و گندل��ه مورد نياز با س��رمايه گذاري15 
 ه��زار ميلي��ارد ري��ال و پيش��رفت10 درص��دي در مه��ر 94 ب��ه بهره ب��رداري 

خواهد رسيد.
 ضمن اين ک��ه طرح توس��عه نوردگرم ش��ماره2 با ظرفي��ت 4/5 ميلي��ون تن در 
س��ال، با برآورد س��رمايه گذاري 16هزار ميليارد ريال، طرح توس��عه 
فوالد هرم��زگان از 1/5 ميليون تن ب��ه 3 ميليون تن 
با برآورد س��رمايه گذاري 11ه��زار ميليارد 
ريال در حال عقد قرارداد با 
 پيمانکار مربوطه

 است.

دكتر محمد مسعود سميعي نژاد در گفتگوي اختصاصي اعالم كرد:

تبيين استرات ژي و اهداف شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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