
مدیریت شهری اصفهان  ؛ نیازمند حمایت دولت

 راه اندازی شبکه نظرسنجی 
واحدهای صنعتی

خوش اقبال ترین 
 تبلت ها
 در بازار ایران 

کلید شهر اصفهان در دست سقائیان نژاد ماند

رییس کمیسیون آموزش اتاق اصفهان عنوان کرد:

 افزایش
4 پروازهای خارجی و عبوری 1

 مدیریت صحیح 
مورد توجه قرار گیرد 7

3

تصمیم گیری های   شورای شهر نباید   
منجر به پشیمانی شود

 تمام تصمیم های اتخاذ ش��ده از س��وی اعضای ش��ورای ش��هر باید به 
 صورتی باش��د که پس از اتخ��اذ این تصمیم ها پش��یمانی ب��رای اعضا

 ایجاد نش��ود. امیدواریم با برقراری و ایجاد تعامل و ارتباط منطقی بین 
مدیریت  استان و شورای ش��هر، بتوانیم معضالت موجود در اصفهان را 

برطرف کنیم. 

جشنواره؛ راهی برای رشد 
سینمای کودک

بعد از کش وق��وس های ف��راوان و بع��د از گفتگوهای 
بسیار، بازهم جشنواره کودک میهمان اصفهان شد. این 
رویداد که هرس��اله از پانزدهم تا نوزدهم مهرماه برگزار 
می شود، این بار پروانه خود را بر فراز آسمان اصفهان به 
پرواز درآورد و حاال روزشمار جشنواره شروع این جشن 
کودکانه را نوید می دهد. بیست  و هفتمین دوره جشنواره 
بین المللی فیل��م های ک��ودکان و نوجوانان امس��ال با 
گرامیداشت نام پیامبر اکرم )ص( پدر آسمانی کودکان...

3

1

رییس کمیسیون آموزش اتاق اصفهان گفت: شبکه نظرسنجی 
 از مسائل و مشکالت واحدهای صنعتی استان در اتاق اصفهان

 راه اندازی می شود.
 مرتضی بیش��ه در شش��مین جلس��ه کمیس��یون آم��وزش و 
پژوهش های کاربردی اتاق اصفهان اظهار داشت: کارشناسان 
آموزش دیده واحدهای صنعتی اس��تان م��ی توانند در قالب 
این ش��بکه به فعالیت بپردازند و مس��ائل و مشکالت واحدها 
را همراه ب��ا راهکارهای اجرایی به اتاق ارای��ه کنند. وی افزود: 
این کارشناسان با رصد روزانه مس��ائل و مشکالت و انتقال به 

اتاق بازرگانی می توانند در ارایه راهکارهایی اجرایی کاربردی 
برای حل مس��ائل تش��ریک مس��اعی کنند. همچنین مسائل 
و مشکالت در قالب بس��ته پیش��نهادی در اختیار  مسئوالن 
دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار می گیرد. وی 
در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب600 واحد صنعتی 
برای عارضه یابی صنعت استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در 
دوره نخست90 کارشناس از واحدهای صنعتی انتخاب و دوره 

آموزشی تکمیل پرسشنامه را طی می کنند.

 پیام رهبر به مناسبت روز
 تجلیل از شهیدان و ایثارگران

 همه چیز درباره
 5 مسافر نیویورک

 آخرین وضعیت و نرخ
 ناباروری در کشور 

 امضا ی مصوبه انتقال سهام
 به صندوق فوالد

 احداث 250 سالن ورزشی
توسط سازمان بسیج
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 روز جهانی سالمند را گرامی می داریم /  تشکیل شورای ملی سالمندان 

س زاینده رود
]عک

  اصفهان
 میزبان وزیر کشور 
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کار کردن در اصفهان
3

 زیرکی می خواهد 

وام ساخت مسكن روستايي
1

 افزايش مي يابد

4

پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران:

ملت ایران با فداکاری و گذشت ایثارگران به قله های عزت رسید 

حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردن��د: ملت ایران با فداکاری ش��هیدان و با صبر و 
پایداری آزادگان و جانبازان و با گذشت و بزرگواری خانواده های آنان توانست خود را 

به قله های عزت برساند.
 به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 

معظم انقالب اسالمی پنج شنبه گذشته  به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از 
شهیدان و ایثارگران، پیامی صادر کردند. 

متن این پیام که همزمان با مراس��م غبار روبی، عطرافش��انی و گلباران مزار شهیدان 
در سراسر کشور از سوی حجت االسالم و المسلمین ش��هیدی محالتی نماینده ولی 
فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، 

بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بزرگداش��ت ش��هیدان و تکریم نام آن بزرگمردان، بیش از خود آنان، ملتی را که این 

گوهرهای ناب را در درون خود پرورانده است، سرافراز می سازد.
ما با این تکریم، منتی بر آن��ان نداریم؛ آنانند که با درخش��ش خود، ما را س��رافراز و 

درخشان کردند و بر ما منت نهادند.
ملت ایران با فداکاری شهیدانش و با صبر و پایداری آزادگان و جانبازانش و با گذشت و 
بزرگواری خاندان های آنان، توانست خود را به قله های عزت برساند و راه روشن خود 

به سوی آینده را بگشاید.
سالم خداوند و فرشتگان و پاکان عالم بر شهیدان و جانبازان و آزادگان و خانواده های 

صبور و فداکار آنان.
سید علی خامنه ای

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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دعوت به همکاری
روزنامه زاینده رود استخدام می کند

الکترونیک�ی پس�ت  ب�ه  را  خ�ود  کاری  رزوم�ه  درخواس�ت  توانن�د  م�ی   عالقمن�دان  
  www.zayanderoud.newspaper@yahoo.com  و یا به شماره 6284166-0311 ارسال نمایند .

همچنین عالقمندان به حوزه اطالع رسانی خبری می توانند به صورت خبرنگار افتخاری از محل های سکونت خود خبررسانی 
داشته باشند.

شرایطعنوان

حداقل 2 سال سابقه کار در مطبوعاتویراستار مجرب

با سابقه مطبوعاتی در حوزه های مختلف اعم از شهری ، خبرنگار
اقتصاد، ورزشی و...

با سابقه مطبوعاتی دبیر اجرایی تحریریه
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امروز برای معارفه استاندار جدید اصفهان

 اصفهان، میزبان وزیر کشور 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور امروز  برای شرکت در مراسم معارفه استاندار 
جدید اصفهان، به این اس��تان س��فر می کند. عبدالرضا رحمانی فضلی  امروز  برای 
شرکت در مراسم تودیع و معارفه اس��تاندار اصفهان راهی اصفهان می شود. در این 
مراسم علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان از سمت خود در این استانداری تودیع 
شده و رسول زرگرپور به عنوان استاندار جدید اصفهان معرفی می شود. زرگرپور در 
شرایطی که گزینه های مختلفی برای تصدی پست استاندار اصفهان مطرح بود، یک 

شنبه 31 شهریور به عنوان استاندار جدید اصفهان انتخاب شد.
 روز جهانی سالمند را گرامی می داریم

تشکیل شورای ملی سالمندان 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل شورای ملی سالمندان در آینده ای نزدیک 
خبر داد و گفت: بعد از تدوین برنامه ریزیهای الزم به زودی ش��ورای ملی سالمندان 
تشکیل می شود و همچنین سند جامع س��المندان نیز برای افزایش میزان کارایی 

برای این قشر از افراد مورد بازنگری قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر ، علی ربیعی در حاش��یه بازدید از مرکز خیریه نگهداری از 
سالمندان مریم مقدس که ویژه اقلیتهای مذهبی است افزود: با توجه به اینکه طی 
سال های آینده جامعه ما با افزایش تعداد سالمندان رو به رو خواهد شد به طوریکه 
تا س��ال 2020 وجود 16 میلیون س��المند خواهیم داش��ت. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: در حال حاضر متاسفانه از لحاظ س��اختاری آمادگیهای الزم برای 
مسائل سالمندان وجود ندارد به همین دلیل جامعه شناسان و جمعیت شناسان ما 
باید مطالعات مورد نیاز خود را برای چند سال آینده آغاز کنند.  گفتنی است امروز 
6 مهرماه تا 12 مهرماه  روز جهانی سالمند  و هفته تکریم  سالمند ان  و به این ترتیب 
روز شنبه  ) امروز ( »سالمند سالم«، یکشنبه »بیمارستان های دوستدار سالمند«، 
دوش��نبه »س��المند و خدمات بیمه ای«، سه ش��نبه »س��المند و مراکز حمایتی«، 
چهارشنبه »سالمند و شهر ایمن«، پنج شنبه »سالمند و خانواده« و جمعه»سالمند 

و کرامت اجتماعی« نامگذاری شده است.. 

 وام ساخت مسکن روستایي
 افزایش مي یابد

معاون بازس��ازي بنیاد مس��کن انقالب اس��المي از ارایه پیش��نهاد افزایش30درصدي 
تسهیالت مسکن روستایي به شوراي عالي مس��کن خبر داد و گفت: به طور قطع امسال 

مبلغ وام مذکور از 12/5  میلیون تومان به 16 میلیون تومان افزایش مي یابد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ایرنا، عزیزاهلل مهدیان با بیان این که بر اساس مصوبه 
بهسازي و نوسازي مس��کن روستایي باید س��االنه 15 درصد به سقف تسهیالت مسکن 
روستایي افزوده شود، اظهار داشت: با توجه به این که در سال هاي90 و91 مبلغ تسهیالت 
افزایش نیافته است، ازاین رو پیشنهاد افزایش30 درصدي این تسهیالت اوایل اردیبهشت 
امسال به شوراي عالي مسکن ارسال شد. وي با اشاره به پیگیري هاي فراوان براي تصویب 
این پیشنهاد، گفت: با توجه به این که قیمت مصالح ساختماني افزایش یافته، تسهیالت 
کنوني 12/5 میلیون توماني پوشش سابق را ندارد و این مسأله باعث شده تا مردم تمایل 
چنداني به استفاده از آن را نداشته باشند، بنابراین رقم تسهیالت حداقل باید 3/5 میلیون 
تومان افزایش یابد تا حدود ۸0 درصد از هزینه نوسازي مسکن روستایي را پوشش دهد. 
مهدیان با یادآوري این که قرار بود هفته آخر تیرماه امسال پیشنهاد افزایش 30درصدي 
تسهیالت مسکن روستایي در شوراي عالي مسکن بررسي شود، گفت: متأسفانه این جلسه 
برگزار نشد و بررسي این پیشنهاد به هفته دوم مردادماه موکول شد که در نهایت نیز این 
جلسه برگزار نشد تا پرونده افزایش تسهیالت مسکن روس��تایي به دولت یازدهم برود. 
معاون بازسازي بنیاد مس��کن انقالب در خصوص این که طوالني شدن بررسي افزایش 
تسهیالت مسکن روس��تایي روند بازس��ازي را مختل نمي کند، گفت:  هنوز50 درصد از 
تسهیالت سال91 باقي مانده است، ضمن آن که ما معموال پیشنهاد افزایش تسهیالت را 
نیمه دوم به شوراي عالي مسکن مي بریم.  به گزارش روابط عمومي بنیاد مسکن، مهدیان 
ادامه داد: به طور جدي پیگیر تصویب این پیش��نهاد هستیم و نامه هاي متعددي در این 
رابطه به شوراي عالي مسکن ارسال شده است و امیدواریم در شش ماه دوم سال مصوبه 
افزایش تسهیالت را بگیریم تا از سال آینده تسهیالت 16 میلیون توماني براي نوسازي 

مسکن به روستاییان پرداخت شود. 



چهره روزيادداشت

 روايت نیويورک تايمز
از درايت رهبر انقالب

روزنامه نیویورک تایمز با انتشار تحلیلی  نوشت: رهبر اسرارآمیز ایران 
از رویکرد گشایش استقبال می کند، اما به عنوان کسی که می گوید 
انقالبی اس��ت نه دیپلمات، به رییس جمهور و تیم او سفارش کرده 

هرگز طبیعت و ذات دشمنان را از یاد نبرند.
 او به صراحت از نرم��ش قهرمانانه در جایی که بتوان نرمش نش��ان 
داد، اما هرگز اهداف را زیر پا ننهاد، س��خن گفت. این روزنامه اضافه 
می کند: کارشناس��ان خارجی آیت اهلل خامنه ای۷۴ س��اله را فردی 
کامال اس��رارآمیز و زی��رک، باهوش و تنها کس��ی که ب��ه روحانی، 
مس��ئولیت پیگیری تعامل با آمریکا را داده است خطاب می کنند و 
در عین حال این نکته را هم یادآور می شوند که رهبر ایران می تواند 

حمایتش را بردارد.
 رهبری در نظام سیاس��ی پیچیده ایران، حرف آخر )فصل الخطاب( 
و تمام کننده را می زند. اگر گفتگوها منجر به کاهش یا لغو تحریم ها 
ش��ود، او اجازه ادامه راه را خواهد داد، اما اگ��ر بی نتیجه بماند،  این 
آزمونی برای محک زدن آمریکا خواهد بود. در هر دو صورت این امر 
کمک به امتیاز بیشتر رهبری نظام است. آیت اهلل خامنه ای به امیال 
و سیاس��ت های آمریکا بدبین است و از سایر مس��ئوالن می خواهد 

ماهیت دشمنی آمریکا را فراموش نکنند.

تشکیل شورای عالی ارتباطات 
دردانشگاه آزاد

با حکم حمید میرزاده، مجید رضاییان به س��مت مش��اور ریاس��ت 
دانشگاه و دبیر ش��ورای عالی ارتباطات و اطالع رسانی دانشگاه آزاد 

اسالمی منصوب شد. 
در متن این حکم آمده است: » دس��تیابی به نظام جامع ارتباطات و 
اطالع رسانی و بستر س��ازی برای اجرای آن در یک دانشگاه بزرگ 
و ملی، از اولویت های کنونی به ش��مار می آید.از این رو بنا به تعهد، 
دانش و تجربه حرفه ای رسانه ای و دانش��گاهی، جنابعالی با هدف 
تحقق مأموریت فوق به سمت مشاور ریاست دانشگاه و دبیر شورای 
عالی ارتباطات و اطالع رس��انی دانش��گاه آزاد اسالمی منصوب می 
ش��وید.  بر اس��اس این حکم، روزنامه فرهیختگان، خبرگزاری آنا، 
اداره کل روابط عمومی انتشارات و چاپخانه دانشگاه تحت مدیریت 

جنابعالی اداره خواهند شد.«

دلیل استعفای معاون دانشگاه آزاد
حمید عباسی معاون عمرانی سابق دانشگاه آزاد که  با استعفای وی از 
سوی سرپرست این دانشگاه موافقت شد، گفت: استعفا دادم تا فضای 

باز برای تغییرات ایجاد شود.
وی افزود: با توجه ب��ه تغییر مدیری��ت در دانش��گاه آزاد و احتمال 
تغییر در معاونت های مختلف برای ایجاد فضایی باز به منظور تغییر 
احتمالی ام استعفا دادم. عباسی ادامه داد: هنوز مشخص نیست که 
پس از این، در چه پستی مشغول به کار شده و به کشور خدمت کنم.

ربیعی به مجلس می رود
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی روزهای شنبه، 
یک شنبه، دوش��نبه و سه ش��نبه هفته  جاری طی جلساتی بررسی 

طرح مدیریت خدمات کشوری را ادامه می دهند.
انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون به عنوان ناظر در شورای توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی و نیز انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون به 
عنوان ناظر در هیأت عالی گزینش نیز در دستور کار این کمیسیون 
قرار دارد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی و همچنین 
رییس س��ازمان تأمین اجتماعی هم عصر روز سه شنبه هفته جاری 
به منظور ارایه گزارش��ی از عملکردشان، در کمیس��یون اجتماعی 

مجلس حاضر می شوند.

مجلس آماده تصويب  قوانین حمايتی 
در جهت کاهش میزان تصادفات

علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی با اعالم این که در 
شرایط کنونی تعداد مس��افرت ها و خودروها س��یر صعودی داشته 
است، افزود: خوشبختانه تعداد مرگ و میر با این افزایش ها، کاهش 
پیدا کرده که این موضوع نشان دهنده تدابیر مناسب و خوب از سوی 

مسئوالن است.
 رییس مجلس با اشاره به جایگاه نامناس��ب ایران در میزان مرگ و 
میر و  تصادفات تصریح کرد: مسئوالن باید همراه با انجام امور جدید 
کارهای گذش��ته را هم س��رعت بخش��ند، از طرفی دیگر مسئوالن 
باید در جهت بهبود وضعیت نیروی انس��انی، فرهنگ سازی و ترویج 
انضباط اجتماعی تالش کنند. وی ادامه داد: خوشبختانه مجلس در 
شرایط کنونی آماده است تا با ارایه پیشنهادات و تشکیل کمیته های 
کارشناس��ی در جهت تدوی��ن و تصویب قوانین جدی��د و حمایتی 

اقدام کند.

پیش از محمود احمدی نژاد، سید محمدخاتمی، آیت اهلل خامنه ای 
و محمد علی رجایی یک یا دوبار در اجالس سازمان ملل و با تعداد 
اندکی از همراهان، عازم نیویورک ش��ده بودند. روحانی پنجمین 
رییس جمهور ایرانی است که به خاک آمریکا قدم می گذارد. حضور 
آیت اهلل خامن��ه ای و محمد علی رجایی البته ب��ه اقتضای فضای 
جنگی حاکم بر کشور و رساندن صدای ملت ایران به جامعه جهانی 

در اجالس سازمان ملل شرکت کردند.
     برای طرح مسأله تجاوز عراق اينجا هستم

کمتر از یک ماه بعد از تجاوز رژیم عراق محمد علی رجایی نخست 
وزیر وقت ایران به همراه یک هیأت بلند پایه مرکب ازبهزاد نبوي 
وزیر مش��اور در امور اجرایي، گودرز افتخار جهرمي از حقوقدانان 
مطرح کشور، چهار خبرنگار و فیلمبردار از صدا و سیما و خبرگزاري 
پارس عازم نیویورک شد تا درمورد جنگ ایران و عراق در سازمان 
ملل متحد و شوراي امنیت به گفتگو بنشینند. در آن مقطع، بحران 
گروگانگیری و ماجرای تسخیر س��فارت النه جاسوسی هم به اوج 
خود رس��یده بود و امام خمیني)ره( تعیی��ن تکلیف گروگان هاي 
آمریکایي را به مجلس واگذار کرده بودند. رجایی پس از در دیدار با 
کورت والدهایم دبیرکل وقت سازمان ملل و بیان  اعتراض هایش 
درباره تجاوز عراق به خاک ای��ران، درباره گروگان ها هم گفت که 
من ترجیح مي دهم فعال صحبتي نکنم، همان طور که خبر دارید 
مجلس شوراي اسالمي دراین باره در حال طرح و بحث است و به 

زودي نظر کشور ما نسبت به این مس��أله اعالم مي شود. والدهایم 
اصرار می کند که دولت آمریکا عالقه مند به حل مس��ائل است و 
هر چهار ش��رطي را که امام گفته اند حاضرند قبول کنند و از من 
خواسته اند که شخصا این مسأله را به عرض شما برسانم.  رجایی 
پاسخ می دهد که مجلس هنوز نظر خود را نداده است، ولي من به 
عنوان دولت سعي مي کنم در اولین فرصت اقدامات الزم را بکنم.  
قصد من از شرکت در شورا، طرح مسأله تجاوز عراق بود. من در این 

رابطه به اینجا آمده ام، نه براي طرح مسائل ما با آمریکا.
     نطق90 دقیقه ای رهبر معظم انقالب

هفت سال بعد از سفر ش��هید رجایی به نیویورک و در سال های 
پایان��ی جن��گ، در روزهایی که جن��گ نفتکش ها ب��ه اوج خود 
رس��یده بود، آیت اهلل العظمی خامنه ای در قامت رییس جمهور 
وقت ایران به همراه هیأتی متش��کل از میرس��لیم مش��اور عالي 
ریاس��ت جمهوري و علیرضا معیري معاون سیاسي نخست وزیر 
 وقت ب��ه چه��ل و دومین مجم��ع عمومي س��ازمان مل��ل رفت. 
علی اکبر والیتي وزیر امورخارجه وقت چند روز زودتر براي فراهم 
کردن زمینه سفر، به نیویورک رفته بود. رهبر معظم انقالب در آن 
سفر، نطقی90 دقیقه ای در سالن اجالس سازمان ملل ایراد نمودند 
که بازتاب زیادی داشت. استفاده از تجربه دادگاه نورنبرگ و طرح 
تنبیه عراق به عنوان متجاوز به منظور تضمین امنیت منطقه، انتقاد 
از عملکرد سازمان ملل و متهم ساختن شوراي امنیت در حمایت از 

تجاوز عراق به خاک ایران، هشدار به مجمع عمومي و افکار عمومي 
ملت آمریکا نس��بت به خطر حضور نظامي دولت آمریکا در خلیج 
فارس، برشمردن اقدامات آمریکا براي مقابله با ایران، درخواست 
برچیده شدن دو تبعیض ناروا در سازمان ملل: حق وتو و عضویت 
دائم در شوراي امنیت، از جمله محورهای سخنرانی رییس جمهور 

وقت ایران در چهل و دومین اجالس سازمان ملل بود. 
     غیبت هاشمی و  طرح گفتگوی تمدن ها از سوی خاتمی

آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی در طول هش��ت س��ال ریاس��ت 
 جمهوری خ��ود، در هیچ ک��دام از اج��الس های س��ازمان ملل

 شرکت نکرد. 
هواپیمای سید محمد خاتمی یک سال بعد از انتخابش به عنوان 
رییس جمهور و در شرایطی که در12 س��ال گذشته هیچ رییس 
دولتی از ایران قدم به خاک آمریکا نگذاشته بود، در فرودگاه جان 
اف کندی آمریکا نشست. س��فر وی به آمریکا همزمان شده بود با 
به شهادت رس��یدن دیپلمات هاي ایراني و صف آرایي طالبان در 
مرزهاي ش��رقي ایران. س��ید محمد خاتمي پیش از ترک تهران، 
اعالم کرد که مي خواهد پیام رسان صلح براي ملت هاي جهان باشد.

درهمین اجالس بود که او موض��وع گفتگوي تمدن ها را در مقابل 
نظریه ساموئل هانتینگتون درباره رویارویي تمدن ها مطرح کرد. 
در آن اجالس بیل کلینتون رییس جمهور آمریکا اولین سخنران 
نشست صبح بود و قرار بود خاتمي بالفاصله بعد از او سخنراني کند. 
این طراحي از سوي دبیرکل سازمان ملل پیشنهاد شده بود تا شاید 
به روابط ایران و آمریکا منجر ش��ود، ام��ا در نهایت با عدم پذیرش 
سخنراني در یک نشست همزمان، رییس دولت ایران، سخنران بعد 

از ظهر این اجالس شد.
     سفرهای هشتگانه احمدی نژاد

س��ید محم��د خاتمی دو س��ال بع��د هم ب��ه نیوی��ورک رفت تا 
در »اجالس هزاره س��ران ملل متحد« ش��رکت کند. از س��ال۷9 
 تا س��ال 8۴ دیگر ریی��س دولت ایران ب��ه نیوی��ورک نرفت و در

اجالس های سازمان ملل ش��رکت نکرد تا آن که محمود احمدی 
نژاد در سوم تیرماه سال8۴ به عنوان رییس جمهور کشور انتخاب 
شد. او در شهریورماه همان سال به نیویورک رفت و سخنانش درباره 
هولوکاس��ت واکنش های زیادی را به همراه داشت، به طوری که 
مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکایی سالن اجالس را ترک کردند. 
روایتی که وی از حضورش در این اجالس و سخنرانی اش و جماعتی 
که محو سخنرانی وی شده بودند، بعدها باعث انتقاداتی هم علیه 
وی در داخل کشور شد.  سفرهای احمدی نژاد به نیویورک همیشه 
با حاش��یه همراه بود. اگر ماجرای یکی از سفرهایش به سخنرانی 
جنجالی در دانشگاه کلمبیا ختم شد، دو سفر اخیرش به نیویورک، 
به ماجرای همراه بردن اعضای خانواده اش گره خورد که کار را به 

شکایت از دولت در کمیسیون اصل90 هم کشاند.
     سفر آخرين ريیس جمهور 

حاال بعد از تمام این س��فرهایی که رؤس��ای جمهور کشورمان به 
نیویورک داشته اند، حسن روحانی پنجمین رییس جمهور ایرانی 

است که به سازمان ملل رفته است. 

نگاهی گذرا به حضور رؤسای جمهور ايران در سازمان ملل 

مادورو از سفر به نیويورک همه چیز درباره 5 مسافر نیویورک
صرف نظر کرد

رییس جمهوری ونزوئال اعالم کرد به دلیل وجود خطر جانی 
برای وی، از سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع ساالنه 
سازمان ملل چشم پوشی کرده است.  به گزارش اشتاندارد، 
»نیکالس مادورو« سفر خود به مقر سازمان ملل برای حضور 
در شصت و هشتمین مجمع عمومی این سازمان را لغو کرد. 
بر این اساس کشف دو توطئه علیه مادورو در نیویورک دلیل 
اتخاذ این تصمیم از س��وی وی بوده است. رییس جمهوری 
ونزوئال در بازگشت از س��فر خود به چین طی توقفی کوتاه 
در ونکوور کانادا اعالم کرد با توجه به گزارش های دس��تگاه 

اطالعاتی، تصمیم گرفته مستقیما به کاراکاس بازگردد. 

 حل۳ تا۶ماهه
مناقشه هسته ای ايران

پای��گاه صهیونیس��تی دب��کا، نزدیک ب��ه مناب��ع نظامی و 
صهیونیستی رژیم صهیونیستی بر اساس بخشی از مصاحبه 
رییس جمهور کشورمان با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست 
تصریح کرده که ایران قصد دارد ظرف 3 تا 6 ماه به مناقشه 

هسته ای خود با غرب پایان بخشد.
بنابراین گ��زارش، روحانی در مصاحبه با واشنگتن پس��ت 
گفت که نظر او بر پایان3 ماهه این مناقشه است، اما اگر این 
هدف در6 ماه آینده حاصل ش��ود نیز خوب اس��ت. دبکا که 
مدت هاست از تعامالت پشت پرده بین ایران و غرب سخن 
می گوید، ابراز داش��ته که این زمانبندی بیانگر آن است که 
ایران و ایاالت متحده قبال توافقات الزم را به دست آورده اند.

 وحشت سعودی ها 
از نزديکی ايران و آمريکا

تنها چند روز پس از انتخاب دکتر حس��ن روحانی به عنوان 
رییس جمهور منتخب مردم ایران، نگاهی سطحی به رسانه 
های عربی منطقه و به خصوص رس��انه های وابس��ته به آل 
س��عود، موجی از نگرانی در میان آنها قابل مشاهده بود. این 
نگرانی به خصوص پس از آن که اعالم شد ایران و آمریکا می 
توانند با تدبیر بر مشکالت موجود غلبه کنند، شکلی مضاعف 
به خود گرفت. شبکه العربیه وابس��ته به عربستان سعودی 
در گزارش ها و تحلیل هایی که ارایه داد، تصویری خشن از 
نزدیکی ایران و آمریکا ساخت و مدعی شد که دو کشور نباید 

با هم رابطه داشته باشند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 بايد بر اشتراکات
 ايستادگی کرد 

عماد افروغ/ استاد دانشگاه 

مهیا بودن ش��رایط جهان برای جن��گ و پیچیدگی و دش��واری حرکت 
به س��مت صلح پایدار به این معنا نیس��ت که باید جنگ طلب شد بلکه 
 باید بیش��تر به س��مت آن غایات مطلوب و مورد اعتقاد ک��ه ادیان وعده 
داده اند، حرکت کرد. باید حرکتی واقعی به سمت مطرح کردن نیازهای 
واقعی مردم و ن��ه نیازهای کاذب، از طریق گفتگوهای فرهنگی داش��ت؛ 
یعنی بتوان از حق شهروندی گفت، این حق شهروندی را کامال شکافت. بر 
 معنای حق فردی، حق گروهی و 
جامعه ای و جهانی واقف ش��د، 
سپس به آن پایبند بود و برای 
نش��ر این حق یا نی��از واقعی از 
طری��ق گفتگ��وی فرهنگ��ی 
 تالش ک��رد. باید اش��تراکات و 
تف��اوت ه��ا را ش��ناخت و ب��ر 
اش��تراکات ایس��تادگی کرد و 

دشمن اصلی را شناخت.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1140 |شنبه 6 مهر 1392 | 22  ذی القعده   1434

2
میرزاده، پرکار ولی کمی عصبانی است

حجت االسالم و المسلمین سید حس��ن خمینی  عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد گفت: میرزاده به 
پرکاری، معروف است، البته یک مقدار فرد عصبانی اس��ت که باید در فضای دانشگاه و با دوستان، 

این مسأله تعدیل شود.

 زمان مالقات با اوباما
 از زبان روحانی

برای بهبود روابط با ايران 
آماده ايم

حس��ن روحانی رییس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه پی بی اس در پاسخ 
به این س��ؤال که برای دیدار دوجانبه با  باراک اوباما رییس جمهور آمریکا چه 
چیزی برای شما ضروری و الزم اس��ت، گفت: به هرحال دو کشوری که برای 
مدت35 س��ال هیچ رابطه ای با یکدیگر نداشتند، پیداس��ت که آغاز گفتگو 
نیازمند مقدماتی اس��ت و هر زمان که این مقدمات آماده ش��ود، این مالقات 

می تواند صورت گیرد.
روحانی تصریح کرد: من معتقدم که همه ما باید بدانیم که اصل مالقات و دیدار 
اهمیت دارد، اما شاید مهم  تر از آن، نتیجه چنین دیداری باشد، بنابراین ما باید 
تمام تالش خود را به کار گیریم که اولین دیدار رسمی در سطح عالی بین دو 

کشور ایران و آمریکا به طور قطع نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.

ویلیام هیگ وزیر  امور خارجه انگلستان  تأکید کرد که انگلیس برای بهبود 
روابط با ایران آماده است و این آمادگی را در دیدار با محمد جواد ظریف  

وزیر خارجه ایران، به او اطالع داده است.
وی با این حال افزود: البته مهم این اس��ت که تغییر لحن و تغییر ش��یوه 
گفتار ایران، با عمل همراه شود؛ اقداماتی که ما بتوانیم به آن پاسخ بدهیم 
و بقیه دنیا هم متناس��ب با آنها گام ب��ردارد. وزیر خارج��ه انگلیس ابراز 
امیدواری کرد که کشورهای غربی بتوانند برای یافتن راه  حلی دیپلماتیک 
برای اختالفات موجود با ایران همکاری کنند. هیگ این گونه ادامه داد: 
فکر می کنم که می توانیم باهم کار کنیم. خالصه این که تغییر لحن خیلی 

مهم است، ولی کارهای زیادی هم باید انجام شود.

س��ردار قاس��م س��لیمانی فرمانده نیروی قدس س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی در پاسخ به س��خنان اوباما 
درمورد این که به دنبال براندازی نظام جمهوری اسالمی 
نیستیم، گفت: این سخن شما اظهار لطف نیست، بلکه 
اعالم ناتوانی اس��ت. شما نتوانس��ته و نمی توانید در پی 
براندازی نظام جمهوری برآیید. س��ردار سرلشکر قاسم 
سلیمانی در کنگره ش��هدای دفاع مقدس استان کرمان 
اظهار داشت: این که اوباما می گوید ما به دنبال براندازی 
جمهوری اسالمی ایران نیس��تیم، به این علت است که 

نمی توانند براندازی کنند.
وی بیان کرد: تمام تالش آمریکا تا به امروز برای براندازی 
نظ��ام جمهوری اس��المی ب��وده اس��ت. وی خطاب به 
آمریکایی ها گفت: ضلع مهم تالش شما تا به امروز برای 
مقابله با جمهوری اسالمی بوده اس��ت. سلیمانی افزود: 
آمریکا در35 سال گذش��ته ناجوانمردانه ترین و بدترین 
اقدامات را علیه نظام جمهوری اسالمی انجام داده است 
که این سابقه در ذهن ملت باقی می ماند. وی ابراز داشت: 
شما حتی برای خرید دارو توسط ملت ایران، محدودیت 
قائل می شوید. وی خاطرنشان کرد:  این که می گویید در 
فکر براندازی نظام نیستید، وقتی قابل قبول است که آثار 

این حرف اوباما از سیاست آمریکا محو شود.

فرهاد دانش��جو رییس س��ابق دانش��گاه  آزاد اس��المی  
 گفت:  ارتقای کیفیت در آموزش و پژوهش، گس��ترش 
فعالیت های دانش��جویی و ورزش��ی، تعامل و همکاری 
متناسب با ارزش های اس��المی، تغییر رویکرد دانشگاه 
آزاد به زمینه آموزش محور و پژوهش محور، ایجاد فضای 
دوس��تی، همفکری و همراهی، ارتقای شأن کارمندان 
دانشجویان و اعضای هیأت علمی، توسعه سیستم هیأت 
 امنایی در مراکز و واحدهای دانش��گاه آزاد از مهم ترین

اقداماتی بود که در این دوره صورت گرفت. رییس پیشین 
دانشگاه آزاد در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش 
نرخ شهریه، رعایت حال دانشجویان و خانواده هایشان، 
متناسب سازی حقوق کارمندان و اعضای هیأت علمی 
و کس��ب مقام اول تولید علم در کش��ور به عنوان دیگر 
اقدامات صورت گرفته در زمان ریاستش در این دانشگاه 
یاد کرد. وی با تش��کر از رییس هیأت امنا، مدیران قبلی 
و فعلی دانش��گاه ، ادامه داد: به دکتر میرزاده سرپرست 
جدید دانش��گاه آزاد و همه مدیران قبلی و فعلی توصیه 
می کنم به دنبال شایعات کذب و بی اساس و تهمت های 
مغرضانه افراد فرصت طلب نباشند و جلوی این موارد را 
بگیرند و نگذارند تالش های مدیران قبلی و حال دانشگاه 

ضایع شود.

جهانگیری مع��اون اول رییس جمهور با اش��اره به س��فر 
رییس جمهور کش��ورمان به نیویورک و تغییر ایجاد شده 
در نگاه جامعه بین الملل نسبت به جمهوری اسالمی ایران 
خاطرنشان کرد: بسیاری از کش��ورهای اروپایی تا پیش از 
این معتقد بودند که روابط با ایران باید در سطح پایین تر از 
وزیر دنبال شود، اما امروز می بینیم که مقامات عالی رتبه 
اروپایی ک��ه در نیویورک حضور یافته ان��د از آقای روحانی 

درخواست مالقات می کنند.
آنها به این باور رسیده اند که با ملت ایران نمی توان با زبان 
زور و تهدید س��خن گفت، بلکه باید بر سر میز مذاکره و از 
طریق گفتگو برای مشکالت راه حل پیدا کرد. جهانگیری 
اظهار امیدواری کرد، گشایشی که از موضع اقتدار در فضای 
بین المللی در حال ش��کل گیری است به فضای اقتصادی 
کشور نیز تسری یابد. وی در ادامه با اشاره به سخنان برخی 
افراد که خواسته یا ناخواس��ته از سفر روحانی به نیویورک 
انتظارات و توقعات بیش از حدی را مطرح می کنند، تصریح 
کرد: این افراد با بزرگنمایی طوری وانمود می کنند که گویا 
قرار اس��ت تحوالت بزرگی رخ دهد و هدفش��ان این است 
که پس از س��فر، به دلیل محقق نش��دن خواسته های دور 
از انتظارش��ان، دستاوردهای س��فر را درافکار عمومی زیر 

سؤال ببرند.

ظریف رییس دستگاه دیپلماسی با اشاره به مالقات هایش با 
مقامات شرکت کننده در نشست مجمع عمومی اظهار داشت: 
آنچه در همه مالقات ها به شکل مشخص دیده می شود این 
اس��ت که ایران را به عنوان بازیگر عمده می شناسند و ما از 
موضع استقالل و با اعتماد به نفس و خودباوری دیدگاه های 
خود را بیان می کنیم و دیدگاه های ما منطقی و معقول است 
و نیازی نیست که از لحن تند استفاده شود، چرا که می توان 

با لحن منطقی دیدگاه ها را بیان کرد.
 وزیر خارجه با بیان این که در همه مالقات ها بر حقوق ملت 
ایران تأکید کردیم، به نشست وزرای خارجه ایران و 1+5 در 
نیویورک اشاره کرد و افزود: در نشست بعدی نیز به همین 
شکل عمل خواهیم کرد و از منافع مردم حراست و حمایت 
خواهیم کرد و انش��ااهلل بتوانیم وضعیت معیش��تی مردم را 
از این طریق بهبود ببخش��یم. وزیر امور خارجه کش��ورمان 
عنوان کرد که جمهوری اس��المی اراده سیاس��ی برای حل 
موضوع هسته ای بر اس��اس احقاق حقوق مردم ایران و رفع 
نگرانی های معقول دنیا را داراس��ت. وی در خصوص دیدار 
روحانی با اوباما نیز خاطرنش��ان کرد: موض��وع مهم، اراده 
سیاسی برای دستیابی به راه حل برای رفع مشکالت است. 
ما همواره گفته ایم که موضوع دیدار را نه یک هدف می دانیم 

و نه یک حوزه ممنوعه.

دانشگاه آزاد دولتسپاه دولت 

آمريکا حتی برای خريد  دارو 
محدوديت قائل می شود

 توصیه فرهاد دانشجو
 به میرزاده

برخی  دستاوردهای سفر 
روحانی را  زير سؤال  می برند

اراده سیاسی ايران برای 
حل موضوع هسته ای
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 پرستاران طب سنتي
 وارد نظام سالمت مي شوند

معاون طب سنتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از برگزاري 
دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ويژه  پرس��تاران براي تأمين پرستار طب 

سنتي خبر داد.
دكتر محمود خدادوس��ت گفت: هم اكنون نياز اصلي ما ارايه  دوره هاي 
آموزشي كوتاه مدت ويژه  پرستاران براي تأمين پرستار طب سنتي است، 
البته پيشنهاد جذب دانشجو از طريق كنكور سراسري و   از مقطع ديپلم نيز ارايه 
شده است. وي خاطرنشان كرد: كوريكولوم )برنامه( آموزشي مراقبت هاي 
باليني در طب سنتي تدوين و به ش��وراي عالي برنامه ريزي ارسال شده 

است، اما تاكنون از هيچ كارشناسي براي ارايه  نظر دعوت نشده است.

 آخرين وضعیت توزيع دارو
 در داروخانه های کشور

عضو هيأت مديره انجمن داروس��ازان، آخرين وضعي��ت توزيع دارو در 
داروخانه های كش��ور را تش��ريح كرد و گفت: به نظر می رس��د با توجه 
به تس��هيل روند ترخيص دارو از گم��ركات و هم��كاری بانک مركزی، 

توليد كنندگان و واردكنندگان دارو، شرايط بهتری پيدا كرده باشند.
دكتر شهاب الدين جنيدی با بيان اين كه عليرغم رفع برخی مشكالت، 
هنوز كمبودهای اندكی را احس��اس می كنيم، عنوان كرد: عليرغم بروز 
كمبودهای مقطعی به ويژه برای داروهای بيماران خاص و صعب العالج 
طی چند ماه گذشته، اخيرا بخشی از اين كمبودها با تصميم گيری های 
سازمان غذا و دارو، تجهيز س��اماندهی و فعال ساختن سامانه1490 كه 
مس��ئوليت اطالع رس��انی دارويی را بر عهده دارد و همچنين همراهی 
دولت كاهش يافته است. در حال حاضر گزارش هايی از كمبود داروهای 
معمولی و غيرتخصصی و همچنين تعدادی از داروهای تخصصی به دست 
ما می رسد. عضو هيأت مديره انجمن داروس��ازان در پاسخ به اين كه آيا 
طبق گفته مسئوالن وقت وزارت بهداشت، نگرانی مردم از كمبودها و در 
نتيجه هجوم آنها به داروخانه ها و خريد مازاد بر نياز، به آش��فته تر شدن 
بازار دارو دامن زده بود، گفت: چنين چيزی صحت ندارد و گزارشی مبنی 
بر مراجعات بی دليل مردم به داروخانه ها به دليل ترس از بروز كمبود به 
ما گزارش نش��د. جنيدی با بيان اين كه با توجه به عزم وزارت بهداشت 
برای حل مشكالت دارويی، كمبودها طی شش ماه آينده برطرف خواهد 
شد، گفت: الزم است برای تحقق اين مهم، منابع مالی مناسبی در اختيار 

وزارت بهداشت قرار بگيرد.

 تحصیل 2070 دانش آموز
 امسال در زواره 

رييس آموزش و پرورش منطق��ه زواره گفت: تع��داد كل دانش آموزان 
منطقه زواره در س��ه دوره ابتدايی، اول دبيرستان و دوره دوم دبيرستان 

2070 نفر است.
ناصر صادقی در اردستان  اظهار داش��ت: اين تعداد دانش آموز نسبت به 
سال گذشته، 89 نفر كاهش داشته است. وی تعداد دانش آموزان جديد كه 
مقطع اول ابتدايی را آغاز خواهند كرد را با كاهش18 نفری، 162 نفر اعالم 

كرد و افزود: از اين تعداد، 75 نفر دختر و 64 نفر پسر هستند.

گشتی در اخبار

تصمیم گیری های   شورای شهر 
نبايد   منجر به پشیمانی شود

رضا امینی
رییس شورای شهر اصفهان

 تم��ام تصميم ه��ای اتخاذ ش��ده از س��وی اعضای ش��ورای ش��هر بايد 
 به صورتی باش��د كه پ��س از اتخاذ اين تصميم ها پش��يمانی ب��رای اعضا

 ايجاد نش��ود. اميدواريم با برقراری و ايجاد تعام��ل و ارتباط منطقی بين 
مديريت  استان و ش��ورای ش��هر، بتوانيم معضالت موجود در اصفهان را 
برطرف كني��م. در ابتدا گزينه هايی برای ش��هرداری اصفهان پيش��نهاد 
 ش��ده بود و تعدادی از گزينه ها نيز از س��وی برخی از اعضای شورای شهر 

معرف��ی ش��ده بودند ك��ه پس 
از بررس��ی های ص��ورت گرفته 
 از سوی ش��ورای ش��هر، دو نفر 
ب��ه عن��وان گزينه ه��ای نهايی 
ب��رای ش��هرداری اصفه��ان 
انتخ��اب ش��دند ك��ه در نهايت 
 مرتض��ی س��قاييان ن��ژاد ب��ا 

13 رأی، شهردار اصفها ن شد.
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چهره روز
اجباریشدناستانداردتلهکابینوتلهسیژها

بر اساس مصوبه شورای عالی، استاندارد تله كابين ها و تله سيژ ها از اول فروردين ماه سال 93 اجباری 
شد. بر اساس مصوبات يكصد و پنجمين اجالس ش��ورای عالی استاندارد كه در چهاردهم بهمن 

83 برگزار شد، استانداردهای تجهيزات شهربازی مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفت.
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امام جمعه اصفهان 

کار کردن در اصفهان، زيرکی می خواهد 
سرپرست آموزش و پرورش

بازنگری نظام پرداخت در آموزش و پرورش

آخرين وضعیت و نرخ ناباروری در کشور 

از میان هر 5 زوج ايرانی، يکی نابارور است

امام جمعه اصفهان گفت: كار كردن در استانی مانند اصفهان، 
زيركی خاصی می طلب��د. اصالح طلب��ان و اصولگرايان افراد 
متخصص و دلسوز بس��ياری دارند كه اس��تفاده از آنها باعث 

پيشرفت و ترقی استان می شود.
 به نقل از روابط عمومی دفتر نماينده ولی فقيه و امام جمعه 
اصفهان، آيت اهلل سيد يوسف طباطبايی نژاد در ديدار استاندار 
جديد اصفهان بر لزوم شناخت مردم اصفهان در ابعاد مختلف 
تأكيد كرد. وی در اين ديدار از اس��تاندار جدي��د اصفهان به 
خاطر پذيرش اين مسئوليت خطير تش��كر كرد و گفت: كار 
كردن در اس��تانی مانند اصفهان، زيرك��ی خاصی می طلبد و 

شناخت ويژگی های مختلف سياس��ی، فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی آن امری ضروری است.  طباطبايی نژاد تصريح كرد: 
بنده از اس��تاندار به عنوان نماينده دولت جمهوری اسالمی 
ايران حمايت می كنم و بدون دخالت در امور اجرايی هر كجا 

نياز داشته باشيد، از هيچ كمک و مشورتی دريغ نمی كنم.
عضو مجلس خبرگان رهبری، اس��تاندار اصفهان را از افتادن 
در دام دس��ته ها و احزاب تندرو برحذر داشت و گفت: چه در 
اصالح طلبان و چه در اصولگرايان، افراد متخصص و دلس��وز 
بس��ياری وجود دارند كه اس��تفاده از آنها باعث پيش��رفت و 
 ترقی استان می شود، ليكن مراقب باش��يد كه برخی افراد با 

غرض ورزی، شما را از رسيدن به اهدافتان دور نكنند.
طباطبايی نژاد بحران آب و خش��كی زاينده رود را بزرگ ترين 
معضل در استان برشمرد و افزود: مشكالت به وجود آمده در 
حوزه آب، تنها به كمبود نزوالت آس��مانی بر نمی گردد، بلكه 
عدم ساماندهی بستر رودخانه موجبات عدم استفاده بهينه  از 
ميزان آب موجود را فراهم كرده اس��ت. در اين ديدار، رسول 
زرگرپور استاندار معرفی شده از طرف وزارت كشور قبول اين 
مس��ئوليت را ادای دين به مردم زادگاهش دانست و گفت: تا 
زمانی كه بتوانم برای اين استان مفيد باشم و دين خود را ادا 

كنم، از تالش دست بر نخواهم داشت.

رييس پژوهش��گاه فناوری های نوين علوم زيستی جهاد 
دانش��گاهی – ابن س��ينا – ضمن اعالم آخرين وضعيت 
باروری در كشور گفت: بر اساس آخرين بررسی های انجام 
شده ميزان ناباروری در كل كشور20/2 درصد اعالم شد.

به گزارش ايسنا، دكتر محمدمهدی آخوندی در حاشيه 
دهمين كنگره بين المللی زنان و مامايی درباره طرح ملی 
»بررسی وضعيت باروری در كشور« گفت: بر اساس اين 
بررسی ها ميزان ناباروری در كل كشور 20/2 درصد، در 
مناطق ش��هری 19/9 درصد و در مناطق روس��تايی22 
درصد گزارش شده است. اين موضوع به معنی آن است 
كه به طور ميانگين در كل كش��ور يک زوج از ميان هر 5 

زوج، نابارور است.
به گفته آخوندی، بر اساس آمار جهانی حدود40 درصد 
عوامل ناب��اروری، مردان��ه و40 درصد آن زنانه اس��ت، 
همچنين حدود 15درصد عوامل، مشترک و حدود پنج 
درصد نيز عوامل ناشناخته هستند، اما آنچه در اين زمينه 
مهم است، آن است كه  طبق مشاهدات ما عامل ناباروری 

مردان در ايران به مراتب بيشتر از زنان است.
وی در اين باره افزود: اما اكن��ون نمی توانيم آمار دقيق و 
مستند در اين زمينه ارايه دهيم. به اين منظور بررسی ها 

و اقدامات الزم آغاز شده است و در آينده ای نزديک اين 
موضوع هم مشخص خواهد شد.

رييس پژوهشگاه ابن س��ينا در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
سن هم در ميزان باروری زوجين مؤثر است يا خير، افزود: 
بررسی اخير ما نشان داد كه سنين حدود20 تا 32 سال 
بهترين زمان برای باروری است و ميزان ناباروری در اين 
گروه سنی، از تمام سنين ديگر پايين تر است، به طوری 
كه ميزان ناباروری در س��نين20 تا 32 س��ال حدود 16 
درصد است، اما هرچه باروری از سن 20 سال پايين تر و 
از سن 32 سال باالتر رود با افزايش ميزان ناباروری مواجه 
خواهيم شد. در عين حال ميزان نتيجه درمان ناباروری 

نيز در اين سنين به شدت كمتر از سنين ديگر است.
وی در عين حال گفت: آمار كسانی كه در طول يک سال 
تالش برای باروری، بارور نمی ش��وند ح��دود20 درصد 
اس��ت، اما اگر اين تالش برای باروری دو س��ال به طول 

انجامد، اين آمار به حدود12 درصد كاهش می يابد.
آخوندی در پاس��خ به اين س��ؤال كه وزارت بهداشت در 
انجام بررسی اخير پژوهشگاه ابن سينا چه كمكی كرده 
است، گفت: وزارتخانه در اين زمينه كمكی به ما نكرد. به 
دنبال سياس��ت هايی كه پيش از اين به وزارت بهداشت 

تكليف شده بود، اين وزارتخانه سياست تنظيم خانواده را 
دنبال می كرد، بر اين اساس تصور می كردند كه كوچک 
ترين كمكی در جهت درمان ناباروری، كمک به افزايش 
نرخ جمعيت كشور اس��ت، اين در حالی است كه درمان 

ناباروری بحثی جدا از مبحث كنترل جمعيت است.
وی در اين باره افزود: اما اكنون سياس��ت های جمعيتی 
تغيير يافته است و با اين حال بررسی های ما نشان داده 
كه ميزان استفاده از وسايل پيشگيری از بارداری نسبت 

به10 سال گذشته 15درصد افزايش يافته است. 
بر اين اس��اس اين موضوع حاكی از آن است كه جمعيت 
عمومی كش��ور عالقه ای به افزايش جمعيت ندارد. حال 
كه سياس��ت های جمعيتی نيز تغيير يافته، الزم اس��ت 
دستگاه های مس��ئول نيز از اين فرصت استفاده كرده و 
بر روی20 درصد جمعيت نابارور كش��ور كه عالقه دارند 
 بچه دار شوند، كار كنند و به شكل بيمه درمان ناباروری و 
 يا ه��ر عن��وان ديگ��ری به اي��ن اف��راد كم��ک كنند تا 
 بچه دار ش��وند، ب��ه اين ترتي��ب هم سياس��ت های آنها 
موفق خواهد ش��د و هم كس��انی كه زندگيشان به دليل 
نداش��تن بچه تحت تأثير ق��رار گرفته، ب��ه آرزوی خود 

می رسند.

سرپرس��ت آموزش و پرورش با بيان اين كه ع��دم توازن نيروی 
انسانی در بُعد كمی، تبعيض آميز است، گفت: برای حل مشكالت 
اقتص��ادی، با بازنگری نظ��ام پرداخت ها و ب��رای جبران كمبود 
مهارت معلمان، با توجه به دانش��گاه فرهنگي��ان می توان گامی 

مؤثر برداشت.
 علی اصغر فانی سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش در سومين 
جلسه هم انديشی معاونان توس��عه مديريت و پشتيبانی ادارات 
كل آموزش و پرورش اس��تان ها كه در س��الن جلس��ات  باشگاه 
فرهنگيان برگزار شد، به تعريف بانک جهانی از توسعه پرداخت 
و 3 عامل سرمايه انسانی، سرمايه فيزيكی و سرمايه طبيعی را از 

اركان توسعه پايدار برش��مرد و افزود: مهم ترين عامل، سرمايه 
انسانی است و كشورهای پيشرفته به اين بخش توجه ويژه دارند.

وی ادام��ه داد: الزم��ه توس��عه پايدار، نيروی انس��انی اس��ت و 
آموزش و پرورش زيرس��اخت نيروی انس��انی جامع��ه را تأمين 
می كند، زي��را دانش آموزانی كه امروز وارد مدرس��ه می ش��وند، 
 20 س��ال آينده وارد جامعه شده و مس��ئوليت هايی را برعهده 
خواهند گرفت.  فانی با اش��اره به 6 ركن مهم  آموزش و پرورش، 
معلم را مهم ترين رك��ن آن توصيف كرد و گفت: برآيند جمالت 
فوق، آن است كه معلم عامل اصلی توسعه پايدار است و من آمده ام 
تا اين مهم را پيگيری كنم.  وی، عدم توازن نيروی انسانی را در بُعد 
كمی، تبعيض آميز قلمداد كرد و اظهار داشت: در شهر تهران، 75 
درصد معلمان زن و 25 درصد مرد هستند، در حالی كه51 درصد 
دانش  آموزان پسر و 49 درصد دختر هستند و بايد اين وضعيت 
سامان يابد.  فانی، آموزش و پرورش را در بُعد كيفی با 2 مشكل 
كمبود انگيزه و مهارت مواجه دانست و افزود: از نيروی انسانی كم 

انگيزه و فاقد مهارت نمی توان انتظار تحول داشت. 
وی افزود: برای حل مشكالت اقتصادی، با بازنگری و بازمهندسی 
 نظام پرداخت ه��ا و ب��رای جبران كمب��ود مه��ارت معلمان، با 
توجه ويژه به دانش��گاه فرهنگي��ان می توان گام ه��ای مؤثری 

برداشت.
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يكی از نكات مثبت در مديريت ش��هری اصفهان 
ثبات مديريت است

نماينده م��ردم نطنز و قمصر در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: رويكرد مديريت شهری اصفهان 
در دوره جدي��د كاری بايد مبتنی ب��ر يک برنامه 
هدفمند و استفاده از نيروهای خالق و جوان باشد.

محمد فيروزی اظهار داشت: يكی از نكات مثبت 
در مديريت شهری اصفهان ثبات مديريت است، 
اين اتفاق خوبی است كه در شهر اصفهان رخ داده 
و با توجه به عملك��ردی كه دكتر س��قائيان نژاد 

شهردار اصفهان داشته است اين اميدواری وجود 
دارد كه روند جاری و توسعه ای كالنشهر اصفهان 
ادامه يابد، كه در همين راستا برنامه های نيمه كاره 
موجود نيز می توانند به سرانجام مطلوب برسند. 

وی افزود: برخورداری مديريت ش��هری اصفهان 
از تيم كاری قدرتمند ني��ز از جمله نكات مثبتی 
است كه در دوره جديد كاری نيز می تواند شهردار 
اصفهان را ياری كند و با توجه به اينكه كالنش��هر 
اصفهان نيازمند مديريتی قوی است اميدواريم با 
تجربه كاری كه در س��اله ای اخير به دست آمده 

مشكالت فراروی اين شهر در ادامه رفع شوند. 
فيروزی با بي��ان اينكه رويكرد مديريت ش��هری 

اصفه��ان در دوره جدي��د كاری باي��د مبتنی بر 
يک برنامه هدفمند باش��د تصريح كرد: اس��تفاده 
از نيروهای خالق و جوان كه بتوانند مش��كالتی 
نظير ترافيک و حمل و نقل را رفع كنند مهم ترين 
ابزار است و مديريت شهری اصفهان در اين مسير 
نيازمند حمايت دولت اس��ت، چرا كه در آينده ای 
نزديک اصفهان نيز همچون كالنشهر تهران بيش 

از پيش در معضل ترافيک گرفتار می شود. 

اقدام�ات موث�ر مديريت ش�هری در 
سال های اخیر ادامه يابد

   زيباي��ی اصفهان به جاری ش��دن آب در بس��تر 

زاينده رود وابسته است برای آن راه حل مناسبی 
ارائه شود.

عليرضا وحدت پور مديرشهرک فناوری اصفهان با 
ابراز خرسندی از انتخاب مجدد شهردار اصفهان، 
بيان داشت:مهمترين مباحث مهم در اين زمينه 
كه به توجه بيشتری نيازمند است پروژه های كالن 
شهری به ويژه نقش جهان، سالن اجالس شهری 
و مصالی اصفهان اس��ت كه شهردار برای تكميل 

آنها نهايت تالش خود را به كار برند. 
وی با بيان اينكه در حال حاضر بزرگترين مشكل 
زاينده رود نبود آب در بس��تر آن است، افزود: در 
اين زمينه اقدامات موثری انجام شود، زيرا زيبايی 
اصفهان عالوه بر وجود ابنيه تاريخی آن به وجود 

آب و جاری شدن آن وابسته است. 

شهرداری اصفهان اقدامات زيادی در 
جهت توسعه زيرساختی انجام داده است

   نماينده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: ش��هرداری اصفهان در دوره جديد 
به رويكرد اجتماع��ی و فرهنگی توج��ه ويژه ای 

داشته باشد.
مجيد منصوری بيدگانی ضم��ن تبريک انتخاب 
مج��دد دكتر س��قائيان ن��ژاد به عنوان ش��هردار 
اصفهان گفت: اقدامات زيادی در جهت توس��عه 
زيرساختی و فعاليت های عمرانی از سوی شهردار 
اصفهان انجام شده اس��ت.  وی با اشاره به رويكرد 
شهرداری اصفهان در دوره جديد افزود: الزم است 
شهرداری اصفهان در اين دوره رويكرد اجتماعی 

و فرهنگی را در راس برنامه های خود قرار دهد. 

ش�هردار انتخ�اب  فراين�د    
 منطقی و اصولی است

عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: فرايند 
انتخاب شهردار يک فرايند منطقی و اصولی بوده 
و انتخاب شهردار مبتنی بر آرای اكثريت اعضای 

شورای شهر است.
رسول جهانگيری در جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر با اشاره به مديريت قوی آقای امينی به عنوان 
رئيس شورای اسالمی ش��هر اصفهان در راستای 
برگزاری جلس��ات مداوم برای انتخاب ش��هردار 
اظهار كرد: تمام 21 نفر عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان نماينده مردم در ش��ورا هستند و بايد به 

ساليق و آرای يكديگر احترام بگذارند.
وی با بي��ان اينكه اعضای ش��ورای ش��هر بايد در 
راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم تالش 

كنند، اضافه كرد: فرايند انتخاب ش��هردار بايد با 
وحدت، همدلی، آرام��ی و هم فكری تمام اعضای 

شورای شهر انجام شود.

  انتخاب نمايندگان شورای شهرستان 
اصفهان به جلسه آتی موکول شد

انتخاب دو نفر از اعضای ش��ورای ش��هر اصفهان 
به عنوان نمايندگان ش��ورای شهرستان اصفهان 
از مصوبات جلسه علنی امروز ش��ورای شهر بود، 
اما به دنب��ال رأی گيری از اعضای ش��ورا انتخاب 
نمايندگان شورای شهرس��تان اصفهان به جلسه 

آتی موكول شده است.
انتخابات داخلی ش��ورای اس��المی شهر اصفهان 
به منظ��ور انتخاب دو نفر نماين��ده برای حضور و 
عضويت در شورای اسالمی شهرستان اصفهان از 

برنامه های شورای شهر محسوب می شود.
انتخاب دو نفر از اعضای ش��ورای ش��هر به عنوان 
نمايندگان ش��ورای شهرس��تان اصفهان يكی از 
لوايح شورا در نخس��تين جلس��ه از آغاز فعاليت 
خود بوده اس��ت، اما در اين جلس��ه آقايان معين 
و زاده��وش به عنوان نمايندگان ش��ورای ش��هر 
اصفهان در ش��ورای شهرس��تان اصفهان انتخاب 
ش��دند، اما به دنبال اطالع رسانی از سوی شورای 
ش��هر اين موضوع مطرح ش��د كه در رأی گيری 
برای انتخاب اين افراد اشتباه شده است و شورای 
شهر بايد به صورت مجدد نس��بت به انتخاب اين 

نمايندگان اقدام كند.
امروز سومين جلس��ه علنی شورای شهر اصفهان 
برگزار شد كه انتخاب دو نفر از اعضای شورای شهر 
اصفهان به عنوان نمايندگان ش��ورای شهرستان 
اصفهان از مصوبات جلس��ه علنی امروز ش��ورای 
ش��هر بود، اما به دنبال رأی گيری از اعضای شورا 
انتخاب نمايندگان شورای شهرستان اصفهان به 

جلسه آتی موكول شده است.
البته در جلسه امروز اختالف نظر های بسياری در 
ميان اعضای شورای شهر برای تصويب اين اليحه 
وجود داش��ت كه برخی از اعضای ش��ورای شهر 
عنوان كردند كه انتخاب پيشين صحيح بوده است 
و رأی گيری مجدد شورای شهر برای انتخاب اين 

افراد توجيه پذير نيست.
برخ��ی از اعضای ش��ورای ش��هر رأی گي��ری در 
جلسه پيشين را برای انتخاب نمايندگان شورای 
شهرستان مخدوش دانس��تند و عنوان كردند كه 
رأی گيری برای تصويب اين اليحه بايد به صورت 

مجدد انجام شود.

کلید شهر اصفهان در دست سقائیان نژاد ماند

مدیریتشهریاصفهان؛نیازمندحمایتدولت

شهر اصفهان، دکتر سیدمرتضی سقايیان نژاد با کسب 13 رای به مدت 4 سال ديگر در سمت شهردار اصفهان ابقا شد.در جلسه علنی پنج 
شنبه 4 مهر ماه  شورای اسالمی شهر اصفهان، پس از چند هفته رايزنی در خصوص انتخاب شهردار اصفهان، سید مرتضی سقايیان نژاد با 
اخذ 13 رای از 21 رای اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان به عنوان شهردار کالن شهر اصفهان انتخاب شد. در اين رای گیری ديگر نامزد 
تصدی شهرداری اصفهان، دکتر صبوری توانس�ت تعداد 4 رای از آرای اعضای شورای ش�هر را از آن خود کند.همچنین 4 نفر از اعضای 

شورای اسالمی شهر اصفهان، در اين جلسه رای سفید به صندوق انداختند.



چهره روزيادداشت

افزايش پروازهای خارجی و عبوری
معاون عملیات هوانوردی ش��رکت فرودگاه های کشور از رشد بیش 
از هشت درصدی پروازها در شهریور ماه سال جاری نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل خبر داد و گفت: مجموع پروازهای انجام  شده در 
فضای کشور در شهریورماه به 36 هزار و391 سورتی رسید. ابراهیم 
شوشتری گفت: در شهریور ماه سال جاری 15 هزار و 176 پرواز فایل 
ش��ده داخلی صورت گرفته که در این بخش نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته بیش از 6 درصد رشد به چشم می خورد. وی افزود: 
در ماه گذشته14 هزار و333 پرواز عبوری انجام شده که در قیاس با 
مدت مشابه سال91، بیش از14 درصد رشد را می توان مشاهده کرد.

 افزايش سرمايه گذاری
 کشتیرانی ها در ايران

وزیر راه و شهرس��ازی با مثبت ارزیابی کردن فضای عمومی کشور 
گفت: فضای عمومی کش��ور در حال بهبود اس��ت و به واس��طه آن 
سرمایه گذاری و تمایل شرکت های مختلف کشتیرانی  برای رفت و 
آمد به ایران افزایش می یابد. عباس آخوندی در حاش��یه مراسم روز 
جهانی دریانوردی در جمع خبرنگاران با بیان این که خودمان را آماده 
می کنیم که روزهای پر رونقی را پیش رو داشته باشیم، اظهار داشت: 
توس��عه رقابت در حوزه بنادر و دریانوردی یکی از موضوعات مورد 
توجه ماست که در این زمینه حمل و نقل ترکیبی را ترغیب می کنیم.

 تولید25 هزار تن ساالنه 
سبزيجات برگي در تیران و کرون 

مدیر جهاد کشاورزي تیران و کرون گفت: سطح زیر کشت سبزیجات 
در این شهرستان45۰ هکتار اس��ت و میزان تولید ساالنه به بیش از 

۲5 هزار تن مي رسد.
بهرام کریمي افزود: تولید این محصوالت با کیفیت باال و رعایت نکات 
بهداشتي از اهمیت زیادی برخوردار است. وي افزود: سبزیجات این 
شهرستان شامل جعفري،گشنیز، شوید و شنبلیله است که به طور 

متوسط در هر هکتار، 55 تن محصول برداشت مي شود. 

 تولید ۱2 درصد برق کشور
 توسط برق منطقه اي اصفهان 

مدیرعامل س��ابق برق منطقه اي اصفهان گفت: 1۲درصد برق کشور در 
حوزه کاري این شرکت شامل اس��تان اصفهان و چهارمحال و بختیاري 

تولید مي شود.
به گزارش ایرنا، هوش��نگ فالحتیان در مراسم تودیع خود اظهار داشت: 
در3۰ سال گذشته در برق منطقه اي اصفهان شاهد تحوالت زیادي بوده 
ایم، به طوري که با شروع انقالب میزان برق مصرفي مناطق تحت مدیریت 
برق اصفهان کمتر از یك میلیارد کیلووات ساعت بود و اکنون بیش از۲۲ 

میلیارد کیلووات ساعت برق در این منطقه تولید مي شود. 

صنعت سنگ،  وضعیت مناسبی ندارد 
رییس انجمن همگن صنایع سنگ استان اصفهان گفت: صنعت سنگ 
وضعیت مناسبی ندارد که امیدواریم مسئوالن کمك کنند تا مشکالت 

برطرف شود.
رضا احمدی در گفتگو با فارس در اصفهان با اشاره به وضعیت نامناسب 
صنعت سنگ استان اصفهان اظهار داشت: متأسفانه صنعت سنگ وضعیت 
مناسبی ندارد. وی ادامه داد: متأس��فانه دارایی، هم ارزش افزوده باالیی 
می گیرد و هم مالیات فراوانی از صنعتگران فعال در صنعت سنگ می گیرد 
که باعث مشکالت فراوانی شده است. رییس انجمن همگن صنایع  سنگ 
استان اصفهان تصریح کرد: متأسفانه به دلیل مشکالتی که وجود دارد۲۲ 
 واحد ما در دولت آباد تعطیل شده است. وی بیان کرد: صنعتگران ما نیاز به

فیلتر پرس دارند تا عمل تصفیه را انجام دهد، اما این دستگاه در اختیار آنها 
قرار نمی گیرد. احمدی ادامه داد: متأسفانه تصفیه خانه واحدهای صنعتی 

سنگ به صورت سنتی است که مشکل بزرگی است.

 مذاکرات ايران با مصر و بحرين
 براي برقراري مسیر پروازي

رییس سازمان هواپیمایي کش��وري از مذاکره ایران با کشورهاي مصر و 
بحرین به منظور گس��ترش همکاري هاي حمل و نقل هوایي و برقراري 

پرواز با این کشورها خبرداد.
به گ��زارش خبرن��گار مهر، ب��ه دنبال س��فر هی��أت ایراني به ریاس��ت 
خلبان حمیدرضا پهلواني براي ش��رکت در س��ي و هش��تمین اجالس 
مجم��ع عموم��ي ایکائو که ه��م اکن��ون در کان��ادا در ح��ال برگزاري 
اس��ت، رؤس��اي س��ازمان هواپیمایي کش��وري ایران، مصر و بحرین با 
 یکدیگر دیدار و گفتگ��و کردند. به گفت��ه وی در این دیداره��ا راه هاي

گس��ترش همکاري حمل و نقل هوایي، افزایش و برقراري مس��یرهاي 
پروازي بین کشورهاي یاد شده مورد بررسي قرار گرفت. 

 راه اندازی شبکه نظرسنجی واحدهای صنعتی در اتاق اصفهان 
رییس کمیس��یون آموزش اتاق اصفهان گفت: شبکه نظرسنجی 
 از مسائل و مش��کالت واحدهای صنعتی اس��تان در اتاق اصفهان

 راه اندازی می شود.
 مرتض��ی بیش��ه در شش��مین جلس��ه کمیس��یون آم��وزش و 
پژوهش های کاربردی اتاق اصفهان اظهار داش��ت: کارشناس��ان 
آموزش دی��ده واحدهای صنعتی اس��تان می توانن��د در قالب این 
شبکه به فعالیت بپردازند و مسائل و مش��کالت واحدها را همراه با 
راهکارهای اجرایی به اتاق ارایه کنند. وی افزود: این کارشناسان با 
رصد روزانه مسائل و مشکالت و انتقال به اتاق بازرگانی می توانند 

در ارایه راهکارهایی اجرایی کاربردی برای حل مس��ائل تش��ریك 
مساعی کنند. همچنین مسائل و مشکالت در قالب بسته پیشنهادی 
در اختیار  مس��ئوالن دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
قرار می گیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب6۰۰ 
واحد صنعتی برای عارضه یابی صنعت استان اصفهان اشاره کرد و 
گفت: در دوره نخست9۰ کارشناس از واحدهای صنعتی انتخاب و 
دوره آموزشی تکمیل پرسش��نامه را طی می کنند. بیشه  استفاده 
از ظرفیت شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی برای حل مسائل 
بنگاه های اقتصادی را قابل توجه دانس��ت و گفت: نظرس��نجی از 

شرایط واحدهای صنعتی استان و ارایه نتایج به شورای گفتگو می 
تواند در حل مسائل مؤثر است. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
به پیشنهاد تأسیس دانشگاه اتاق اشاره کرد و گفت: اتاق خواستار 
فعال سازی واحدهای تولیدی و اقتصادی است و این موضوع نیازمند 
نیروی انسانی متخصص و کارآمد است و این دانشگاه می تواند نیروی 

انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تربیت کند.
 عضو کمیسیون در این جلسه خواستار ارسال فرم های نظرسنجی 
از واحدهای صنعتی و معدنی استان و بررسی فضای کسب و کار به 

صورت ماهانه شد.

  دبیر صندوق بازنشستگي ذوب آهن اصفهان از امضاي 
مصوب��ه انتقال س��هام 9 ش��رکت فوالدي ب��ه صندوق 
بازنشستگي فوالد توسط اسحاق جهانگیري معاون اول 

رییس جمهوري خبر داد.
 با امضاي این مصوبه انتظار مي رود مشکل چندین ساله 

هزاران بازنشسته صندوق فوالد حل شود. 
ابراهیم دستمزد روز پنج شنبه گذشته به خبرنگار ایرنا 
گفت: قرار اس��ت مصوبه انتقال این میزان سهام تا هفته 
آینده به صندوق بازنشستگي فوالد ابالغ تا مشکل تعویق 
و عدم پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق فوالد به کلي 
حل شود.  وي افزود: تا روز شنبه 6 مهر)امروز( بیش از 99 
درصد حقوق مرداد و شهریور این بازنشستگان از طریق 
بانك مرکزي به حسابشان ریخته خواهد شد. به گزارش 
ایرنا، از س��ال ۸۸ به دلیل آغاز خصوصي شدن برخي از 
شرکت هاي فوالدي، پرداخت حقوق بازنشستگان این 
شرکت ها مانند ذوب آهن اصفهان با مشکل روبه رو شد. 
از آن زمان تاکنون حقوق ماهیانه بازنشس��تگان شرکت 
هاي فوالدي با دو س��ه ماه دیرکرد به صورت قس��طي 
پرداخت شده است.  در دو سه سال گذشته بازنشستگان 
صندوق فوالد اصفهان به ویژه شرکت ذوب آهن بارها در 

اعتراض به این مشکالت تجمع کرده اند. 

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماع��ی دولت یازدهم همچنان از 
آمارسازی های مربوط به حوزه اشتغال سردرگم است و اعالم 
هرگونه آمار در این خصوص از سوی مرکز آمار و بانك مرکزی 
را ممنوع اعالم کرده است، اما معاون سیاسی امنیتی استاندار 
اصفهان همچنان بر درستی آمار اشتغال ایجاد شده در استان 

اصفهان در طول سال های اخیر پای می فشارد.
 به گزارش ایس��نا، هرچند که آمار اعالم شده نسبتا درشت 
است، اما به گواه مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان درطول 
هشت سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه رشد نیز داشته 
است که البته مسئوالن استانی برای این موضوع نیز دالیل 
خاص خود را دارند. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان 
به خبرنگار اقتصادی ایسنا- منطقه اصفهان گفت: از سال ۸9 
تاکنون در استان اصفهان حدود37۰ هزار شغل ایجاد شده 
است. محمد مهدی اسماعیلی با بیان این که در بحث اعالم 
آمار اش��تغال و تحلیل آماری در این حوزه باید به واقعیات 
نیز توجه داش��ت، افزود: مبن��ای اعالم آم��ار در این حوزه، 
تعریف های س��ازمان جهانی کار و آمار بیمه شدگان است. 
وی ادامه داد: در طول هشت سال گذشته متولدین دهه6۰ 
به سن کار و ازدواج و اشتغال رسیدند و از سوی دیگر در ایجاد 

اشتغال با محدویت های مالی وتحریم ها نیز مواجه بودیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: همراه اول اجازه 
ندارد بدون هماهنگ��ی با وزارت ارتباطات و در دس��ت 
داشتن مصوبه سازمان تنظیم مقررات نسبت به افزایش 

تعرفه اقدام کند.
به گزارش ایس��نا محمود واعظی در جم��ع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: تا زمانی که کمیس��یون تنظیم مقررات، 
تعرفه های همراه اول را افزایش ندهد، این اپراتور اجازه 
ن��دارد تعرفه های خ��ود را تغییر دهد، چرا ک��ه این کار 
خالف قانون است. وی یادآور شد: قطعا همراه اول خود را 
مقابل تمام مردم ایران قرار نخواهد داد، چراکه همه این 
را می پرس��ند که آیا ما در وزارت ارتباطات این افزایش 

تعرفه را قبول داریم؟
وزیر ارتباطات گفت: افزایش تعرفه همراه اول با این نرخ 
قابل قبول نیست و در حال حاضر در تمام دنیا اپراتورها 

به دنبال کاهش تعرفه های خود هستند.
واعظی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این که چرا 
وزارت ارتباطات به این اپراتور اجازه نمی دهد تعرفه های 
خود را افزایش دهد، اظهار داشت: ش��ما نماینده مردم 
هستید یا اپراتورها؟ اگر شما نماینده مردم هستید باید از 
حقوق مردم دفاع کنید که مردم این تعرفه ها را نپردازند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای قرارداد ساخت 
کارخانه 5 میلیون تنی گندله سازی در منطقه سیرجان خبر 
داد و گفت: برنامه های توس��عه ای با اولویت جذب سرمایه 

های خارجی اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباس��یان ب��ا بیان این که 
سیاست ایمیدرو حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
است گفت: ایمیدرو تالش می کند برنامه های توسعه ای را 
با اولویت شرکت های خصوصی داخلی و جذب سرمایه های 

خارجی اجرا کند.
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در مراس��م امض��ای قرارداد 
س��اخت کارخانه 5 میلیون تنی گندله س��ازی در منطقه 
سیرجان اظهار داشت: تالش مسئوالن دولت ایجاد ثبات در 

مدیریت ها و تسهیل امور برای سرمایه گذاران است.
وی افزود: دولت تدبیر و امید برای توس��عه کشور از بخش 
معدن که جای کار زیادی برای پیش��رفت و توس��عه دارد، 
استفاده خواهد کرد و در این زمینه سیاست ایمیدرو حمایت 
ویژه ای از سرمایه گذاران بخش خصوصی و مردمی و دعوت 
از سرمایه گذاران در حوزه معادن می کند. کرباسیان با اشاره 
به این که با امضای قرارداد مذکور برای یك هزار و۸۰۰ نفر به 
طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد تصریح 

کرد: وظیفه ما نیز سرعت دادن به اجرای پروژه هاست.

اشتغال ارتباطاتذوب آهن صنعت

امضا ی مصوبه انتقال 
سهام به صندوق فوالد 

مبنای اعالم آمار اشتغال 
بیمه  است

 اخطار وزير ارتباطات 
به تعرفه های همراه اول

 ساخت کارخانه
 5 میلیون تنی گندله    سازی 

اخبار کوتاه

4
 دلیل اصلی افزایش قیمت ارز؛ سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی

بهای طال و سکه و ارز با وجود کاهش قیمت اونس جهانی، همچنان روند افزایشی دارد. قیمت طال، سکه و 
ارز از ابتدای روز چهارشنبه گذشته دچار افزایش قیمت شد که در برخی ساعات نوسانات قیمتی داشت. 

به گفته کارشناسان، دلیل اصلی افزایش قیمت ارز نیز سخنان اخیر رییس کل بانك مرکزی است.
 اپراتورها به مسائل ملي

توجه بیشتري داشته باشند
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات

دکتر محمود واعظی

درخواست من از اپراتورها این است که به مسائل ملي بیشتر توجه 
کنند.  قبول دارم که اپراتورها باید درآمد داش��ته باشند، اما درآمد 
هم حدي دارد. مردم درسال91 13، هزار میلیارد تومان براي تلفن 
ثابت و همراه پرداخت کردند، س��ؤال من این است که چه مقدار از 
این درآمد خرج توسعه شده است.  درست است که حدود3۰ درصد 
درآمد این اپراتورها به خزانه 
دولت ریخته ش��ده، اما همه 
باید به بحث توس��عه توجه 

کنند.
این تفک��ر که فق��ط دولت 
باید توسعه بدهد و اپراتورها 
درآمد کسب کنند غلط است 
و این مکانی��زم باید اصالح 

شود.
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معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: در سال 
1391مبلغ۲4/7 میلی��ارد دالر برای پروژه های 

نفت و گاز تأمین مالی شد.
به نق��ل از وزارت نفت، ع��زت اهلل زارعی هنزکی 
اظهار داشت: سودآوری باال و اطمینان از بازگشت 
س��رمایه و همچنین ارایه ضمانت های مربوطه، 
الزمه ایجاد یك محیط با ثبات س��رمایه گذاری 
است، در عین حال حوزه نفت و گاز به خودی خود 
جزء کم ریسك ترین حوزه های سرمایه گذاری 
نه تنها در ایران بلکه در جهان محسوب می شود.

وی با بیان این که یکی از مه��م ترین عواملی که 
در طراحی و تنظیم قراردادها دخیل خواهد بود 
عنصر تقس��یم ریسك اس��ت، تصریح کرد: آنچه 
که سرمایه گذاری را برای س��رمایه گذار جذاب 
می کند عالوه ب��ر قالب و چارچوب ق��راردادی، 
چگونگی تقس��یم یا مدیریت ریسك موجود در 
موضوع سرمایه گذاری است که درجه اطمینان 

سرمایه گذار از برگشت سرمایه و سود ناشی از آن 
را تعیین می کند.

زارعی اف��زود: نی��روی انس��انی متخص��ص و با 
تجربه در مذاکرات، تقوی��ت روحیه کار گروهی، 
بازنگری و تغییر الزمات قانونی، ایجاد هماهنگی 
داخلی بین تم��ام ارکان تصمیم گی��ری، ایجاد 
 پایگاه تخصصی جامع چن��د زبانه جهت معرفی

 پ��روژه ه��ا و فرآینده��ای کاری و تکری��م 
س��رمایه گذاران از دیگر عوام��ل مؤثر در جذب 

سرمایه گذار خارجی به شمار می رود.
معاون مدیر عامل در امور سرمایه گذاری شرکت 
ملی نف��ت ایران ادام��ه داد: برگزاری و ش��رکت 
در نمایش��گاه ه��ا، کنفرانس ها و س��مینارهای 
داخلی و بین المللی، توجه به مدیریت استفاده از 
پتانسیل دفاتر و وابس��تگان سیاسی و تجاری در 
 خارج از کشور نیز در جذب سرمایه گذار به ویژه 
س��رمایه گ��ذاران خارج��ی از اهمی��ت خاصی 

برخوردار است.
      تس�هیالت ت�ازه برای کاهش ريس�ک 

سرمايه گذاری
معاون مدیر عامل در امور سرمایه گذاری شرکت 
ملی نف��ت ای��ران در خص��وص قراردادهای بیع 
متقابل ک��ه در ردی��ف قرارداده��ای خدماتی یا  
service contract دس��ته بندی می ش��وند، 
اعالم کرد: تسهیالت تازه ای برای کاهش ریسك 
س��رمایه گ��ذاری و همچنین واقعی ش��دن نرخ 
بازگشت سرمایه ROR در نظر گرفته شده است، 
بنابراین ورود به قرار دادهای ش��به مش��ارکت یا 
واگذاری های آتی در ح��وزه نفت جذابیت ایجاد 

می کند.
      ابالغ س�ند راهبردی ب�ه منظور تأمین 

مالی پروژه های نفت و گاز
وی گف��ت: به منظ��ور ایجاد پای��داری در تأمین 
مالی پروژه های نفت و گاز و جذب سرمایه، سند 

راهبردی س��رمایه گذاری و بس��ته های اجرایی 
تدوین و ابالغ شده که در آن راهکارهای مشخصی 
همچون فرآیندها، مقررات، نیروی انسانی، تکریم 

سرمایه گذار بیان شده است.
زارعی با اشاره به این که در اصل قرار داد، نزدیك 
کردن اراده دو طرف برای حل موضوعی اس��ت، 
ادامه داد: در جریان سرمایه گذاری، سرمایه گذار 
عنصر اصلی است، به همین خاطر باید در اصالح 
قراردادها به خواست و انتظارات سرمایه گذاران، 
تسهیل در جریان سرمایه گذاری، حل مشکالت 
ناشی از تحریم و شناسایی ریسك طرفین توجه 

کافی صورت گیرد.
معاون مدیرعامل در امور سرمایه گذاری شرکت 
ملی نفت ایران تصریح ک��رد: تنها اصالح قرارداد 
نمی تواند منجر به افزایش جذب س��رمایه شود، 
بلکه باید عالوه بر مس��ائلی از قبیل میزان سود، 
به زمان بازگشت س��رمایه، تضمین اصل و سود 
سرمایه، حمایت های قانونی و اصالح فرآیندهای 
جذب سرمایه همچون کوتاه کردن فرآیند های 
اداری، اط��الع رس��انی صحیح، ارای��ه اطالعات 

مناسب نیز توجه شود.
وی با بیان این ک��ه، امروزه و با توجه به ش��رایط 
موجود، تنوع بخش��ی به روش های تأمین مالی 
یك ضرورت انکار نش��دنی و حیاتی است، افزود: 
متأسفانه صنعت نفت مدت ها از خط اعتباری و 
فاینانس و ابزارهای نوین سرمایه گذاری و تأمین 
مالی غافل بوده است و از توان شرکت های داخلی 

نیز در بسیاری از موارد استفاده نکرده است.
زارعی اظهار داش��ت: از آنجایی که صنعت نفت و 
گاز نیازمند حجم عظیمی از سرمایه گذاری است، 
تمرکز بر یك یا چند روش و غافل ش��دن از سایر 
روش های جایگزین، امنیت سرمایه گذاری را به 
مخاطره انداخته و موجب عدم اطمینان از اجرای 

پروژه های آتی برنامه ریزی شده، می شود.
معاون مدیر عامل در امور سرمایه گذاری شرکت 
ملی نفت ای��ران با اعالم ای��ن که انتش��ار اوراق 
مشارکت ریالی و ارزی یکی از روش های تأمین 
مالی از طریق جذب س��رمایه های کوچك مردم 
است، افزود: استفاده از ظرفیت بانك های داخلی 
بر اس��اس ماده۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا 

و نیز معرفی س��رمایه گ��ذاران بخش خصوصی 
جهت اس��تفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، 
 همچنی��ن راه ان��دازی صن��دوق های ان��رژی با 
بانك های مختلف هم رویکردهای��ی بوده که به 

همین منظور به کار گرفته شده اند. 
      تأمین مال�ی24/7 میلیارد دالری برای 

پروژه های نفت و گاز
وی افزود: درعین حال در سال1391 مبلغ۲4/7 
میلیارد دالر برای پروژه های نف��ت و گاز تأمین 
مالی انجام شده اس��ت، ضمن این که روش های 
دیگری مانند تأسیس صندوق س��رمایه گذاری 
با اس��تفاده از ظرفیت بازار س��رمایه نیز پیگیری 

شده است.
زارع��ی تأکید کرد: یک��ی از م��وارد مخل جذب 
سرمایه گذار وجود بروکراسی، فقدان بسته های 
س��رمایه گذاری، عدم وجود نظ��ام برنامه ریزی 
 شده برای جریان اطالعات بین س��رمایه گذار و 
س��رمایه پذیر اس��ت، به همین منظ��ور کاهش 
 بروکراس��ی و ایج��اد ش��فافیت، روش مناس��ب 
اطالع رسانی درباره فرصت های سرمایه گذاری 
نفت و گاز در دستور کار معاونت سرمایه گذاری 

شرکت ملی نفت قرار گرفته است.
معاون مدیر عامل در امور سرمایه گذاری شرکت 
ملی نفت ایران تصریح کرد: طراحی وب س��ایتی 
ب��ا آدرس Investment.nioc.ir ک��ه در آن 
اهداف، فرآیند سرمایه گذاری، مالحظات حقوقی 
و ق��راردادی و پ��روژه های توس��عه صنعت نفت 
معرفی ش��ده اس��ت از دیگر اقدام��ات این واحد 

بوده است.
وی اعالم ک��رد: در این وب س��ایت، ف��رم هایی 
وج��ود دارد که عالق��ه مندان با توج��ه به حجم 
س��رمایه مورد نظرش��ان می توانند این فرم ها را 
تکمیل و ارس��ال کنند و معاونت سرمایه گذاری 
ش��رکت ملی نفت ای��ران نیز هم در وب س��ایت 
خود و هم در ش��رکت ملی نفت ایران آماده ارایه 
ش��رایط قراردادها و مشاوره به س��رمایه گذاران 
داخل��ی و خارجی اس��ت. زارعی تش��ریح کرد: 
وظیف��ه ذاتی معاونت س��رمایه گذاری ش��رکت 
 ملی نفت ساماندهی، جذب، هدایت و حمایت از 

سرمایه گذاری های بخش غیر دولتی است.

تکريم سرمايه گذاران طالی سیاه

واگذاری های آتی، به حوزه نفت جذابیت می دهد



  شاعر
 گمشده 

  نبود نظارت
 بر حجاب بازیگران 

جواد محقق که گفته بود، شعر مطرح »علی  ای همای رحمت« پیش از سروده 
شدن توسط شهریار در دیوان شاعر دیگری آمده است، در پی اظهارنظرهایی 
در رابطه با پیدا شدن منشأ این شعر، گفت: منظور من نه شعر مفتون همدانی 
بوده است و نه صهبا، بلکه شاعر دیگری منظورم است. البته شاعران دیگری هم 

هستند که شعرهای این گونه دارند.
این در حالی است که محمد طاهری خسروشاهی پژوهشگر ادبی در دانشگاه 
تبریز، با ارایه سند، منشأ ش��عر »علی ای همای رحمت« شهریار را شعری از 
مفتون همدانی معرفی کرد. او با بیان این که ش��هریار در این غزل به استقبال 
ش��عری از »مفتون« رفته، آن را اقتباس ادبی خواند و گفت: مقایس��ه این دو 
سروده نشان می دهد که شعر مفتون همدانی »طفلی نارس« بود که قریحه 
کم نظیر و قدرتمند شهریار، آن را به »جوانی برومند و بارور« تبدیل کرده است.

عفت ش��ریعتی در گفتگو با فارس گفت: صحبت های اخیر رییس جمهور در 
زمینه عفاف و حجاب مردم را خوشحال کرده اس��ت، چراکه مردم جامعه ما 

مردم مسلمان هستند.
مدیرکل امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: عفاف و حجاب باید 
ساماندهی شود و وزارت ارشاد و همه وزارتخانه ها و بخش خصوصی و دولتی 
باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند، چراکه وزارت ارشاد متولی و مسئول 
عفاف و حجاب در جامعه نیس��ت. ش��ریعتی درمورد رعایت حجاب در میان 
هنرپیشه ها و بازیگران گفت: بعضی از مراجع، نکته قابل تأملی را مطرح کردند 
که تمام وزارتخانه ها عفاف و حجاب را در دس��تور کار خود قرار دهند. وزارت 
ارشاد هم همین گونه اس��ت و چون جامعه هنرمندان را در برمی گیرد باید به 
گونه ای رفتار کند که هنرمندان آیینه عفت عمومی و حجاب در جامعه باشند.

یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی

هفت

پیامک از تئاتر
سایت خبری اصفهان تئاتردر راستای اطالع رسانی فوری و فراگیر، اقدام به راه اندازی سامانه 
پیامک نموده است و عالقه مندان به تئاتر در استان اصفهان می توانند با ارسال کلمه تئاتر به 

شماره 50002060424242  عضو این سامانه شده و از مزایای آن بهره مند شوند.

5

زنگ آغاز جشنواره کودک
جشن پرواز بادبادک ها به عنوان اولین 
برنامه از مجموع��ه برنامه های جنبی 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوان��ان و آغازگ��ر غیر رس��می 
برنامه ه��ای جش��نواره در اصفهان، 
جمعه 5 مهرماه در محل پل خواجوی 
اصفه��ان برگزار ش��د. مدی��ر کمیته 
برنامه های جنبی بیس��ت وهفتمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
نوجوانان در گفتگو با ستاد خبری این جش��نواره در این خصوص اظهار 
داش��ت: جش��ن پرواز بادبادک ها همچون دو سال گذش��ته، زنگ آغاز 

برنامه های جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان است.
امیرحسین س��توده  فر ادامه داد: این برنامه در دو نوبت صبح و بعدازظهر 
برگزار  ش��د که در نوبت صبح خانواده ها و کودکان به ساخت بادبادک و 
پرواز آن پرداختند و در نوبت بعدازظهر جش��ن بزرگ پرواز بادبادک ها با 
حضور مجریان مطرح حوزه کودک برگزار ش��د. مدیرکمیته برنامه های 
جنبی بیست وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان نوجوانان 
خاطرنشان کرد: در این برنامه ش��عارهای ویژه جشنواره بیست و هفتم و 
تبلیغ میدانی برای حضور گسترده خانواده ها در برنامه های اصلی و جنبی 

جشنواره مطرح  شد.

زندگی شیرین با حضور اصفهانی ها
س��ه تن از اعض��ای خان��ه کاریکاتور 
اصفهان موفق به کسب جوایز بخش 
موضوعی و آزاد چهارمین جش��نواره 
ساالنه کاریکاتور حوزه هنری خراسان 

شمالی »زندگی شیرین« شدند.
این جش��نواره در دو بخش موضوعی 
»س��بک زندگ��ی« و آزاد در بجنورد 
برگزار ش��د که در بخ��ش موضوعی 
محمدعلی خوشکام با دریافت جایزه 
نقدی و تندیس و لوح افتخار جش��نواره حائز رتبه س��وم شد. در بخش 
آزاد این جش��نواره مجتبی فیضی دیگر هنرمند اصفهانی نیز با دریافت 
جایزه نقدی به همراه تندیس و لوح افتخار جشنواره حائز رتبه اول شد و 
همچنین در این بخش آیت نادری یکی دیگ��ر از اعضای خانه کاریکاتور 
حوزه هنری استان اصفهان موفق به کس��ب رتبه سوم به همراه دریافت 

جایزه نقدی، تندیس و لوح افتخار جشنواره شد.

جشن تولد آوند در فرشچیان 
گروه موسیقی آوند نخستین کنسرت 
خ��ود را12 و13مهرم��اه درمجتمع 
فرهنگی - هنری اس��تاد فرش��چیان 

برگزارمی کند.
سرپرست گروه موس��یقی آوندگفت: 
این کنسرت در واقع جشن تولد گروه 
آوند اس��ت و بنا داریم تا پایان س��ال 
چندین کنسرت دیگر را درشهرهای 
مختلف ایران برگزار کنیم تا گروهی 
منسجم و هدفدار را تشکیل داده باشیم. سلیمان عصارزاده با گالیه  از نبود  
انسجام گروه های موسیقی دراصفهان گفت: این که گروه های موسیقی 
 اصفهانی بعد از یک��ی دو برنامه منح��ل می ش��وند، کاری غیرحرفه ای

 اس��ت. در حالی که ظرفی��ت مخاطب��ان و امکانات این ش��هر می طلبد 
گروه های بسیار بیشتری در کنار هم با انس��جام رقابت کنند و اصفهان 
را در این وادی به جایگاه اصلی برس��انیم. سرپرست گروه موسیقی آوند 
درخص��وص محتوای ای��ن برنامه بیان داش��ت: در این کنس��رت برخی 

تصنیف های مطرح و شاخص استاد شجریان بازخوانی می شود.

باران به وقت موسیقی 
آلبوم موس��یقی »کی می رس��د ب��اران؟« با صدای س��ینا س��رلک، 
آهنگسازی کیوان ساکت و دکلمه هرمز ناصر شریفی منتشر و روانه 

بازار موسیقی شد.
این آلب��وم، 8 قطعه دارد که همگ��ی قطعاتی به روز ب��وده و از تنوع 
بسیاری در زمینه ملودیک و کالم برخوردار است. کی می رسد باران، 
خورشید و ماه، آئینه ای برای آس��مان، دره گرگ ها و منم تنهاترین 
مردم، عنوان قطعات این آلبوم هستند که کالم آنها از میان اشعار نوی 
هرمز ناصر شریفی انتخاب شده است. این آلبوم به صورت ارکسترال 
ضبط شده است و س��ازهایی همچون ابوا، کالرینت، باسون، هورن، 

ویولن، وی��وال، ویولن س��ل و کنترباس، 
س��ازهایی چون باالوان، ع��ود و دهل در 
اج��رای آن ب��ه کار رفته اس��ت. گفتنی 
اس��ت »کی می رس��د باران؟« را مؤسسه 
فرهنگی-هنری راوی آذرکیمیا منتشر و 
به بازار فرستاده است. 5 قطعه این آلبوم با 
دکلمه ش��عر همراه است که توسط هرمز 
ناصر شریفی انجام ش��ده است. این آلبوم 
از سوی مؤسس��ه فرهنگی-هنری راوی 
منتش��ر ش��ده و هم اکنون در دسترس 

عالقه مندان است.

 تأثیر هنر
 در ترویج فرهنگ دفاع مقدس 
گروه فرهنگ- برخی معتقدند که هنر دفاع مقدس در واقع 
با شروع جنگ، آغاز شد و به عنوان یک هنر دینی و ملی تأثیر 
زیادی بر روحیه رزمندگان و ملت ایران گذاشت، چرا که اثر 
هنری از روح و قلب هنرمند برمی خیزد و روح و قلب مخاطب 
را نشانه می گیرد و این بدان معناست که اثر هنری از گستره 
هنرمند فراتر م��ی رود و در دایره ای قرار می گی��رد که از آن 

مخاطبانش است. 
با نگاهی کوتاه به عرصه های مختلف هنری در دوران 8 سال 
دفاع مقدس، اعم از ادبیات، س��ینما، نقاش��ی، موسیقی و... 
می توان دریافت که بهترین و برترین آثار هنری در ژانرهای 
مختلف، متعلق به زمان جنگ های دفاعی و مقدس است. بر 
این اس��اس دفاع مقدس ما نیز منبع سرشار و پایان ناپذیری 
برای خلق آثار هنری برتر و متعهد بوده اس��ت. در ش��رایط 
کنونی نیز اگ��ر بخواهیم صحنه های به ی��اد ماندنی جنگ و 
دفاع مقدس برای نس��ل های آینده ماندگار بمان��د، باید آن 
رشادت ها، ش��هادت ها و جانبازی ها را در قالب های مختلف 
هنری، به دور از شعارزدگی و سطحی نگری تولید کنیم واین 
مهم میسر نمی شود مگر این که درباره جنگ، فیلم های برتر، 
شعرهای پرمحتوا، داستان های پرشور و نقاشی های پرجاذبه 
ساخته و پرداخته ش��ود. البته در عرصه ادبیات داستانی در 
طول سال های جنگ، پاره ای مصلحت ها، مانع از آن بود که 
نویسندگان، دست روی پاره ای جنبه های تلخ جنگ بگذارند، 
بعد از جنگ اما فرصتی فراهم آمد تا نویسندگان واقعیت های 
کمتر پرداخته شده جنگ را نیز منتشر کنند. باید این واقعیت 
را پذیرفت که دوران 8 سال دفاع مقدس سرشار از اتفاقات ریز و 
درشتی ا ست که می توانست و می تواند دستمایه  ادبیات داستانی 
ما قرار بگیرد، چراکه ایستادگی مردم ایران از پتانسیل بسیار 
باالیی برای نوشتن اثری پر از کشش و هیجان برخوردار بوده 
است؛ واقعه ای که با توجه به تأثیر عمیقش در تاریخ معاصر 
ایران و همچنین بازتاب آن در زندگی شخصی، خانوادگی و 
اجتماعی مردم این دیار همچنان می تواند س��ال های سال، 
دستمایه  هنرمندان ایرانی در عرصه های مختلف باشد. همان 
گونه که شاهد بودیم در دیگر کشورهای جهان نیز اتفاقاتی 
چون جنگ جهانی اول و دوم و حتی جنگ های دیگری که 
طرف های درگی��ر در آن کم تعداد بوده اند نی��ز در ادبیات و 
سینما بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفته اند. برابر آمارهای 
موجود پس از جنگ جهانی دوم شمار فیلم هایی که ساخته و 
داستان هایی که نوشته شد حتی از اندازه روزهای جنگ هم 

فراتر رفت، اما در کشور ما به عقب بازگشت!

بعد از کش وقوس های ف��راوان و بعد از 
جمال 
نوروزباقری

گفتگوهای بسیار، بازهم جشنواره کودک 
میهمان اصفهان ش��د. ای��ن رویداد که 
هرس��اله از پانزدهم تا نوزده��م مهرماه 
برگزار می شود، این بار پروانه خود را بر فراز آسمان اصفهان به پرواز 
درآورد و حاال روزشمار جشنواره شروع این جشن کودکانه را نوید 

می دهد.
بیست  و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان امسال با گرامیداشت نام پیامبر اکرم )ص( پدر آسمانی 

کودکان دنیا، برگزار خواهد شد.
در جشنواره گذشته شاهد بزرگداشت منتقد نام آشنای سینمای 
ایران زاون قوکاسیان بودیم که در ابتدا قصد داریم معرفی کوتاهی 
از این شخصیت هنری داشته داشته باش��یم و سپس در ادامه با 
وی در باره س��ینمای کودک وبرگزای دوباره جشنواره به گفتگو 

بنشینیم،پس همراه ما باشید.
زاون قوکاسیان متولد1329 اصفهان و فارغ التحصیل رشته شیمي 
از دانشگاه اصفهان است. وي از سال1350 فعالیت هنری خود را 
با کارگردانی فیلم هاي 8 میلیمتری در سینماي آزاد آغاز کرد و 
مدتي سرپرست سینماي آزاد اصفهان بود. از دیگر فعالیت هاي 
او مي توان به  تحقیق ، تألیف و انتش��ار کتب سینمایي ارزشمند 
با موضوع س��ینماگران بزرگ وهمین طور ن��گارش صدها مقاله، 

یادداشت و نقد در همین زمینه اشاره کرد.
سردبیر فصلنامه ها و ویژه نامه هاي مختلف ادبي و فرهنگي و نیز 
مدیر گروه سینمای مؤسس��ه آموزش عالي سوره، مدیر اجرایي و 
همچنین داور جشنواره هاي بین المللي زردآلوي طالیي ارمنستان 
 و فیلم توربی��ن ایتالیا و داور جش��نواره ملي فیلم ای��ران از دیگر

فعالیت های وی به ش��مار می رود وهمین طور تدریس وپرورش 
نیروهای تازه برای این عرصه از دیگر فعالیت های او به حس��اب 

می آید.
برای ش�روع بحث،ضعف فعلی سینمای کودک را در 

چه عاملی می بینید؟
به نظر من ضعف در مدیریت است. ما در زمینه سینمای کودک 
صاحب قدرت بودیم و حافظه من پراست از فیلم های خوب برای 
کودکان، منتها در این چند س��ال اخیر که شاید هم تمام تقصیر 
گردن سینمای به اصطالح جشنواره نباشد، ولی سهم بسیار زیادی 
به خاطر تغییر محل برگزاری جشنواره است که در نهایت اعتبار آن 
را زیر سؤال برد، در نتیجه مجمع، کار خود را تعطیل کرد. ساخت 
فیلم های کودک به فیلم های تلویزیونی خالصه شد  و ما از داشتن 

یک سینمای قابل قبول محروم شده ایم. 
جش�نواره ها و خاصه جش�نواره ک�ودک تنها یک 
ویترین هس�تند، در صورتی که در کنارآن آموزش 
و برنامه ریزی وجود نداش�ته باش�د. شما موافق این 

سخن هستید؟
صددرصد موافق هستم که باید آموزش وبرنامه ریزی وجود داشته 
باشد و اکران مداوم و پی در پی که کودکان عادت کنند الاقل ماهی 
یک فیلم با خانواده ها ببینند که هم فرهنگ سینما رفتن به نوعی 
احیا  بشود و هم فرهنگ دیدن فیلم های خوب که در ارتباط با من 

تماشاگر ساخته می شود و از حدود دریافت من هم باالتر نباشد.
جشنواره گذشته را چطور ارزیابی می کنید؟

جشنواره بیست وشش��م با این که ضعیف بود، ولی اگرنگاه کنیم 
فیلم ها هر کدام در جهانی متفاوت بودند و دارای جهان بینی خاص 
خود، چون هرکدام س��عی کردند از یک زاویه خاص به سینمای 

کودک ومسأله کودک نگاه کنند که موفق بودند.
جمع بندی شخصی از فیلم های گذش��ته این بود که فیلم ها به 
حمایت همه جانبه  احتیاج دارند تا بتوانند با مخاطب خود ارتباط 
پیدا کنند و امیدوارم امسال شاهد آن باشیم. من فکر می کنم که 

این مخاطب در حقیقت می تواند فیلمساز تربیت کند.
پیرو صحبت های شما، اگر با همین روند ادامه بدهیم 

آیا در آینده جشنواره کودک خواهیم داشت؟
 اگر جش��نواره باقی بماند و تلویزیون برنامه ک��ودک را با همین
  برنامه هایی که برای او می س��ازد ادامه دهد فکر می کنم جواب

می دهد، ولی برای س��ینمای ک��ودک حتم��ا  الزم داریم به یک 
جش��نواره ثابت و محل برگزاری دائم ب��رای آن و ارتباطی که با 
جشنواره های کودک دنیا داشته باشیم و باید فیلم های خارجی 

کودک اکران کنیم.
جشنواره ها در استان با چه حمایتی برگزار می شود؟

جشنواره های زیادی را درایران و اصفهان داشته ایم که با برنامه ها 
و حمایت های دولتی برگزار شده است؛ یعنی بودن یا نبودن آنها 
با بودجه و سلیقه مدیران همراه بوده است که متأسفانه جشنواره 

کودک نیز مستثنا نیست.
آیا جشنواره ها در اس�تان می توانند فضای رشد را 

ایجاد کنند؟
من به شخصه جشنواره را راهی برای رش��د جوان ترها می بینم 
و به خصوص فیلمس��ازان و فیلمنامه نویس��ان که فرصتی برای 
گفتگو با هم بیابند. فضای��ی که هم اکنون برج��وان ها به دالیل 
پیرامونی مستولی شده بر اساس همین تفکرات القا شده است و 
همین جهان بد اخالق اطراف این بچه هاس��ت که نگاه های آنها 
را در تولید تیره کرده است، ولی همین جوانان وقتی به جشنواره 
می آیند و دور هم جمع می شوند فرصتی می یابند تا با هم تبادل 
فکر و اندیشه کنند. آنها در این چند روز، فیلم های مختلف را می 
 بینند، آنها را نقد می کنند و به نوعی با به اشتراک گذاشتن آنچه

آموخته اند، یکدیگر را کامل می کنند.
 و صحبت پایانی.

امیدوارم اس��تمرار جش��نواره فج��ر در اصفه��ان بتواند فرهنگ 
سینمایی این شهر را تغییر دهد و امیدوارم این شرایط با برگزاری 
مجدد جش��نواره کودک در اصفهان،  ش��رایط دلپذیری را برای 

عاشقان فرهنگ سینما و سینما دوستان به همراه داشته باشد.

منتقد نام آشنای سینما می گوید:

جشنواره؛ راهی برای رشد سینمای کودک
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اسکار

 نمایندگان سه کشور دیگر در بخش فیلم خارجی زبان هشتاد و ششمین دوره جوایز 
اسکار معرفی شدند.

 )Gabrielle( »ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری خبرآنالی��ن، کان��ادا درام »گابری��ل
ب��ه کارگردان��ی لویی��ز آرش��امبو را ب��ه عن��وان نماین��ده خ��ود در جوای��ز 
 اس��کار 2014 ب��ه آکادم��ی عل��وم و هنره��ای س��ینمایی معرف��ی ک��رد.
 این فیلم درباره زنی به لحاظ ذهنی، عقب مانده اس��ت که می کوشد مستقل باشد. 

»گابری��ل« اولین ب��ار در دنی��ا در جش��نواره فیل��م لوکارن��و نمایش داده ش��د و 
جای��زه فیلم منتخ��ب تماش��اگران را ب��رد. این فیل��م کبکی بع��دا اولی��ن بار در 
آمریکای ش��مالی در جش��نواره تورنت��و روی پرده رف��ت. گابری��ل ماریون-ریوار 
بازیگر ت��ازه کار در رمانس فرانس��وی زبان »گابری��ل« نقش��ی نیمه زندگی نامه ای 
 را ب��ازی می کن��د و الکس��اندر الن��دری بازیگ��ر نق��ش مقاب��ل اوس��ت.

 An Episode in the Life of an( »یک بخش از زندگ��ی آه��ن جمع ک��ن«
Iron Picker( به کارگردانی دنیس تانوویچ فیلمساز بوسنیایی نماینده بوسنی و 

هرزگوین در جوایز اسکار است.
این درام اولین بار در دنیا فوریه پیش در بخش مس��ابقه بین الملل شصت و سومین 
دوره جشنواره فیلم برلین نمایش داده ش��د و جایزه بزرگ هیئت داوران همچنین 
جایزه خرس نقره ای بهترین بازیگر مرد )نظیف موییچ( را گرفت. فیلم جدید تانوویچ 

اخیرا در بخش سینمای معاصر جهان جشنواره تورنتو هم روی پرده رفت.
»یک بخش از زندگی آهن جمع کن« که تولید مشترک بوسنی و هرزگوین، فرانسه 
و اسلونی اس��ت، داس��تانی واقعی درباره یک اتفاق غیرمنتظره است که برای یک 
خانواده فقیر از اقلیت  روما در بوس��نی و هرزگوین روی داد. نقش قهرمانان فیلم را 

شخصیت های واقعی بازی می کنند. 

»یک بخش از زندگی آهن جمع کن« نماینده بوسنی در اسکار 2014 است
تانوویچ که برای درام ابزورد »سرزمین بی طرف« )2001( درباره جنگ داخلی در 
بوسنی برنده اسکار بهترین فیلم خارجی زبان ش��د، در برلین درباره »یک بخش از 
زندگی آهن جمع کن«، گفت: »یک گزارش خبری درباره زنی که پس از یک سقط 
جنین غیرعمدی نتوانست تحت مراقبت های پزش��کی قرار بگیرد، منبع الهام من 

برای ساخت این فیلم بود.«
»یک بخش از زندگی آهن جمع کن« با بودجه ای درحدود 17 هزار یورو )23 هزار 
 دالر( در 9 روز با اس��تفاده از یک دوربین دیجیتال روی دس��ت فیلمبرداری ش��د.

ایس��لند هم ب��ا فیل��م »اس��ب ها و آدم ه��ا« )Of Horses and Men(، اولین 
 فیلم بلند داس��تانی بندیک��ت ارلینگس��ون در رقابت اس��کار فیل��م خارجی زبان

 شرکت می کند.

کانادا، بوسنی و ایسلند نمایندگان خود را به اسکار فرستادند

SMS

گروه فرهنگ-  »سرشاخ« عنوان نمایشی است تولید شده از گروه 
پژوهش مهرکه کیوان نخعی نگارش و رادمهر کشانی کارگردانی این 

اثر را برعهده داشته است.
این اثر از بیستم ش��هریور تا پنج مهر هر شب س��اعت20 میزبان 

عالقه من��دان در تاالر اصلی فرش��چیان بود. در اج��رای این تئاتر 
از کمدی ش��خصیت بهره برده ش��ده تا به وس��یله حضور و ورود 
ش��خصیت ها و کنش و واکنش ش��خصیت نس��بت به داستان و 
وقایع، خنده را ایج��اد کند. فضای کلی اثر کمدی فانتزی اس��ت. 

این نمایش را می توان نس��خه هج��و »کرگردن« اوژن یونس��کو 
دانس��ت، البته از این منظر ک��ه آن کمدی - ابزورد اس��ت بر پایه 
تکرار و روزمرگی انسانه ا و به چالش کشیدن هنجارها و ناهنجاری 
ها، اما ای��ن نمایش مبتنی بر کمدی –فانتزی اس��ت که مبتنی بر 
فضا و ش��خصیت هایی اس��ت که وجود خارجی ندارد و می توان 
آن را فانتزی قلمداد کرد. ژانر فانتزی معموال توس��ط نگاه، حس و 
درونمایه وسیع از ژانرهای علمی-  تخیلی و وحشت متمایز می شود. 
 ویژگی اصلی فانتزی، دارا بودن عناصر خیالی )فانتزی( در فضایی

خود-منسجم است؛ فضایی که منطق و قوانین خاص خود را دارد 
که متفاوت با منطق عادی است و داستان، آن قوانین را نمی شکند. 
مکان: در این س��اختار هر مکانی برای عناصر فانتزی ممکن است. 
ش��اید این مکان مخفی باش��د یا در جهان ظاه��را واقعی ما رخنه 
کرده باشد یا ش��اید کامال در دنیایی خیالی رخ بدهد. محدودیت: 
عناصر در هر اثری نه فقط باید از قوانین پیروی کنند بلکه به دلیل 
انسجام طرح و توطئه داستان باید شامل محدودیت هایی باشد تا 
به قهرمانان و تبهکاران داستان اجازه بدهد با هم بجنگند. عناصر 
جادویی نباید بی قید و بند استفاده شوند، وگرنه ساختار داستان از 
بین می رود. از دیگر ویژگی های فانتزی می توان به توجه به ارزش 
 های اخالقی، عاطفی و فلسفی، رمانتیسیسم، توجه به آثار فرهنگی،

اسطوره ها، افسانه های قدیمی، فرهنگ عامیانه، نماد پردازی و... 

اشاره کرد. از کمی ها وکاس��تی های این نمایش، می توان به این 
موارد اشاره کرد: وجود سه نس��ل مختلف از بازیگران اصفهانی در 
این نمایش را می توان یکی ازخصوصیات آن برش��مرد که تنوع و 
تعدد بازیگران عالوه بر این که مدت زمان طوالنی نمایش را تعدیل 
می کند می تواند سرعت سیرحوادث و وقایع را در داستان به نحوی 
برای مخاطب مقبول کند، به ش��رطی که س��یر حوادث وداستان 
 برای آنها تعریف شده باش��د و صحنه محل عبور بازیگران نباشد.

دیگر می توان به وجود اسپانسر در این اثر اشاره کرد که خود ویژگی 
متمایزی اس��ت که می تواند از تبدیل اثر به یک محصول متکی بر 
گیشه فاصله جلوگیری کند و سازنده را فارغ از دغدغه های مالی، 
ترغیب به ساخت اثری کند. آنچه که این روزها در صحنه های تئاتر 
اصفهان می گذرد حائز این نکته اس��ت ک��ه هنرمندان این عرصه 
تمایل بسیاری نس��بت به  آثار فانتزی، کالسیک ونمایشنامه های 
خارجی دارند، اما باید دید که مخاطب اصفهانی با آنها ارتباط برقرار 

می کند؟
تنها پاسخی که می توان به این س��ؤال داد این است که بیننده در 
مواجه با این آثار تنها با قسمت هایی از این نمایش ها ارتباط برقرار 
می کند که لحظات ش��اد و البته کمدی آن نم��ود پیدا کند، البته 
آنها خوشحال می ش��وند که در این آثار نمودی از لهجه و گویش 

خود را ببیند!

»سرشاخ« برصحنه فرشچیان 

 هنرمندان تئاتر 
تمایل بسیاری 
نسبت به  آثار 

فانتزی، کالسیک 
ونمایشنامه های 

خارجی دارند، اما 
باید دید که مخاطب 

اصفهانی با آنها 
ارتباط برقرار می کند؟



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 کوروش باقری
 از بیمارستان مرخص شد

 سرمربی تیم ملی وزنه برداری که به دلیل سکته قلبی در بیمارستان 
بستری شده بود، مرخص شد.

 به گ��زارش خبرگ��زاری خبرآنالین ک��وروش باقری ک��ه در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارس��تان پیامبران بس��تری ش��ده بود با بهتر 
شدن وضعیت عمومی اش و البته با تش��خیص پزشکان، روز جمعه 
مرخص ش��د، اما با توجه به این که باقری حداقل ت��ا چند روز دیگر 
باید اس��تراحت کند و پس از آن هم به دلیل توصیه پزش��کان نباید 
کارهایی که استرس زاست را انجام بدهد، نمی تواند در این مسابقات، 

شاگردانش را راهنمایی کند.
 این اتفاق یعنی این که باقری غایب بزرگ مسابقات جهانی خواهد 
بود.کوروش خودش هم در این مورد گفته اس��ت: ش��اید دیگر مثل 
سابق نتوانم در خدمت شاگردانم باشم، اما هوای تیم ملی را خواهم 

داشت.

امید نظری ادامه فصل را از دست داد
بازیکن ایرانی تیم آنگل هولمز سوئد به دلیل مصدومیت ادامه فصل 

را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، امید نظری در جلس��ه روز سه ش��نبه  
گذشته تیمش به ش��دت از ناحیه زانو آس��یب دید. با این که چند 
روزی از آغازپایی��ز و فصل می گ��ذرد، اما گمان نم��ی رود امید  به 
زودی ب��ه تیم بازگردد، زی��را چندی پیش هم از ناحی��ه زانوی پای 
دیگرش آس��یب دیده بود. وی در صفحه ش��خصی خ��ود در توئیتر 
نوشت: مدتی از فوتبال دور خواهم بود، زیرا رباط صلیبی ام پاره شده 
 است. راه درازی برای بازگش��ت در پیش دارم، اما قوی تر از قبل باز

خواهم گشت.
استاوروس پاپادوپولوس مدیر ورزش��ی آنگل هولمز تضمین داد که 
باشگاه هرکاری برای کمک به بازگشت امید انجام خواهد داد. بازیکن 
22 ساله به تازگی پیش��نهاد قرارداد جدیدی را دریافت کرده بود و 

قرارداد فعلی وی با اتمام این فصل به پایان می رسد.
اس��تاوروس ادامه داد: امید بای��د از جانب ما احس��اس امنیت کند. 
پیشنهاد تمدید قرارداد از سمت ما پابرجاست و ما هرکاری که بتوانیم 
انجام خواهیم داد تا کمک کنیم او هرچه سریع تر به میادین بازگردد.

میتف، سرمربی تیم بسکتبال 
استقالل قشم شد

مربی س��ابق تیم ملی ایران به عنوان س��رمربی تیم استقالل قشم 
انتخاب شد.

 به گزارش خبرگزاری فارس، بوبان میتف که در دو سال گذشته مربی 
تیم ملی بسکتبال ایران بود و سال گذشته از سمت خود استعفا داد، 
برای فصل جدید لیگ برتر هدایت اس��تقالل زرین قشم را بر عهده 
گرفت. این مربی بوس��نیایی در مقطعی رده های پای��ه ایران را نیز 
تمرین می داد. استقالل امسال دومین سال حضور خود در لیگ برتر 

بسکتبال را تجربه خواهد کرد.

 احداث 250 سالن ورزشی
توسط سازمان بسیج در اصفهان

فرمانده س��پاه صاحب الزمان )عج( اس��تان اصفهان با اشاره به سهم 
سازمان بسیج استان برای ساخت300 سالن ورزشی گفت: تاکنون 
250 سالن ورزشی در استان اصفهان توسط سازمان بسیج احداث، 

تکمیل و راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، س��ردار غالمرضا سلیمانی در حاشیه 
برگزاری مراسم بهره برداری از ورزشگاه پایگاه بسیج المهدی )عج( 
زردنجان جی اظهار داشت: سال گذشته فرماندهی سپاه پاسداران 
کشور ساخت دو هزار سالن ورزشی را در دستور کار سازمان بسیج 
قرار دارد که استان اصفهان ساخت300 س��الن در این استان را  بر 
عهده گرفت. وی افزود: تا کنون250 سالن ورزشی در استان اصفهان 
تکمیل شده و تنها تعداد محدودی از این س��الن ها هنوز راه اندازی 
نشده و  به زودی این سالن ها برای اس��تفاده بسیجیان به پایگاه ها و 

حوزه های بسیج تحویل داده می شود.

 سرانه ورزشی در سمیرم
 0/45 درصد است

 س��ید محمدرضا فلس��فی در گفتگو با خبرنگار فارس در سمیرم سرانه 
ورزشی در سمیرم را نزدیک به مطلوب دانست و گفت: سرانه ورزشی در 
شهرستان سمیرم 45 صدم درصد است که از این میزان، فضای ورزشی 

روباز 27 صدم و سرپوشیده 19 صدم درصد است.
وی افزود: از تعداد12سالن ورزش��ی شهرستان 5 سالن در شهر سمیرم 
و 7 س��الن دیگر در ش��هرهای حنا، ونک، کمه و روس��تاهای فتح آباد و 
بیده اس��ت. رییس اداره ورزش و جوانان سمیرم تصریح کرد: شهرستان 
 سمیرم دارای3 هزار و630 ورزشکار س��ازمان یافته و 40 هیأت ورزشی

 است.

 عالی نبودیم
 اما هدف،۳ امتیاز بود

ساموئل دارابینیان
سرمربی تیم فوتبال گیتی پسند

پس از پیروزی برابر شهرداری بندرعباس در دیداری که چندان عالی 
نبودیم، موفق شدیم با یک گل پیروز شویم و این برای شروع چندان 
هم بد نیست. به طور یقین از نظر آماری بهتر از تیم میهمان بودیم. 
تیم ش��هرداری پس از اخراج یکی از بازیکنشان بازی بسته ای نشان 
داد و ای��ن کار را برای تیم 
ما س��خت کرده بود. مهم 
کسب هر س��ه امتیاز این 
بازی بود که به دست آمد و 
باید با برطرف کردن نقاط 
ضع��ف و قوت تی��م برای 
دیدارهای آین��ده برنامه 
ریزی بهتری داشته باشیم.

چشم امیدآبی ها به دیدار برگشت

 خیز استقالل 
در پی جبران شکست

س��رمربی تیم فوتبال استقالل تهران با اش��اره به قبول 
شکس��ت در دیدار رفت دور نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا به هواداران قول داد در تهران داستان دیگری برای 

اف سی سئول رقم خواهد زد.
ب��ه گ��زارش واحد  مرک��زی خب��ر ب��ه نق��ل از  پایگاه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا از س��ئول، امیر قلعه نویی  با 
اشاره به این که تیمش برای صعود ناامید نیست، گفت: 
» تیم قهرمان ایران همچنان روی پروژه کسب سومین 
قهرمانی آسیا پس از س��ال های1970 و1991 تمرکز 
دارد. من به هر دو تیم به خاطر این ب��ازی زیبا و به ویژه 
به تیم اف سی سئول و تماش��اگرانش تبریک می گویم. 
ما نیمه اول مصاف نیمه نهایی را واگذار کردیم، اما نیمه 
دوم در تهران هنوز در پیش اس��ت. ما ناامید نیس��تیم و 
باور داریم می توانیم این شکس��ت را در بازی برگش��ت 

جبران کنیم.
 مربی اف سی سئول: در تهران بازی سختی 

خواهیم داشت
سرمربی تیم فوتبال اف سی س��ئول کره جنوبی پس از 
پیروزی بر استقالل تهران در مرحله رفت دور یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آس��یا نمایش تیمش را ستود، اما 

تأکید کرد هنوز تیمش را در فینال نمی بیند.
 چوی یونگ سو با اشاره به تجربه تلخ تیم سیونگنام ایلهوا 
چونما درفینال س��ال2004 درباره آسان شمردن دیدار 

در تهران به شاگردانش هشدار داد.
چوی در پاسخ به س��ؤالی درمورد کار آسان تر در تهران 
در غیاب آندرانیک تیموریان و ج��واد نکونام دو هافبک 
کلیدی تیم اس��تقالل که با دریاف��ت کارت زرد از بازی 
برگش��ت محروم ش��دند، تأکید کرد چنین مسأله ای را 
تأیید نمی کند. وی افزود :» تیم اس��تقالل مدت طوالنی 
دور از تهران بوده و در این بازی آنها با ش��رایط متفاوتی 
بازی کردند. وقتی که ما هم به تهران برویم شرایط برای 
ما متفاوت خواهد بود و مطمئنا ارتفاع از سطح دریا تأثیر 
زیادی بر حرکت توپ و س��رعت توپ های شلیک شده 
خواهد گذاشت. این مس��أله جدی است که باید درمورد 
آن فکر کنیم و برای آن آماده شویم، اما ما سعی می کنیم 
بهترین نمایش خود را ارایه دهیم و بازی در تهران تجربه 

بسیار خوبی برای بازیکنان اف سی سئول خواهد بود.«

زاویه

6
تقدیر باشگاه فوالد ماهان سپاهان از سفارت ایران در اردن

باشگاه فوالد ماهان سپاهان با ارسال پیامی از حمایت های بی دریغ سفارت ایران در اردن از تیم بسکتبال این 
باشگاه در رقابت های جام باشگاه های آسیا تشکر کرد. باشگاه فوالد ماهان به عنوان تنها نماینده کشورمان در 

رقابت های جام باشگاه های آسیا با شکست تیم چند ملیتی الریان قطر قهرمان این رقابت ها شد.

ناداوری، رش��وه خواهی و رش��وه گی��ری، تبان��ی و زد و بند، 
استخدام جادوگر، اجیر کردن تماشاگر نمای فحاش، خریدن 
بازیکن حریف در شب قبل از مسابقه، گرفتن حق داللی جذب 
بازیکن از جانب مربی و یا مدیر، دوپینگ و از این قبیل شنیده 
ها و گفته ها در این س��ال ها به کرات مطرح شده، اما در قبال 
تخلفات آشکار و یا تهمت های غیر مستند چه رفتار و برخورد 

مناسبی صورت گرفته است؟
آسمان ابری،  ماه را در پس تیرگی هایش پنهان می کند، اما نه 
 برای همیشه. هرچقدر که ابرها ماندگار باشند، ماه ماندگار تر

است و باالخره سر بیرون می آورد از پشت تیرگی. این حکایت 
 س��ال های پر ابهام ورزش��ی است که پاس��خی به سؤال های 
بی جوابش نمی دهد. رس��وایی هایش پنهان اس��ت در پرده 
مصلحت اندیشی، اما مصلحتی که شاید به صالح برخی افراد و 
اشخاص باشد و به صالح جامعه ، پاکدستان و دلسوزان ورزش 

نبوده و نیست!
اخالق و پاکدستی و مبارزه با فس��اد از اصلی ترین مبانی دین 
 و فرهنگ ماس��ت، اما این همه در پرده مصلحت اندیش��ی و 
کدخدا منش��ی برخی از متولیان امر که مسئول رسیدگی به 
پرونده های فساد از انواع گوناگون در ورزش کشور بوده اند و 

هستند نادیده گرفته می شود.
اتفاقات اخیر فوتبال کشور، داوری جنجالی محسن قهرمانی 

و تغییر سرنوشت یک مس��ابقه به زیان پرس��پولیس با توجه 
به خصوصیات ش��خصیتی فردی مثل عل��ی دایی که به دلیل 
پاکدستی و سالمت نفس، برای گفتن حق خودش هیچ پروایی 
ندارد، شاید زنگ خطری را به صدا درآورده تا روزهای ابری و 

پر ابهام این ورزش را آفتابی کند.
آنچه در برنامه اخیر90 پیرامون مباحث داوری، رشوه خواهی 
و از این دس��ت مباحث، گفته و شنیده ش��د، تنها گوشه ای از 
حقایق ورزش کش��ور خصوصا در دهه اخیر است که تاکنون 
عالقه ای برای پرداختن به آن نبوده و از کنار اتفاقات اینچنینی 

به سادگی عبور شده است.
سؤال اینجاست که این همه اسم های کوتاه و نامفهوم و مخفف 
به چه کار می آید؟ این که »م . پ« در فالن جا با »ج . خ« دیدار 
کرد، تا امروز چه دردی از این بیمار رو به موت عالج کرده و تا 

کی قرار است که دنبال شود؟!
آن روزی که قهرمانان ورزش کشور و همین مربیان و مدیران 
و ورزشکاران را در صفحات رسانه ها بزرگ و نامدار می کنیم 
خبری از اسم های مخفف نیست، چرا در این روزهای رسوایی  

و بی اخالقی و فساد به یاد حرف اول اسم و فامیل می افتیم؟!
فس��اد در این ورزش از یک ناهنجاری گاه ب��ه گاه عبور کرده، 
ریش��ه دوانده و در س��اختار آن نف��وذ می کند. ح��رف های 
درگوش��ی از تبانی و رش��وه و تطمیع گذش��ته و ب��ه جاهای 

خطرناکی رسیده است.
در این ورزش بیمار سال هاست که از نقش دست های پشت 
پرده در انتخاب رؤس��ای فدراس��یون ها می گویند. از این که 
نام رییس و نایب رییس قبل از انتخابات از س��بد بیرون آمده 
و نمایش انتخابات خیمه شب بازی اس��ت، از این که اعضای 
مجمع برخی از فدراس��یون ها باالجبار باید گوشه برگه رأی 
نشانه ای بگذارند تا معلوم شود به مأموریت خود درست عمل 

کرده اند.
با این وضع چگونه باید انتظار داشت که فساد ورزش از طریق 

مسئولین فدراسیون ها دنبال شود؟!

آفت به ریشه زده، از 
ش�اخه ها کاری س�اخته 

نیست
دوران مصلح��ت ها به س��ر 
رس��یده و مصلحتی نمانده 
که پاکدس��تی و صداقت را 
ب��ه پای��ش   قربان��ی کنیم. 
 مصلحت��ی نمان��ده ک��ه ب��ا 
اس��م های مخف��ف در انبار 
کاه بگردیم به دنبال سوزن. 
ای��ن هم��ه ابه��ام و تاریکی 
 چ��راغ م��ی خواه��د ، ن��ور 
 م��ی خواه��د ، ش��فافیت 
رس��وایی  خواه��د.   م��ی 
عده ای متخلف در هرجایگاه 
و هر مقامی و ب��ا هر قیمتی 

 بهای پاکس��ازی ورزش��ی اس��ت که در ت��ب بیماری فس��اد 
می سوزد.

 سالمت ورزش از باال به پایین می رسد. از اصالح زیرساخت ها
و برخورد با ران��ت خ��واری و تبعیض در باالترین س��طوح تا 
مقابله به فساد مالی، رش��وه خواهی و تبانی در داخل میادین 
ورزشی.سالم سازی فضای ورزش با حضور اشخاصی رقم می 
خورد که کارنامه ای پاک و خالی از ابه��ام دارند و بدون ترس 
و تردید مقابل تخلف می ایس��تند، چرا که از سابقه خودشان 

اطمینان دارند.
وقت آن رس��یده که رازها از پس پرده بیرون بیاید و بش��کافد 
پرده مصلحت اندیشی را، ورنه در مجلس رندان خبری نیست 

که نیست!

به بهانه اتهام تبانی و رشوه در فوتبال

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز؟

اخالق و پاکدستی 
و مبارزه با فساد از 
اصلی ترین مبانی 

دین و فرهنگ 
ماست، اما این همه 

در پرده مصلحت 
 اندیشی و 

کدخدا منشی برخی 
از متولیان امر نادیده 

گرفته می شود
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آ غاز  اردوی  تیم  تکواندو 
در اردبیل

 قهرمان جهان به  سختی 
ایران را شکست داد

تیم ملی تکواندوی بزرگساالن کشورمان از عصر چهارشنبه 3مهر ماه  وارد 
اردبیل شد تا خود را برای رقابت های روسیه آماده کند.

س��رمربی تیم ملی تکواندو گفت : این اردو جهت آمادگی بهتر تیم ملی 
برای حضور در مس��ابقات هنرهای رزمی سن پترزبورگ روسیه به مدت 

یک هفته در اردبیل برپا می شود.
مرتضی کریمی افزود : در این اردو10 تکوان��دوکار حضور دارند که پس 
از پایان ای��ن اردو، 6 تکواندوکار آماده در قالب تی��م ملی به این رقابت ها 
اعزام می شوند. مسابقات هنرهای رزمی روسیه در13 رشته رزمی برگزار 
می ش��ود و تیم ملی تکواندوی کش��ورمان به دعوت فدراس��یون جهانی 
به عنوان یکی از هش��ت تیم برتر تکواندو جه��ان، اول و دوم آبان در این 

رقابت ها حضور خواهد داشت.

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با شکس��ت برابر روسیه از رقابت های جام 
جهانی تاهیتی حذف شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال 
ساحلی که به میزبانی جزیره تاهیتی برگزار می شود،  پنج شنبه 4مهرماه تیم 
ملی فوتبال ساحلی ایران به مصاف روسیه رفت که این دیدار در نهایت با نتیجه 
6 بر 5 به سود روس ها به پایان رسید. ملی پوشان کشورمان بازی را طوفانی آغاز 
کردند و گل های زده، مدافع عنوان قهرمانی را غافلگیر کرد. در وقت سوم بازهم 
این ملی پوشان کشورمان بودند که نبض بازی را در دست گرفتند، اما در دقایق 
پایانی این مسابقه روس ها از تجربه خود استفاده کردند و گل ششم را به ثمر 
رساندند.  در نهایت این دیدار نفسگیر با همین نتیجه به پایان رسید و روسیه در 

مرحله نیمه نهایی حریف تاهیتی میزبان مسابقات شد.

به شاگردان جوانم افتخار می  کنم
سرمربی آرسنال اعالم کرد به شاگردان جوانش برای پیروزی در 
ضربات پنالتی مقابل وست برومویچ افتخار می کند. آرسن ونگر 
به شاگردان جوانش برای پیروزی مقابل وست برومویچ در ضربات 

پنالتی در رقابت های جام اتحادیه انگلیس افتخار کرد.

دوری ۱0 تا ۱5 روزه  ماسکرانو  از میادین
بازیکن بارس��لونا که در پیروزی چهار بر ی��ک این تیم مقابل 
سوس��یه داد مص��دوم ش��د،10تا15 روز از همراهی تیمش 
محروم خواهد بود. خاویر ماس��کرانو تحت معاینات پزشکی 

قرار گرفته است.

گلزنی گوچی و صعود استاندارد لیژ
اس��تاندارد لیژ بلژیک با گلزنی رض��ا قوچان نژاد به 
مرحله یک هش��تم نهایی جام حذفی این کش��ور 
صعود کرد. اس��تاندارد لیژ در مرحله یک شانزدهم 

نهایی جام حذفی بلژیک به مصاف بروکسلز رفت.
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ریی��س اداره ورزش و جوانان تیران و کرون به نقش ورزش در پیش��برد نظام اش��اره 
 و اظهار داشت: ورزش نقش��ی محوری در اقتصاد و وحدت بخش��ی بین اقشار کشور 

دارد.
 ب��ه گ��زارش خبرن��گار مه��ر، عب��اس مرادی��ان در نشس��ت مش��ترک هیأت های 
ورزشی شهرستان تیران با شورای اسالمی ش��هر تیران به ظرفیت ها و پتانسیل های 
 ورزش شهرس��تان تیران و کرون اش��اره و اظهار داشت: تبدیل اس��تعدادهای بالقوه 
 به بالفع��ل در ورزش ض��روری و نیاز به هم��کاری و تعامل بین بخ��ش های مختلف 

دارد.
وی افزود: ورزش نقش های متعددی در پیشبرد اهداف نظام و پیشرفت کشور دارد که 

می توان از این ظرفیت استفاده و احیا کننده بخش های مختلف باشیم.
ریی��س اداره ورزش و جوان��ان تی��ران و ک��رون به نق��ش ورزش در پیش��برد نظام 
اش��اره و تصریح ک��رد: ورزش نق��ش مح��وری در اقتص��اد و  وحدت بخش��ی بین 
اقش��ار کش��ور دارد که برگزاری مس��ابقات و برنامه های ورزش��ی بین چند منطقه 
 و تأثی��رات مه��م در اتح��اد و اقتص��اد منطقه میزب��ان نمون��ه ای از اث��رات ورزش

 است.
توجه به اصل ورزش در تمام مناطق می تواند روحیه عمومی جامعه را باال برده و این 
مهم به خوش اخالقی عمومی،کمرنگ ش��دن افسردگی و کس��الت، صمیمیت بین  
افراد، افزایش بهره وری دراجتماع,و رس��یدن به بهبود سبک زندگی که مدنظر است 

می انجامد.
وی اهت��زاز پرچ��م جمه��وری اس��المی ای��ران در کش��ورهای مختلف و س��ازمان 
ملل را از ب��رکات ورزش دانس��ت و گفت: اهت��زار پرچم کش��ور و تبیی��ن اهداف و 
 ارزش های انق��الب و دین مقدس اس��الم به وس��یله ورزش��کاران در جهان صورت 

می گیرد.

سه هزار ورزشکار در تیران و کرون سازماندهی شده اند
مرادیان با بی��ان اینکه س��ازماندهی ورزش��کاران به  واس��طه بیمه ورزش��ی انجام 
م��ی گی��رد، اف��زود: س��ه ه��زار ورزش��کار در تی��ران و ک��رون س��ازماندهی 
ن��د ک��ه تقوی��ت فرهن��گ ورزش در بی��ن م��ردم و توس��عه آن  ش��ده ا

 نیاز است.
 ریی��س اداره ورزش و جوان��ان تیران و ک��رون حمایت ش��هرداری ها و ش��وراهای 
 اس��المی از ورزش را در تقویت سالمت جس��مانی و روانی ورزش��کاران مهم خواند، 
 بیان داش��ت: جامعه نیازمند نیروی انسانی سالم اس��ت و این یک شاخصه پیشرفت 

است.
وی ادام��ه داد: ش��وراهای اس��المی ب��ا اس��تفاده از ظرفیت ه��ای خیری��ن، 
نهاده��ای دولت��ی و بودج��ه ش��هرداری و راه ان��دازی باش��گاه ه��ای ورزش��ی و 
 همچنی��ن حمای��ت ه��ای معن��وی کم��ک خوب��ی در توس��عه ورزش م��ی تواند 

داشته باشد.

مرادیان:

ورزش نقشی محوری در وحدت بخشی اقشار مختلف کشور دارد

ورزش نقش محوری 
در  وحدت بخشی 
بین اقشار کشور 
دارد که برگزاری 

مسابقات و برنامه های 
ورزشی بین چند 

منطقه و تأثیرات مهم 
در اتحاد و اقتصاد 

 منطقه  میزبان
 نمونه ای از اثرات 

ورزش است



 صبحگاه مشترک 
نیروهای نظامی و انتظامی در بروجن

همزمان ب��ا هفته دف��اع مقدس، صبحگاه مش��ترک نیروه��ای نظامی 
و انتظام��ی با حض��ور ائمه جمع��ه و جماع��ت، خانواده معظم ش��هدا، 
 پیشکسوتان دفاع مقدس و فرهنگیان بس��یجی در سپاه ناحیه بروجن 

 برگزار شد.
فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاش��م )ع( در این مراسم با گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس گفت: وح��دت و همدلی، والیت اله��ی حضرت امام 
خمینی)ره( و والیتمداری رزمندگان اس��ام اعم از ارتش��ی، س��پاهی، 
بسیجی و اقشار مختلف مردم، ید واحد ش��ده و مناطق مرزی و سیاسی 
 و اس��تراتژیک کش��ور را که دش��من تصاحب ک��رده بود با ف��داکاری

 پس گرفتند. 
سردار رضا محمد س��لیمانی افزود: جبهه، دانشگاه انسان سازی شد که 
بهترین مدیران را تربیت کرد و اینها به خاطر دم مسیحایی معمار کبیر 
انقاب  و معنویت جبهه های نبرد حق علیه باطل بود. وی ادامه داد: 35 
سال از انقاب اسامی ما می گذرد و روز به روز به اهمیت فرمایشات آن 
امام راحل)ره( و رهبر معظم انقاب پیرامون زوایای مختلف جنگ پی می 
بریم. فرمانده سپاه استان گفت: باید سرچشمه های حیات انقاب خودمان 
را قدر بدانیم و عوامل موفقیت رزمندگان اس��ام در هش��ت سال دفاع 
 مقدس را به نس��ل های آتی منتقل کنیم. در این مراسم از خانواده های

معظم ش��هدا و فرماندهان برتر پایگاه های مقاومت و مدیران بس��یجی 
تجلیل شد.

 افتتاح نمایشگاه »یاد یاران«
در بانک مسکن شهرکر

همزمان با چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، نمایشگاه »یاد یاران« 
به همت سازمان بسیج کارمندان اس��تان و پایگاه مقاومت حضرت 
روح اهلل )ره( در س��الن اجتماعات بانک مسکن شهرکرد برگزار شد. 
مسئول بسیج کارمندان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار 
ایسنا -منطقه چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت : نمایشگاه »یاد 
یاران« با محوریت رشادت های رزمندگان اسام در هشت سال دفاع 
مقدس و پنج غرفه در سالن اجتماعات بانک مسکن شعبه میدان12 

محرم شهرکرد دایر شد.
 علی کیهانی با اشاره به ضرورت نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت 
در جامعه، برپایی نمایشگاه های دفاع مقدس را  اقدامی مؤثر در این 

راستا عنوان کرد

10 هزار نفر حامی ایتام تحت پوشش 
کمیته امداد استان 

مدیرکل کمیته ام��داد امام خمین��ی)ره( چهارمح��ال و بختیاری 
گفت:10  هزار حامی، حمایت مادی و معن��وی ایتام تحت حمایت 

کمیته امداد استان را بر عهده دارند.
ابوالقاسم رستگار در گفتگو با خبرنگاایسنا، اظهارداشت: هم اکنون 
38 هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد اس��تان قرار دارند. وی 
با اش��اره به پوش��ش تک خدمتی و چند خدمتی این نهاد، تصریح 
کرد: کمک های تحصیلی، ازدواج و مسکن از جمله کمک های تک 
خدمتی کمیته امداد به مددجویان است. رستگار خاطرنشان کرد: 
برخی از خانواده های تحت حمایت از لحاظ تأمین هزینه های روزانه 
خود با مش��کل مواجه نیس��تند، اما چنانچه در تأمی��ن هزینه های 
دیگر با مشکل مواجه شوند کمیته امداد در قالب وام به آنان خدمات 

رسانی می کند.

اخبار کوتاه

چهره روزیادداشت
گلزارهای شهدا ی شهرستان شهرکرد گلباران شد 

گلزارهای شهدای شهرستان شهرکرد از توابع استان چهارمحال و بختیاری گلباران شد. گلزارهای 
شهدا در شهرهای مختلف شهرستان شهرکرد از جمله شهرکرد، فرخ شهر، کیان و... پنج شنبه گذشته  

به مناسبت هفته دفاع مقدس گلباران شد. 

7

وبالگ نویسی در بسیج 
دانش آموزی بلداجی

 همزم��ان ب��ا ای��ام گرامیداش��ت هفت��ه دف��اع مق��دس، کارگاه آم��وزش 
وباگ نویسی در حوزه مقاومت دانش آموزی شهید فهمیده بلداجی برگزار 

شد.   
این کارگاه آموزش��ی با حضور وباگ نویس��ان ش��جره طیبه صالحین واحد 
مقاومت الزهرا )س( در محل پژوهش سرای دانش آموزی امام صادق )ع( شهر 
بلداجی با محوریت هفته دفاع مقدس برگزار شد. مربی این کارگاه آموزشی 
پیرامون اهمیت حضور بس��یجیان در عرصه فضای مجازی و مقابله با جنگ 
نرم دشمنان گفت: نسل جوان و نوجوان به ویژه دانش آموزان از اهداف اصلی 
دشمن در جنگ نرم هستند. س��لطانی افزود: دانش آموزان بسیجی بایستی 
تاش کنند از بستر اینترنت برای تأثیرگذاری بر جامعه و نهادینه کردن ارزش 

های اسامی و آرمان های انقابی بهترین استفاده را بنمایند. 

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: به مناسبت روز جهانی 
غار، روز جمعه غار سید عیسی شهرستان فارسان پاکسازی می شود. سعید 
یوسف پور در گفتگو با خبرنگار فارس در شهرکرد اظهار داشت: غارها یکی 
از منابع مهم ارایه اطاعات در خصوص محیط زیست پیرامون ما هستند و 

برای سالم ماندن باید از هرگونه خطر احتمالی مصون بمانند.
وی با بیان این که غار سیدعیسی یکی از غارهای ارزشمند استان چهارمحال 
و بختیاری است گفت: این غار بزرگ در شهرستان فارسان واقع شده و روز 
جمعه به بهانه روز جهانی غار، پاکس��ازی خواهد شد. یوسف پور ادامه داد: 
مراسم پاکسازی غار سید عیسی با همکاری گروهی از کوهنوردان، انجمن 
غارنوردان و برخی از س��ازمان های مردم نهاد و دوستدار طبیعت و محیط 

زیست این استان صورت می پذیرد.

 پاکسازی
غار سید عیسی فارسان 

معاون روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( 
گفت: باید از شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که از 
موانع بسیار زیاد برای فتح سنگرهای دشمن عبور می کردند، 

الگو بگیریم.
 نعمت اهلل عبداللهی در جمع خبرنگاران با گرامیداش��ت هفته 
دفاع مقدس و با تأکید بر بروز دادن زوایای پنهان دوران دفاع 
مقدس، اظهار داشت: طبق سخنان شهید خرازی،  جنگ را باید 

درست و نه درشت، نوشت.
  وی با اش��اره به نقش مؤثر فعاالن عرص��ه فرهنگی و اصحاب 
 رس��انه در تروی��ج فرهن��گ ایث��ار، اف��زود: پرداخت��ن ب��ه 
 واقعیت های جامع��ه با رویک��رد ترویج ارزش های اس��امی 
 از رس��الت ه��ای فعاالن عرص��ه فرهنگ��ی و اصحاب رس��انه 

است. 
عبداللهی خاطرنش��ان کرد: در این برهه از زمان که جنگ نرم 
دشمنان غوغا می کند، باید از ش��هدا و رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس که از موانع بسیار زیاد برای فتح سنگرهای دشمن 

عبور می کردند، الگو بگیریم.
 معاون روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع(  
همچنین بر لزوم نهادینه ش��دن امربه مع��روف و نهی از منکر 
تأکید و تصریح کرد: چنانچه این فریضه سرلوحه کار همه اقشار 
جامعه قرار گیرد، گوشه ای هرچند ناچیز از دینی که شهدا بر 

گردن ما دارند ادا می شود.
  عبداللهی با اش��اره به حدیث��ی از حضرت امام عل��ی)ع(  که 
می فرماید: کسی که آموزگار و مربی خود باشد، بیشتر درخور 

بزرگداشت است تا کسی که آموزگار و مربی مردم باشد، گفت: 
در عرصه امرب��ه معروف و نهی از منکر نی��ز باید تاش کنیم تا 
تزکیه و تهذیب نفس را از خود ش��روع کنیم و الگوی عملی در 

جامعه باشیم. 
معاون روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( 
خاطرنش��ان کرد: جنگ دش��منان با نظام مق��دس جمهوری 
اسامی و انقاب اسامی هنوز تمام نشده و استکبار جهانی در 
عرصه جنگ نرم، همه امکانات خود را به کار گرفته تا س��د راه 

پیشرفت انقاب شود.
 در همین راس��تا می طلبد با تمام توان از ای��ن فرصت نیز در 
راس��تای پیروزی و س��ربلندی ایران اس��امی به نحو مطلوب 

استفاده کنیم.

معاون روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع(

الگو گیری از شهدا، زمینه ساز فتح سنگرها در جنگ نرم است
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آگهی مزایده مال غیر منقول

ازهفده  مشاع  سهم   6000 تمامت   97/478/ش/83  کالسه  اجرائی  پرونده  اساس  بر   506
هزاروسیصدو بیست وپنج ویک شانزدهم ازیک سهم ازهفتادودو سهم ششدانگ آب وامالک 
اسفه پالک ثبتی شماره 44 اصلی مورد ثبت صفحه 430و433  دفتر289 ششدانگ با حدود 
اربعه ذیل:شمااًل اول درامتداد مرزاشتراکی دوم درامتداد قنات مهیار76 اصلی سوم درامتداد 
درامتداد مرزاشتراکی ششم  پنجم  اصلی  آباد 56  قنات جالل  درامتداد  مرزاشتراکی چهارم 
به  هشتم  اصلی   73 اراضی سورچه  به  مرزاشتراکی  درامتداد  هفتم  عمومی  جاده  درامتداد 
رودخانه سورچه شرقًا اول به اراضی بایره دوم دیواریست به اراضی مهدی آباد 8 اصلی 
دیوارباغهای  به  دوم  رودخانه  به  اول  جنوبًا  اصلی   8 آباد  مهدی  بلند  های  زمین  به  سوم 
خیرآباد سیزده اصلی سوم به جوی غربًا اول درامتداد جاده عمومی ومرزاشتراکی وجوی 
صحرای به اراضی خیرآباد13 اصلی دوم مرزاشتراکی با اراضی سورچه 73 اصلی حقوق 
ارتفاقی قنات مهیار76 اصلی ازمورد ثبت عبورمی کندبه نام شرکت رزپالستیک رازی سهامی 
خاص ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 121398 مورخ 81/8/7  
دفتر 15 اصفهان از طرف شرکت مذکور در رهن بانک ملی ایران شعبه چهارراه نظراصفهان 
از  قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس 
ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس 
تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف 
وارزیابی گردید.مورد بازدید دوازده هزارسهم مشاع ازهفده هزاروسیصدوبیست وپنج یک 
شانزدهم ازیک سهم ازهفتادودوسهم ششدانک که به صورت یکباب شرکت میباشد، عبارتست 
ازقطعه زمین محصوری واقع درمجاورات جاده امامزاده سید علی اکبرشهرضا که درآن یک 
سالن سوله وچسبیده به ضلع غربی آن یک ساختمان نگهبانی موجود میباشد.مساحت عرصه 
زمین معرفی شده شش هزارمترمربع میباشدواعیانی ساختمان سوله وساختمان به ترتیب 

480 و70 مترمربع میباشد.ساختمان سوله درچهاردهانه با فریم های استاندارد وتیرچه های 
Z وپوشش سقف ورق کرکره فلزی گالوانیزه ودایوارهای جانبی آجرودرب  سقف تیرآهن 
میباشد. فلزی  های  پنجره  دارای  طولی  های  دهانه  ودرباالی  رو  ،ماشین  فلزی  ورودی 
دیوارغربی محیطی زمین درپائین سنگ ازاره تیشه ای به ارتفاع 40 سانت وبقیه آجرماشین 

جرزودهانه  صورت  به  سیمانی  بلوک  با  است.ودیوارشرقی  کشی  بند  بدون  سانتی   5/5
ارتفاع  اجرا شده ومیانگین  با آجرفشاری ومالت ماسه سیمان  ودیوارهای شمالی وجنوبی 
دیوارهای اطراف حدود 2/5 متراست. به مبلغ هفتصدوچهل ویک میلیون ریال)741,000,000( 
ریال ارزیابی گردیده است. وطبق اعالم بانک موردرهن تاتاریخ 01 / 02 / 1393 ریال بیمه می 
باشد.که تمامت شش هزارسهم مشاع ازدوازده سهم ازهفده هزاروسیصدوبیست وپنج یک 
شانزدهم سهم از72 سهم ششدانگ در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 1392/08/13 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به 
از  بعد  ای مواجه گردد روز  بینی نشده  پیش  تعطیل  با  .چنانچه روز مزایده  فروش میرسد 
آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده 6000سهم ازمبلغ کارشناسی  سیصد وهفتاد میلیون 
و  پیشنهادی  قیمت  باالتربن  وبه  شروع  مزایده  پایه  ریال  وپانصدهزارریال)370,500,000( 
از مورد  از تشکیل جلسه  قبل  به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند 
الزم  آورند  عمل  به  بازدید  اکبرکیلومتر5  علی  امامزاده  جاده  ـ   آدرس:شهرضا  به  مزایده 

به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی 
ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و 
برق وگازوبیمه وسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد .این آگهی یکنوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 1392/07/06 چاپ ومنتشر میشود  محمدمهدی  

یوسفیان – مسئول اجراي ثبت 

تحدید حدود اختصاصی

باغ مشجر  یکدرب  اختصاصی  ششدانگ  تحدید حدود  515 شماره 103/92/452/347چون 

واقع در کوچه خواجه  فرعی  به شماره 2695  تقریبی  نیم  و  و موستان مشهور سه جریب 
ذاکرین  خدیجه  خانم  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  کاشان   12 بخش  اصلی  یک  پالک  الستان 
آقا و غیره  در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل  فرزند حاجی علی 
نیامده است، اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، 
تحدید حدود ملک مرقوم در مورخه 1392/7/27 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام 
و خواهد شد و در صورت تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
طبق  و  خواهد شد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  تنظیم صورت  تاریخ  از  ثبت  قانون 
ثبت، معترض ظرف مدت  پرونده های معترضی  تکلیف  تعیین  قانون  ماده واحده  تبصره 2 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
 قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. کفیل ثبت اسناد و امالک

 جوشقان قالی

فقدان سند مالکیت 

برگ  یک  باستناد  عباس  علی  فرزند  516 شماره 102/92/451/347آقای حسینعلی صفریان 
که سند  است  است مدعی  گواهی شده  امضای شهود رسما  و  که هویت  استشهادیه محلی 
مالکیت تمامی یک سهم مشاع از 2/5 سهم از ششدانگ قطعه زمین مزروعی  پالک شماره 
1/1443 واقع در دشت زورهنگ جوشقان بخش 12 کاشان که در صفحه 37 دفتر دوم  امالک 
ذیل ثبت 150 بنام بانو ملک تاج ستاری فرزند فتح اله  ثبت و صادر و تسلیم گردیده  و بموجب 
سند رسمی شماره 1807 دفتر خانه 24 جوشقان به انتقال و معامله دیگری انجام نشده است 
و نحوه از بین رفتن  یا گم شدن بنا بر اظهار متقاضی بعلت اسباب کشی منزل مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر 

از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه 
کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. کفیل ثبت اسناد 

و امالک جوشقان قالی

فقدان سند مالکیت 

برگ  دو  باستناد  محمد  فرزند  اعرابی  علی  103/92/1692/337آقای  شماره    518
استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است که 
از 9 سهم ششدانگ قطعه زمین معروف چهار  پنجم سهم مشاع  مالکیت چهار  سند 
جزء  رهن  در  واقع     51/139 شماره  پالک  بشماره  مربع  متر   400 بمساحت  قفیزی 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که در صفحه 497 دفتر 156 امالک ذیل ثبت 10934 بنام علی 
اعرابی فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و  بموجب سند رسمی شماره 3574-

56/11/19 دفتر 25 نطنز به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نشده و در اثر 
اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 193 مجتبی شادمان – رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز 

 

ریی��س صنع��ت، مع��دن و تج��ارت شهرس��تان کوهرنگ از 
ارس��ال دو هزار کیس��ه آرد براي س��اکنان مناطق سخت گذر 
دهس��تان موگوی��ي خب��ر داد. نجفقل��ي اکبري در نشس��ت 
تنظیم بازار اس��تان، اظهارداش��ت: امس��ال دو هزار کیسه آرد 
براي زمس��تان گذراني ساکنان دهس��تان موگویي خریداري و 
ذخیره سازي ش��د. وی خاطرنش��ان کرد: موگویي، دهستاني 
در شهرستان کوهرنگ اس��ت که هرس��اله با اولین بارش برف 
زمس��تاني به مدت6 ماه مس��دود مي ش��ود و چهار هزار سکنه 
دهس��تان موگویي در بن بس��ت ب��رف محاصره مي ش��وند که 
ارزاق و س��وخت مورد نیاز ساکنان این دهس��تان قبل از شروع 
فصل سرما ارسال مي شود. اکبری با اش��اره به شرایط ویژه این 
دهستان درپاییز و زمس��تان گفت: امسال هشتاد هزار کیلوگرم 
 آرد ب��راي چهار هزار س��کنه این روس��تا پیش بیني ش��ده که 

هم اکنون در حال توزیع بین اهالي است.
رییس صنع��ت، معدن و تجارت شهرس��تان کوهرن��گ با بیان 
این که تأمین آرد س��اکنان این روس��تاها تا پای��ان هفته ادامه 
 دارد، اظهار داش��ت: میزان آرد در دو هزار کیسه40 کیلوگرمي 

بسته بندي و هم اکنون نیمي از آن توزیع شده است.
     خرید1500تن سیب و پرتقال 

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاري 
از پیش بیني خرید1500تن س��یب و پرتقال ب��راي ایام نوروز 
خبر داد. به گ��زارش خبرنگارخبرگزاری ایس��نا رحمان کرمی 
در نشس��ت تنظیم بازار استان، اظهارداش��ت: امسال1500تن 

 س��یب و پرتقال ب��راي ایام ن��وروز خری��داري و ذخیرس��ازي 
مي شود. وی با اشاره به روند مطلوب خرید میوه ایام نوروز، تصریح 
کرد: امسال توزیع میوه نوروز از نیمه اسفندماه در سراسراستان 
انجام مي شود.کرمي خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال خرید و 
ذخیره سازي 600 تن سیب درختي از باغداران برای  ایام نوروز 
هستیم. وی با بیان این که امسال 40 مباشر میوه مورد نیاز مردم 
در ایام نوروز را تأمین مي کنند، گفت: امید است با تدابیر اندیشیده 
شده و کنترل و نظارت مستمر بتوان شرایط  مناسبي  براي خرید 

شب عید مردم فراهم کرد.
     فق�دان صنای�ع تبدیل�ی از عمده ترین مش�کالت 

کشاورزی استان است
رییس جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاری نیز گفت: فقدان 
صنایع تبدیلی همچنان از عمده ترین مشکات کشاورزی استان 
است. صفدر نیازي در گفتگو با ایس��نا اظهارداشت: بادام، گردو، 

انگور و سیب زمیني از مهم ترین محصوالت کشاورزي استان است.
وی با بیان این که چهارمحال و بختیاری در زمینه شیات و تولید 
بادام رتبه اول و در بخش تولید قارچ رتبه پنجم کش��ور را دارد، 
تصریح کرد: با این وجود در تولید مواد خام مشکات زیادي در 
این استان وجود دارد که رفع آن نیازمند همکاری مسئوالن استان 
است. نیازي با اشاره به لزوم توسعه صنایع تبدیلی در استان، اظهار 
داشت: اکنون بخشی از مشکات کش��اورزی استان  به واسطه 
نبود صنایع تبدیلی است که در صورت رفع این مشکل، صادرات 

محصوالت کشاورزی از استان نیز افزایش خواهد یافت.

 بخشی از مشکالت 
کشاورزی استان  
به واسطه نبود 
صنایع تبدیلی 
است که در صورت 
رفع این مشکل، 
صادرات محصوالت 
کشاورزی از استان 
افزایش خواهد یافت

 مهرماه روز  
مدیریت استاندارد 
و مقاوم سازي و 
پژوهش است و 
 باید طرح و 
پروژه هاي اجرایي 
با مدیریت استاندارد 
 و  مقاوم سازي  
  اجرا شوند

رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان کوهرنگ؛تذکر معاون عمراني فرماندار شهرکرد در خصوص کاهش خسارات  بالیای طبیعی؛

تأمین آرد  ساکنان مناطق سخت گذر موگوييمديريت صحیح مورد توجه قرار گیرد
معاون برنامه ریزي و عمراني فرماندار شهرس��تان شهرکرد 
گفت: برنامه ریزي، پژوهش، تحقیق ومدیریت صحیح برای 
کاهش خس��ارت حوادث و بایاي طبیعي م��ورد توجه قرار 
گیرد. به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر اعتدال پور در جلسه 
شوراي هماهنگي مدیریت بحران شهرستان شهرکرد با اشاره 
به اهمیت حفظ جان انس��ان ها در بای��اي طبیعي، اذعان 
 داشت: نجات جان انسان ها باید در اولویت کار دستگاه هاي

مس��ئول قرار گی��رد. وي در ادام��ه  گف��ت:22 مهرماه روز  
مدیریت استاندارد و مقاوم سازي و پژوهش است و باید طرح 
و پروژه هاي اجرایي با مدیریت استاندارد و مقاوم سازي اجرا 
شوند. وي افزود: توجه به پژوهش و فناوري در طرح ها، الزم و 
ضروري است و باید بدان توجه ویژه شود. منوچهر اعتدال پور 
 با اشاره به21 مهر ماه  که روز نظارت و قانونگرایي پیش بیني

و پیش��گیري اس��ت، عنوان ک��رد: بای��د ح��وادث و بایاي 
غیرمترقبه پیش بیني ش��ود ت��ا از بروز حوادث و خس��ارت 

جلوگیري شود.

نجات جان انسان باید در اولویت کارها قرار گیرد
وي بیان کرد: نجات جان انسان باید در اولویت کار قرار گیرد 
و دستگاه هاي مس��ئول با همکاري هم و تحقیق و پ ژوهش، 

خسارات جاني و مالي را به حداقل برسانند.
معاون برنامه ریزي و عمراني فرماندار شهرس��تان شهرکرد 
گفت: براي پی��ش بیني و پیش��گیري از ح��وادث و بایاي 

طبیعي باید برنامه ریزي دقیق صورت گیرد. وي تصریح کرد: 
در روستاها نیز باید س��اختمان هاي غیر استاندارد بازسازي 
شود  تا در اثر بروز حوادث و بایاي طبیعي خسارت کاهش 

داده شود.

طرح هاي عمرانی بر اساس مقاوم سازي در برابر 
زلزله اجرا مي شوند

فری��دون برهاني رییس اداره راه و شهرس��ازي شهرس��تان 
شهرکرد در جلسه شوراي هماهنگي مدیریت بحران با اشاره 
به اهمیت استانداردسازي طرح هاي عمراني، اذعان داشت: 
طراحي و نظارت طرح هاي عمراني شهرس��ازي بر اس��اس 
استاندارد و مقاوم سازي در برابر حوادثي از قبیل زلزله است. 
وي در ادامه گفت: اداره راه و شهرس��ازي رابطه تنگاتنگي با 
س��ازمان نظام مهندس��ي دارد و طرح هاي اجرایي با توجه 
 به دس��تور العمل هاي تعیین شده و بر اس��اس استانداردها 
الزم اجرا مي شود. رییس راه و شهرسازي شهرستان شهرکرد 
افزود: یکي از بایاي طبیعي که خسارت زیادي را به بافت هاي 
فرس��وده وارد مي کند، زلزله اس��ت و طرح ها و پروژ ه هاي 
اجرایي مقاوم در برابر زلزله احداث مي شوند. فریدون برهاني 
با اشاره به حوادث جاده اي، عنوان کرد: اکیپ گشت راهداري 
 به صورت24 س��اعته به بارزس��ي و بررس��ي عوامل حوادث

جاده اي مي پردازد. وي بیان کرد: مس��کن مهرهاي ساخته 
شده نیز بر اساس طرح هاي مقاوم با زلزله ساخته شده است.

نماینده ولی فقیه در استان چهار محال 
و بختیاری/ حجت االسالم نکونام

اقامه نماز، انس��ان را از انحرافات دور می کند. در حال حاضر در جامعه 
انحراف در اطراف ما بسیار زیاد اس��ت که نمازنقش حراست و مصونیت 
و حفاظت از انس��ان  در برابر آنها را دارد.  نماز موجب می ش��ود که فکر 
انحرافی در انسان به وجود نیاید. نماز باید در بین خانواده ها و جامعه جدی 
 گرفته شود. هرچه در جامعه بر نماز فعالیت بیشتری صورت گیرد نمره 

فعالیت های جامعه در عرصه نماز بیشتر و باالتر خواهد بود.
 پرچمی که بر دوش شهدا بوده 
است، پرچم توحید است و این 
پرچم باید همیشه برافراشته 
باش��د. حیات انسان مبتنی بر 
دو چیز بیشتر نیست: اعتقاد و 
جهاد. کسی که اعتقاد ناب پیدا 
کند و در این مسیر بجگند به 

رستگاری خواهد رسید.

  نماز باید در بین خانواده ها 
جدی گرفته شود
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 خوش اقبال ترین تبلت ها
 در بازار ایران 

قابل حمل بودن و کاربرد هر لحظه ای ابزاره��ای فناوری در دنیای 
دیجیتال امروز، مهم ترین معیار برای کاربرانی محسوب می شود که 
هر لحظه و در هر مکان دوس��ت دارند به منابع اطالعاتی دسترسی 

داشته باشند. 
ش��اید به همی��ن دلیل اس��ت ک��ه در کمتر از یک س��ال گذش��ته 
رایان��ه ه��ای لوحی ی��ا همی��ن تبلت ه��ا ب��ه س��رعت جایگزین 
کامپیوتره��ای خانگ��ی )pc ( و حتی ل��پ تاپ هایی ش��دند که به 
 هیچ عن��وان به فکرم��ان خطور نمی ک��رد که به ای��ن زودی از دور 

خارج شوند. 
  شاید تا یکی دو سال گذشته تبلت ها عموما برای استفاده کاربران 
حرفه ای از جمله پزش��کان، مهندسان، دانش��جویان و استادان که 
برنامه ه��ای نرم اف��زاری کاربردی سفارش��ی مرتبط ب��ا قلم درکار 
خود را بیش��تر مورد اس��تفاده قرار می دادند، متصور می ش��د، اما 
امروزه تبل��ت ها که پتانس��یل جذب کاربران س��طوح متوس��ط را 
نی��ز دارند از بین هم��ه کاربران، م��ورد عالقه دانش��جویان و دانش 
 آموزانی نیز که تمایل دارند یادداش��ت برداری س��ریعی سر کالس

 داشته باشند، هستند. 
همچنی��ن صاحب��ان مش��اغل تج��اری ک��ه نیازمندن��د آنچ��ه 
را در مس��افرت های تج��اری خود به ذهن بس��پارند و ب��ه مدارک 
دیجیت��ال تبدیل ک��رده و در جای��ی مناس��ب ذخیره کنن��د و به 
 همراه داش��ته باش��ند نیز از تبلت اس��تفاده می کنند و به طور کل 
م��ی ت��وان گف��ت ه��م اکن��ون ای��ن کاال ب��ه پرطرفدارتری��ن 
 وس��یله ب��رای اس��تفاده اف��راد در دنی��ای دیجیت��ال تبدی��ل

 شده است. 
 در بازارهای جهان��ی بیش از یک صد نوع تبلت به فروش می رس��د 
که ده ها مدل از این تبلت ها در بازارهای فن��اوری داخلی نیز عرضه 
می ش��وند. این تبلت ها برپایه سیس��تم عامل هایی مانند آندروئید، 
ویندوز و iOS از برندهایی چون اپل، سامس��ونگ، ایسوس، اچ پی، 
ایس��ر، بلک بری، ام اس آی و لنوو در بازار ایران به فروش می رسند 
که طبق بررس��ی های میدانی صورت گرفته توسط خبرنگار مهر، 3 
برند اپل، ایسوس و سامسونگ بیشترین محبوبیت را در میان کاربران 

ایرانی دارند و در صدر فروش بازار تبلت قرار گرفته اند. 
 شواهد نشان می دهد که اغلب کاربران ایرانی با توجه به برند، وزن و 
نیز ظاهر، تبلت خود را انتخاب می کنند و البته به گفته فروشندگان 
برنامه های کاربردی نیز در درج��ه  اول اهمیت برای خریداران قرار 

دارد. 

اپل همچنان پرطرفدار 
آی پد اپل نه تنها در داخل ایران بلکه در س��طح دنیا در رتبه نخست 
فهرست پرفروش ترین تبلت ها قرار دارد و فروشندگان بازار، قدرت 
گرافیکی ب��االی آن، کیفی��ت تصاوی��ر و همچنین ام��کان اجرای 
برنامه های کاربردی مختل��ف روی این تبل��ت را از ویژگی های این 

رایانه لوحی می دانند. 
 در بازار کامپیوتر ایران مدل4G – Ipad4 با حافظه 32 گیگابایتی 
اپل بازار فروش بسیار خوبی دارد و این محصول با حدود  دو میلیون 
و 900 هزار تومان یکی از پرفروش ترین و پر طرفدارترین تبلت های 

بازار محسوب می شود. 

 پدفون ایسوس 
گران اما پرفروش 

 در جم��ع پرفروش های ب��ازار تبل��ت، Padfone Infinity برند 
 ایس��وس نیز با این که حدود3 میلی��ون تومان قیم��ت دارد خوب

می فروشد. 
  ای��ن تبلت آندروئی��دی با کاربری تبلت و گوش��ی یک��ی از برترین 
خالقیت های سال2013 به ش��مار می رود که دارای یک گوشی5 
اینچی اس��ت که همراه آن یک داک تبلت نیز ارایه می شود و کاربر 
می تواند در صورت تمایل، گوشی را داخل این داک قرار داده و از آن 
به عنوان یک تبلت10/1 اینچی اس��تفاده کن��د. بدین ترتیب کاربر 
می تواند هر زمان که تمایل داشت از گوشی خود به عنوان یک تبلت 

نیز استفاده کند. 

 نوت 8 سامسونگ
 خوب می فروشد 

طبق اعالم فروش��ندگان بازار، م��دل N5100 – Note8 کمپانی 
سامسونگ نیز با حدود1/5 میلیون تومان قیمت در بازار تبلت ایران، 
خوب می فروشد و در جمع 5 مدل پرفروش هفته قرار گرفته است. 

 TFT 8 صفحه نمای��ش 8 اینچی و از نوع Galaxy Note تبلت 
 189ppi و ب��ا رزولوش��ن 1280×800 دارد و تراک��م پیکس��لی 

می دهد.
قاب دور تبلت کمی ضخیم است، به طوری که باعث شده این تبلت 
از تبلت های دیگر سامس��ونگ کمی بزرگ تر باش��د. پردازنده این 
تبلت، چیپ Quad 4 Exynos است که پردازنده چهار هسته ای 

Cortex-A9 با فرکانس1/6 گیگاهرتز را کنترل می کند. 

 یک��ی از س��ؤاالتی ک��ه ب��ا بررس��ی عکس ه��ای 
قدیمی   برای ما آشکار می شود این است که »تقریبا 
همه« در عکس ه��ا، حالتی جدی و عب��وس دارند و 

لبخند، عنصری کمیاب در همه این عکس هاست.
همین موضوع باعث شده است که یک فتوژورنالیست 
به نام متیو بَردی، موضوع نب��ود لبخند در پرتره های 
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم را بررسی کند و به 

نتایجی برسد.
ساده ترین دلیل، دالیل تکنیکی است. نخستین عکس 
دنیا در س��ال 1826 گرفته شده اس��ت. در آن زمان، 

زمان نوردهی عکس 8 ساعت بود.
  در س��ال 1939، ی��ک ابتکار باعث ش��د ک��ه زمان 
 الزم برای نوردهی ب��ه 15 دقیقه کاه��ش یابد، اما با 
 ای��ن پیش��رفت و پیش��رفت های بع��دی، ب��از ه��م 
 زم��ان نورده��ی و مش��کالت تکنیک��ی وج��ود 
داشتند و بدیهی است که حفظ حالت صورت در حالت 
 لبخند،  بس��یار دش��وارتر از گرفتن یک حالت ثابت 

است.
 همین امروز هم هنگام ثبت عک��س در خیلی موارد 
ما به ض��رب و زور »چیز« گفتن به ص��ورت تصنعی 

لبخندی می زنیم.
  ح��اال تص��ور کنید که کس��ی مجب��ور باش��د چند 
 دقیقه لبخن��د را روی صورتش، ب��دون تغییر حفظ 

کند!
همه اش همین؟! نه! یک دلیل جالب دیگر، مشکالت 

بهداشت دهان و دندان مردم بود. 
در ش��رایطی که همین حاال هم وضعیت بهداش��ت 
دهان و دندان مردم در کش��ورهای در حال توس��عه 
خوب نیست و هزینه اقدامات دندانپزشکی باالست، 
تصور کنید که100، 150 س��ال پیش، اوضاع به چه 

ترتیب بود.
 در آن س��الیان، بس��یاری از م��ردم، ب��ه مج��رد 
باز کردن دهانش��ان مش��خص می ش��د که داستان 
از چ��ه قرار اس��ت. ب��ر همین اس��اس، آنه��ا ترجیح 
 می دادن��د که با دهانی بس��ته و ب��دون لبخند عکس

 بگیرند.
ام��ا دلی��ل بع��دی ش��اید از هم��ه جالب تر باش��د. 
 ای��ن روزه��ا ه��ر ثانی��ه3500 عکس در فیس��بوک 
آپل��ود می ش��ود، عکس ه��ای متع��ددی ه��م روانه 
 اینس��تاگرام و س��ایت های اش��تراک عک��س دیگر 

می شود. 
هر کسی هم که یک گوشی هوش��مند داشته باشد، 
یک دوربین - گرچه کم کیفیت - ب��رای ثبت عکس 
دارد و کیفی��ت دوربین های��ی که ش��هروندان عادی 
در خانه هایشان دارند، در بس��یاری اوقات از کیفیت 
 دوربین های اس��تودیوهای عکاس��ی دهه های پیش

 بیشتر است.
 با این حس��اب، عکس هایی ک��ه از هر ی��ک از ما به 
یادگار خواهد ماند، بی ش��مارند، اما در سه چهار دهه 
قبل، ش��اید از هر فرد، حداکثر کمت��ر از100 عکس 
باقی می ماند و اگر عقب تر بروی��م، تعداد عکس هایی 
که حت��ی از آدم ه��ای مش��هور گرفته می ش��د، در 
 تمام طول عمرش��ان ش��اید به بیس��ت، سی عکس 

می رسید.
 با این حساب اهمیت هر عکس، بسیار بیشتر از زمان 
حاضر می شد و خود شخص و عکاس ترجیح می دادند 
که حقیقت وج��ودی او را ثبت کنن��د و نه یک حالت 

فیزیکی و روحی زودگذر را!
درست به همین خاطر است که مارک تواین گفته بود: 

عکس، یک سند مهم است.
هیچ چیز احمقانه تر از آن نیس��ت که برای آیندگان، 
یک لبخند احمقانه که برای همیش��ه ثابت باش��د به 

یادگار بگذاریم.
حتی اگ��ر ب��ه پرتره های نقاش��ی هم رج��وع کنیم، 
می بینیم ک��ه لبخن��د چیزی اس��ت که بیش��تر در 
چه��ره افراد مس��ت، فقیر و ه��رزه دیده می ش��ود تا 
ش��خصیت های مه��م اجتماعی. حداکث��ر می توانیم 
 لبخن��دی به اس��رارآمیزی لبخن��د مونالی��زا را پیدا 

کنیم!
جالب اس��ت که وقت��ی ب��ه پرتره های قدیم��ی نگاه 
می کنی��م، می بینیم در معدود پرتره های مش��هوری 
که لبخند ثبت ش��ده، یک حالت دوگانگ��ی و تردید 
به چش��م می خورد؛ مثال در پرتره مش��هوری که اثر 
آنتونال دا مسیناس��ت، خبرگان فن عقی��ده دارند که 
 بیننده بین لبخند و حالت ایستای صورت سرگردان

 می ماند.
پرتره، چه در نقاشی و چه در عکاسی، مترادف با ثبت 

فیزیکی یک عکس نیست.
 آن دس��ته از عکاس��ان حرفه ای که پرتره می گیرند، 
 با نورپ��ردازی مناس��ب و الق��ای میمیک مناس��ب 
و تکنیک ه��ای عکاس��ی می توانند ی��ک عکس گویا 
 خلق کنند ک��ه ش��خصیت و روحیه و حت��ی نیات و 
 ح��االت روح��ی پای��دار - و نه آنی- س��وژه خ��ود را 

ثبت کنند.
دهه ه��ای  در  ک��ه  اس��ت  طبیع��ی   پ��س 
 اول پیدایش عکاس��ی، که عکاسی، بیش��تر عکاسی 
 پرت��ره ب��ود ت��ا عکاس��ی خب��ری و عکاس��ی های 
 اتفاق��ی، چنی��ن هدف و س��بکی بیش��تر مش��اهده 

بشود.

چرا در عکس های قدیمی، 
مردم لبخند نمی زدند؟

931

226

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

دانستنی

مهرزاد دانش

فناوری

صاحبامتياز:شركتتوسعهرسانهبرترزايندهرود
مديرمسئول:محمدرضاشواخىزواره
جانشينمديرمسئول:بهمنزينالدين

تلفن:8-6284167فکس:6284166-0311
خيابانارتش،جنبپلحسينآباد،ساختمان119، نش��انى:اصفهان،

واحد3

اخبار ویژه

 افرادی که احتمال می رود تلفن های
 اندروئی��دی خود را گ��م کنند نباید 
دیگر نسبت به امنیت اطالعات اظهار 
نگرانی کنند. ش��رکت گ��وگل اعالم 
کرده که قص��د دارد یک گزینه برای 
قف��ل ک��ردن دس��تگاه از راه دور به 

سیستم عامل اندروئید بیفزاید.
گزینه جدی��د اندروئید در قس��مت 
مدیری��ت دس��تگاه اندروئی��دی 
ی��ا»Device Manager« وجود 
 دارد و از راه دور ب��ه تلف��ن فرم��ان 
می دهد که هنگامی ک��ه راه اندازی 
شد خود را به صورت اتوماتیک قفل 
کند. افرادی که دارای دستگاه های اندروئیدی مجهز به کلمه عبور هستند، این گزینه از 
آنها می خواهد که یک کلمه عبور جدید تعیین کرده و به صورت مستمر تلفن خود را به روز 
کند. این اقدام گوگل خدماتی را فراهم کرده که با تعدادی از اپلیکیشن های امنیتی چون 
» Lookout Mobile « کاربر را قادر می سازد که اطالعات تلفن خود را مدیریت کرده و 

با مسأله گم شدن و به سرقت رفتن تلفن خود با امنیت کامل رو به رو شوند.
 یکی از نمایندگان ساخت اپلیکیشن» Lookout Mobile « اظهار داشت که ما مدت ها

در انتظار بودیم تا گوگل گزینه قفل دس��تگاه یا گزینه »تلفنم را پیدا کن« را به سیس��تم 
عامل اندروئید اضافه کند، اما حتی از این که چرا این گزینه زودتر از این به اندروئید اضافه 

نشده تعجب می کنیم.

چندی پیش مؤسس��ه نظرس��نجی 
گالوپ طی یک نظرسنجی بین المللی 
 بزرگ که به ص��ورت تلفن��ی بر روی

 نمون��ه ای ب��ه حج��م ح��دود200 
هزار نفر انجام ش��د، میزان احس��اس 
امنیت شهروندان143کش��ور جهان 
 را با ی��ک مقیاس تک پرسش��ی مورد

اندازه گیری قرار داد. در آن تک پرسش 
از پاسخ دهندگان پرس��یده شد: »آیا 
موقع پیاده روی ش��ب هنگام در شهر 
 یا محل زندگی خود احس��اس امنیت 
می کنید؟« پاس��خ دهندگان در برابر 
این پرسش می توانس��تند یکی از دو 
گزینه »بله« یا »خیر« را انتخاب کنند.

با توجه به این که گالوپ در نظرسنجی خود کش��ور ایران را منظور نکرده بود، در یک پژوهش 
دیگر که توسط معاونت اجتماعی ناجا انجام شده همانند سؤال گالوپ از یک نمونه3500 نفره 
از شهروندان ایرانی پرسیده شد و از آنان خواسته شد تا با پاسخ بله یا خیر، مشخص سازند که به 

هنگام پیاده روی شب هنگام در محل زندگی خود احساس امنیت می کنند یا خیر.
داده های حاصل از پیمایش داخلی همراه با داده های11 کشور مورد بررسی گالوپ که به صورت 

کامال تصادفی از 143کشور مورد مطالعه انتخاب شدند در جدولی درج شده است.
 طبق این جدول میانگین احس��اس امنیت ش��هروندان ایرانی )اعم از زن و م��رد( از میانگین 

کشورهای مورد بررسی بیشتر است. 

امنیت شبانه  تهران در نظرسنجی گالوپتلفن های آندروئیدی  را از راه دور قفل کنید

این تحقیق گامی در راس��تای ارایه یک گزینه با استرس کمتر 
برای مواجهه درمانی اس��ت که در آن فرد باید ب��ه طور مکرر بر 

ترس خود غلبه کند. 
 می دانیم ک��ه خواب برای پردازش حافظه بس��یار مهم اس��ت. 
هر ش��ب رویدادهای روز در مغ��زی که در حالت خواب به س��ر 
 می ب��رد دوب��اره پخش می ش��ود ت��ا آن را به عن��وان خاطرات 

تحکیم کند. 
 کاترینا هانر از دانش��گاه نورث وس��ترن ش��یکاگو و همکارانش 
نش��ان داده اند که هدف گرفت��ن خاطرات خ��اص در طی این 
 پ��ردازش و جایگزین کردن آنه��ا با خاطرات دیگ��ر امکان پذیر

 است. 
 این تیم تحقیقات خود را با شرطی کردن 15 نفر برای احساس 
کردن ترس انجام دادند. داوطلبان در اس��کنرهای  fMRI و در 
معرض مجموع��ه ای از بوهای طبیعی چون نعن��اع یا لیمو قرار 
گرفتند. هرکدام از بوها با یک تصویر از یک چهره و برخی دیگر با 

یک شوک الکترونیکی کوچک همراه شد. 
 تغییرات در س��طح تعریق داوطلبان با حس��گر تعریق پوست و 

اس��کن های MRI از بادامه مغز  که به احس��اس ترس نسبت 
داده می ش��ود، بررسی ش��د. این اندازه گیری ها نش��ان داد که 
 داوطلبان ترس از چهره ها و بوهایی را که به شوک ارتباط داشت را 
آموخته اند. وقتی که آنها شرطی شدند، به مدت40 دقیقه خارج 
از اسکنر به خواب رفتند. در طی این مدت آنها در معرض یکی از 
بوهایی قرار گرفتند که پیشتر برای ترس از آن شرطی شده بودند، 

اما در این میان شوک الکتریکی صورت نگرفت. 

 در این ش��رایط وقتی محققان تغییرات حسگر تعریق پوست را 
بررسی کردند متوجه شدند که بو در مرحله اول یک پاسخ ترس 
ایجاد کرده، اما هرچقدر که بیشتر این بو به مشام آنها می رسید 

پاسخ ترس کمرنگ تر می شد. 
 وقتی داوطلبان بیدار شدند تصاویر آن چهره ها را مشاهده کردند 
و حسگر تعریق پوست و اسکن های MRI نشان می داد که پاسخ 
ترس به چهره های مرتبط با بوهایی که هنگام خواب به مش��ام 
داوطلبان رسیده بود، نسبت به سایر چهره ها و بوها کمتر به نظر 
می رسد. یک گروه کنترل که با وضعیت مشابه شرطی شده بود، 
اما به جای خواب یک فیلم ترسناک تماشا کرده بودند، هیچ تغییر 

در پاسخ های ترس آنها مشاهده نشد. 
 محققان ب��رای پی ب��ردن به این نکت��ه که آیا خاط��ره ترس با 
 چیز دیگ��ری درطول خواب جا به جا ش��ده و یا تضعیف ش��ده، 
فعالیت های مغزی داوطلبان را بررسی کردند. آنها به این نتیجه 
رسیدند که اسکن های MRI پس از خواب داوطلبان الگوهای 
کامال متفاوتی از فعالیت مغز را نسبت به زمان مشاهده چهره ها 

نشان می دهد. 

خاطرات ترسناکتان را در خواب تغییر دهید !

عکس نوشت

 گیر کردن 
 اتوبوس توریستی 
 در یک خیابان
 شهر مارسی، فرانسه

 منجمان با استفاده تلس��کوپ فضایی هابل، رصدخانه اشعه 
ایکس چان��دارا و تلس��کوپ های زمین��ی، پرجمعیت ترین 

کهکشان جهان را کشف کرده اند.
کوتوله کهکشان فوق فشرده ای به نامUCD1-M60 ممکن 
است متراکم ترین کهکشان نزدیک به زمین باشد که توسط 

تعداد فوق العاده ای از ستارگان اشغال شده است.
این کهکش��ان به منجمان س��رنخ هایی در خصوص گذشته 
 مرم��وز آن و نقش��ش در زنجی��ره تکاملی کهکش��انی ارایه

 می دهد.
گفته می ش��ود، UCD1-M60، ده میلیارد س��ال قدمت 
دارد و نزدیک به کهکشان بیضوی عظیم NGC 4649 قرار 
گرفته )که M60 نیز خوانده می شود( و 54 میلیون سال نوری 

از زمین فاصله دارد.
این جرم کیهانی ش��فاف ترین کهکش��ان از این دست است 
و عظیم ترین کهکشانی اس��ت که وزن آن200 میلیون برابر 
خورش��ید بوده و مبتنی بر مش��اهدات تلس��کوپ10 متری 

Keck در هاوایی است.

آنچ��هUCD1-M60 را قابل توجه می کند، این اس��ت که 
حدود نیمی از این جرم  فقط در ش��عاع80 سال نوری یافت 
می ش��ود و تراکم س��تارگان آن حدود 15 هزار برابر ناحیه 
پیرام��ون زمین در کهکش��ان راه ش��یری اس��ت. این بدین 
معناس��ت که س��تارگان آن، 25 برابر نزدیک ت��ر به یکدیگر 

هستند.
به گفته جی اس��ترادر از دانش��گاه ایالتی میش��یگان و رهبر 

ارشد این مطالعه، سفرکردن از یک ستاره به ستاره دیگر در 
UCD1-M60 بسیار آسان تر از کهشکان راه شیری است، 
اما با استفاده از فناوری های حاضر صدها سال طول می کشد.

تلس��کوپ چندآینه ای 6/5 متری در آریزونا ب��رای مطالعه 
میزان عناصر س��نگین تر از هیدروژن و هلیم در س��تارگان 
موجود در کهکش��ان مزبور به کار می رود و ارزش های ارایه 

 شده آن به خورشید بسیار شبیه هستند.
به گفته آنیل ست از دانش��گاه اوتا و یکی از حاضرین در این 
مطالعه، فراوانی عناصر سنگین در کهکشان، محیطی نابارور 

را برای سیاره ها و حتی شکل گیری حیات ایجاد می کند.
با این ح��ال، چنانچه این جداش��دن رخ می داد، کهکش��ان 
مزب��ور اساس��ا50 ت��ا200 برابر بزرگ ت��ر از اکن��ون و جرم 
س��یاهچاله نیز نس��بت به جرم اصلی کهکش��ان مانند جرم 
کهکشان راه شیری و بس��یاری دیگر از کهکشان ها می بود. 
این جدایی باید زمان های پیش رخ داده باش��د و کهکش��ان 
 ممکن اس��ت پ��س از میلیاردها س��ال ب��ه ان��دازه کنونی 

رسیده باشد.

کشف شلوغ ترین کهکشان جهان 
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