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 با احیای زاینده رود حیات، نش��اط و ش��ادابی به ش��هر باز می گردد 
و بسیاری از مشکالت ایجاد ش��ده ناشی از خش��کی زاینده رود نیز 
برطرف می شود. سه شنبه هفته گذشته جلس��ه شورای عالی آب به 
 ریاست معاون اول رئیس جمهور به منظور رسیدگی به مشکالت آبی

 در مجلس شورای اسالمی تشکیل شده است. 

آوایزاگرس
شنیدهشد

اجرای  ط��رح بین الملل��ی »حفاظت از تنوع زیس��تی 
 زاگرس مرکزی« در  چهار استان کشور از جمله استان

چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان 
و فارس در حال اجرا است و اعتبار و تسهیالت این طرح 
توسط سازمانهای بین المللی و داخلی تامین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح “حفاظت از تنوع زیستی 
زاگرس مرک��زی" یکی از طرحهای مه��م حفاظتی در 

حوزه محیط زیست در کشور است که این...
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رییس بهداری کل ناجا آخرین وضعیت رسیدگی به طرح تحقیقات 
باکتری های مین یاب، فرسایش پرسنل ناجا، نحوه فعالیت سامانه 
صدای پزشک، آخرین وضعیت وبا و پرونده مربوط به استامینوفن 

فاسد در کشور را تشریح کرد.  
به گزارش ایسنا سردار علی مجیدی خود درباره آخرین وضعیت 
طرح تحقیقات باکتری های مین یاب در کش��ور گفت: این طرح 
در وسعت کوچک و آزمایش��گاهی انجام شده و در حال حاضر در 
مرحله اجرای پایلوت میدانی آن هستیم که اگر یک میدان مین 
به ما دهند و در آنجا با موفقیت این طرح را به اتمام برسانیم از آن 
رونمایی خواهیم کرد.رییس بهداری کل ناج��ا همچنین درباره 
س��امانه صدای پزش��ک و نحوه فعالیت آن نی��ز تصریح کرد: این 
سامانه در خط امین ناجا با ش��ماره 165 و برای دیگر شهروندان 
با شماره 63982165 قابل تماس است.به گفته وی بهداری ناجا 

در تالش است تا بتواند سیس��تم ارتباط تصویری را در این زمینه 
راه اندازی کند که در حال حاضر به علت وجود یکسری معذورات 
و نبود پهنای باند مناس��ب این طرح تنها در چند بیمارستان ناجا 

اجرایی شده است.

وظیف�ه وب�ا؛ ب�ه مبت�ا بیم�اران قرنطین�ه
وزارتبهداشتاست

به گزارش ایس��نا، مجیدی درباره اظهارات مطرح ش��ده از سوی 
وزارت بهداشت و درخواست این وزارتخانه از ناجا به ایسنا گفت: 
اگر وزارت بهداشت تقاضایی را از بهداری ناجا داشته باشد در این 
زمینه آماده همکاری با آنان هس��تیم. اما قرنطینه وظیفه وزارت 

بهداشت است و بهداری ناجا در این خصوص وظیفه ای ندارد.

 ظریف به واشنگتن
 سفر نخواهد کرد

 بسته تشویقی
 برای ازدواج سالمندان مجرد

 رونق کشاورزی
 پیوند با ترویج می خواهد

هنرمندان اصفهانی خوش 
درخشیدند

 هم قسم شدن آبی ها
 برای طغیان
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تعویضکارتپایانخدمت
2

سال60بهبعد

برگزاری جشن عاطفه ها 
3

در 3 هزار  و 600 پایگاه در سطح استان

3

دیداروزیراطاعات
باآیتاهللمظاهری

برگزاریپنجمینالمپیاد
بومیومحلهایدراصفهان

بورس
همچنانقلهفتحمیکند

حجت االس��الم علوی، وزیر اطالعات با مرجع عالیقدر 
حضرت آیت  اهلل مظاهری دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از دفتر 
آیت اهلل مظاه��ری، آیت اهلل حس��ن مظاه��ری در این 
دیدار با اشاره به نقش مهم دستگاه اطالعات در ایجاد و 
حفظ امنیت کشور و مردم، از خدمات و زحمات سربازان 

گمنام امام زمان»ارواحنافداه« قدردانی و تشکر کرد.
در این دیدار حجت االس��الم علوی با تش��کر از توجه و 
الطاف همیشگی آیت  اهلل مظاهری به دستگاه اطالعاتی 
کشور و رهنمودهای ایشان به این دستگاه، سپاسگزاری 
کرد.ضمناً در این دیدار مدیرکل جدید اطالعات استان 

اصفهان نیز معرفی گردید.

 

رئیس هیئت ورزشهای روس��تایی و بازی های بومی و 
محلی گفت: پنجمین المپیاد بومی و محله ای اس��تان 
اصفهان در قس��مت بانوان در تاری��خ 10 و 11 مهر ماه 

برگزار خواهد شد.
مهدی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون پنجمین 
المپیاد بومی و محله ای اظهار داشت: پنجمین المپیاد 
بومی و محله ای استان اصفهان در راستای برنامه های 
 راهبردی پنج س��اله هیئ��ت ورزش های روس��تایی و

 بازی های بومی و محلی برگزار خواهد شد.
وی ادام��ه داد: این مس��ابقات ازامروز چهارش��نبه 10 
مهرماه آغ��از و تا بع��د از ظهر پنجش��نبه ادامه خواهد 
داشت و افتتاحیه این مسابقات نیزامروز صبح  خواهد 
بود.رئی��س هیئت ورزش ه��ای روس��تایی و بازی های 
بومی و محلی در مورد شرکت کنند بیان داشت: تعداد 
ورزشکاران شرکت کننده در این مس��ابقات 550 نفر 
از 23 شهرس��تان خواهد بود که همگی با لباس بومی 
محله ای مخصوص به آن استان در این مسابقات شرکت 

می کنند.

بورس ته��ران لحظاتی پیش با افزای��ش 535 واحدی 
 ش��اخص، 66 ه��زار واحدی ش��د و ارزش ب��ازار نیز از

 323 هزار و 500 میلیارد تومان فراتر رفت.   ش��اخص 
بورس در نیمه معامالت امروز موفق به عبور از کانال 66 
هزار واحد شد تا همچنان در هفته جاری قله جدید فتح 
کند. بنا بر این گزارش، ارزش بازار نیز از مرز 323 هزار 
و 500 میلیارد تومان فراتر رفته است. امروز صف فروش 
سنگینی در نمادهای دانا، س��ایپا، صدرا، گروه بهمن، 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ایجاد شده است.

رکوددربازارلوازمخانگیاصفهان

بازاریاناصفهانمنتظرارزانیوتثبیتنرخارز
موشکهایسبکبابرد۳۰۰کیلومتر

طراحیمیشود

درجشنوارهفیلمکودک

ستارهدوباژکشوربهاصفهانمیآید

۵4هزارکودکازسال89همچنانازتحصیلبازماندهاند

آمارهایمتناقضازکودکانبازماندهازتحصیل

ریی��س س��ازمان صنای��ع هوافض��ای وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: طراحی موشک های 
سبک با برد بلند تا 300 کیلومتر، در سیاست های این 

سازمان قرار گرفته است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، س��ردار س��یدمهدی فرح��ی 
در اولی��ن همای��ش سراس��ری ض��رورت توس��عه 
تس��لیحات هواپای��ه در نبرده��ای آینده ک��ه دیروز 
برگ��زار ش��د، اظه��ار ک��رد: در ح��وزه موش��کی به 
دنبال افزای��ش اثربخش��ی، رادارگری��زی، تاکتیکی 
شدن موش��ک ها، نصب موش��ک ها بر روی پهپادها، 
 ماندگاری بیش��تر موش��ک ها و هوشمندس��ازی آنها 

هستیم.
وی در ادامه افزود: این س��ازمان پنج راهبرد اساس��ی 
در حوزه موش��ک های کروز، موش��ک های بالستیک، 
موشک های ضدزره، پدافند هوایی و ماهواره ای تعریف 
کرده ایم که حوزه پدافند هوایی مهم ترین حوزه و یک 

حوزه بسیار پیچیده است.
فرحی همچنین اظهار کرد: ما هفت آسمان را طراحی 
کرده ای��م تا در این هفت آس��مان پروژه ه��ای خود را 

طراحی و تست کنیم.
رییس سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع در بخش 
دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه این سازمان در 
حوزه هوافضا هم نقش��ه، هم سیاس��ت و ه��م راهبرد 
دارد، خاطرنشان کرد: سازمان هوافضا در واقع سازمان 

تولیدکننده بازدارندگی اس��ت ما بای��د در این حوزه 
موش��ک های دوربرد، س��ریع با ق��درت بازدارندگی 

تولید کنیم.
وی اضافه کرد: ما س��ه گام اساس��ی طراحی کرده ایم 
ک��ه ای��ن گام ه��ا عبارتن��د از اوره��ال محص��والت 
 هواپایه، ارتقا و بهینه س��ازی محص��والت و طراحی و

 ایده پردازی.
فرح��ی رویکرده��ای س��ازمان صنای��ع هوافض��ای 
وزارت دفاع را طراحی پلتفورم مش��ترک، استفاده از 
فناوری های قرمز که منحصر به این س��ازمان هستند 
در چند محصول و اس��تفاده از پهپادهاست که ما در 
زمینه پهپادها به دنبال استفاده از پهپادهای آفندی و 

پدافندی هستیم.
رییس س��ازمان تحقیق��ات هوافض��ای وزارت دفاع 
در ادام��ه گفت: درباره س��امانه های S300، س��پهر و 
مقصود، دفاتر طراحی مش��ترک بین س��ازمان ایجاد 
شد و امروز ما به یک بلوغ بین دس��تگاهی رسیده ایم 
و در موش��ک های هواپایه از هم��کاری نیروی هوایی 
 ارتش، وزارت دفاع، هوافضای س��پاه و دانشگاه ها بهره

 برده ایم.
وی دستاورد شش ماه گذشته این س��ازمان را تولید 
موشک قادر هواپایه، نصر هواپایه و فکور 90 ذکر کرد و 
افزود: این پروژه های دارای پلتفورم مشترک هستند و 

در آستانه تولید انبوه قرار گرفته اند.

ناصر طهماسب ستاره دوبالژ ایران در بیست و هفتمین 
 جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان م��ورد تقدی��ر قرار 

می گیرد. 
به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس از اصفهان، ت��ا برگزاری 
بزرگ ترین فس��تیوال هن��ری یعنی بیس��ت و هفتمین 
جش��نواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان تنها پنج روز 

دیگر زمان باقی است.
اصفهان آماده میزبانی از این جش��نواره بزرگ می شود 
تا همچون همیشه نام این جشنواره بزرگ که در سطح 
بین الملل حرف های زیادی برای گفتن دارد، بدرخشد و 
خاطره شیرین دیگری در اصفهان ش��هر پرواز پروانه ها 
رقم بخورد.بیس��ت و هفتمین جش��نواره فیلم کودک و 
نوجوان اصفهان برنامه های پربار و مهمانان ویژه ای دارد، 
که از هنرمندان تا ش��خصیت های مهم کشور در عرصه 

فرهنگ و هنر در آن حضور می یابند.
ناصر طهماسب یکی از هنرمندان ویژه مراسم افتتاحیه 
بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان است، 
که یک��ی متبحرترین هنرمندان بخش دوبله کش��ور به 

ش��مار می آید.وی که به آقای صدا ش��هره است، متولد 
1318 در تهران اس��ت و از اوائل دهه چهل وارد فعالیت 
در این زمینه شده است.طهماسب سال ها است در زمره 
برترین هنرمندان دوبالژ ایران قرار دارد و تاکنون صدای 
خود را به ستارگان سینمای ایران و جهان وام داده است، 
افرادی که نیمی از محبوبیت خود در کشور را مدیون این 

هنرمند توانمند هستند.
همچنین در حاش��یه تقدیر از این هنرمند پیشکسوت 
عرصه ص��دا از کتاب معرف��ی زندگ��ی و فعالیت هنری 
ناص��ر طهماس��ب رونمایی می ش��ود.این کت��اب که با 
عن��وان کتاب صدای��ی در تاریک��ی چاپ ش��ده، به قلم 
نیروان غنی پور نگاشته شده و  شرح بیش از پنجاه سال 
 فعالیت هنرمندانه ناصر طهماس��ب در زمینه دوبلوری

 است.
به گزارش ف��ارس، بیس��ت و هفتمین دوره جش��نواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با گرامی داشت 
نام پیامبر اکرم )ص( پدر آسمانی کودکان دنیا از پانزدهم 

تا نوزدهم مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیر کنندگان لوازم خانگی اصفهان گفت: کاهش 
قدرت خرید مردم موجب رکود در بازار اجناس لوازم خانگی اصفهان شده است.

اکبر زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اوایل سال جاری قیمت اجناس 
به دلیل گرانی ارز تا 10 درصد افزایش یافت اما در شش ماهه اخیر نوسان خاصی در بازار 

مشاهده نشده است.وی از رکود در بازار لوازم خانگی اصفهان خبر داد و افزود: عالوه بر 
گرانی ها کاهش قدرت خرید مردم سبب این امر شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان و تعمیر کنن��دگان لوازم خانگ��ی اصفهان یادآور 
 ش��د: فروش مغازه ها در برخی موارد به حدی کاهش یافته که تعدادی از مغازه داران

 فروش��گاه های خ��ود را نیز بس��ته ان��د. زادمه��ر یادآور ش��د: البت��ه  اکث��ر گرانی 
ها مربوط ب��ه کااله��ا و برندهای معتب��ری داخلی و خارجی اس��ت که ب��ه اصطالح 
در ب��ورس ف��روش و عالقه خری��د م��ردم اس��ت.وی با تاکی��د ب��ر اینک��ه بازاریان 
منتظر سیاس��ت های دولت در بهبود ن��رخ ارز هس��تند ، گفت: کارخانج��ات تولید 
کنن��ده داخل نی��ز در هنگام گران��ی دالر اجن��اس خود را چن��د براب��ر فروختند اما 
معضل اینجاس��ت که آنه��ا در موقع ارزان��ی ارز نیز تمایل��ی به کاهش قیم��ت ها از 
 خود نش��ان نخواهند داد ک��ه امی��د واریم این گونه مس��ائل نی��ز با تدابیر مناس��ب

 رفع شود.
رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان و تعمیر کنندگان لوازم خانگی اصفهان ادامه داد: 
 واردات قانونی اجناس لوازم خانگی هم��واره از طریق نمایندگی های مجاز آن صورت 
می گیرد اما با این حال هنوز هم از مبادی قاچاق واردات این کاالها به ش��هر اصفهان 
ادامه دارد که این امر نیز مشکالت خاصی برای فروشندگان و مشتریان آن را رقم زده 
است. زادمهر یادآور شد: شهروندوان برای اطمنیان خاطر بیشتر اجناس مورد نیاز را از 

همان نمایندگی های شرکت های معتبر خریداری کنند.

 

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش در ش��رایطی از وجود 54 ه��زار کودک بازمانده از 
تحصیل خبر  می دهد که هنوز مرکز آم��ار ایران، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل س��ال 
جدید را اعالم نکرده اس��ت.فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب درباره 
آمار جدید کودکان بازمانده از تحصیل گفت: براساس اعالم مرکز آمار ایران تا سال 1389، 
تعداد 120 هزار کودک بازمانده از تحصیل بودند که در س��ال اول 14 هزار کودک، در سال 
90، 14 هزار کودک دیگر و در سال 1391، 33 هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی و 
جذب مدارس کشور شدند.وی افزود: یکی از دالیل شناسایی این کودکان ارائه فهرست اسمی 
افراد با آدرس هایشان بود که این فهرست ما را در شناس��ایی و جذب دانش آموز به مدرسه 
بسیار کمک کرد تا بتوانیم گام های توسعه ای را برای ریشه کنی بی سوادی برداریم.قربان 
درباره جذب و شناسایی مابقی دانش آموزان اینگونه توضیح داد: شناسایی 54 هزار کودک 
 باقی مانده در شرایطی است که برخی از این کودکان فوت شده و خانواده های روستایی آنها 

شناسنامه هایشان را تحویل نداده اند. یا برخی از کودکان مهاجرت کرده که شناسایی آنها برای 
ما سخت است.وی ادامه داد: تعدادی از دانش آموزان نیز به دلیل شرایط سخت جسمی امکان 
حضور در مدرسه را نداشته و آموزش پذیر نیستند، اما متاسفانه اسمشان در فهرست کودکان 
بازمانده از تحصیل قرار می گیرد.معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش با بیان اینکه امکان 
تحصیل در حال حاضر برای همه کودکان کش��ور فراهم است، تصریح کرد: امروز مفتخریم 
که تمامی کودکان شناسایی شده بازمانده از تحصیل را جذب آموزش کرده و این موضوع را 

اولویت اصلی آموزش و پرورش قرار داده ایم تا بی سوادی را در کشور ریشه کن کنیم.
آمارکودکانبازماندهازتحصیلپایانمهرماهمشخصمیشود

صحبت های معاون آموزش ابتدایی در شرایطی است که یوسف نوری رئیس مرکز آمار آموزش 
و پرورش اعالم کرده است: هنوز آمار کودکان بازمانده از تحصیل سال جدید مشخص نشده 
است. چرا که اطالعات تمامی دانش آموزان هنوز به صورت کامل در سامانه اینترنتی وارد نشده 
اس��ت.به گفته وی، در حال حاضر یک میلیون و 293 هزار دانش آموز اطالعات خود را وارد 
سامانه کرده و در حدود یک میلیون و 240 هزار نفر هنوز اطالعاتشان هنوز وارد سایت نشده 
است. پس از ورود اطالعات این افراد، باید اسامی دانش آموزان با اطالعات اسمی مرکز آمار 

مقایسه شود و پس از آن در نهایت می توان اسامی کودکان بازمانده از تحصیل را اعالم کرد.
نوری تصریح کرد: تا پایان مهر ماه اسامی کودکان بازمانده از تحصیل مشخص می شود. ضمن 

آنکه باید کودکان معلول و مهاجرتی را نیز باید مورد توجه قرار داد.
مرکزپژوهشها:سهمیلیونو۲۰۰هزاربازماندهازتحصیلداریم

این صحبت ها در شرایطی است که چندی پیش  مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
طبق سرشماري سال 1385، آماري تکان دهنده از کودکان بازمانده از تحصیل منتشر کرد.

طبق این آمار، هم اکنون سه میلیون و 200 هزار کودک ش��ش تا 17ساله در کشور وجود 
دارند که یا اصالبه مدرسه نرفته اند یا به دالیل مختلف از تحصیل بازمانده اند. این آمار منهاي 
کودکان و نوجواناني است که در سال هاي قبل از 1385، به دالیل مختلف از تحصیل بازمانده 
اند و هم اکنون از چرخه نوجواني وارد جواني شده و پاي در دهه دوم زندگي خود گذاشته اند.



چهره روزيادداشت

افخم  جای ظريف به مجلس می آيد
نقوی سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با اشاره به جلسه امروز کمیس��یون امنیت ملی از حضور سخنگوی 
وزارت امورخارجه برای توضیح درباره سفر رئیس جمهور به نیویورک 

خبرداد.
به گزارش خانه ملت، حسین نقوی حسینی درباره دستورکار جلسه 
امروز کمیسیون امنیت ملی، گفت: با توجه  به حضور وزیر امورخارجه 
در نیویورک از سخنگو برای توضیح سفررئیس جمهوربه نیویورک 
دعوت شده است اما به محض ورود ظریف به کشور از وی برای حضور 

درکمیسیون امنیت ملی دعوت خواهد شد.
نماینده مردم ورامین و پیش��وا در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
محور گفت وگوی نمایندگان کمیس��یون امنیت ملی و سخنگوی 
وزارت امورخارجه درباره مسائل مختلفی از جمله سفر رئیس جمهور 

به نیویورک است.

 واکنش تند و قاطع ظريف
 به سخنان اوباما

محمدجواد ظریف دی��روز به اظه��ارات اوباما در دیدار ب��ا نتانیاهو 
واکنش نشان داد.

ظریف در توییتر رس��می خود و به انگلیسی نوشت: »رئیس جمهور 
اوباما نیازمند ثبات برای ارتقای اعتماد دوجانبه اس��ت. پش��تک و 
 وارو زدن اعتمادس��وز اس��ت و از اعتبار ایاالت متح��ده می کاهد«. 
وی افزود: »پیش فرض رئیس جمهور اوباما که ایران به خاطر تهدیدها 
و تحریم های غیر قانونی  مذاکره می کن��د، بی احترامی به یک ملت، 

نادرست و زورگویانه است«.
اوباما در دی��دار ب��ا بنیامی��ن نتانیاهو گف��ت گزینه نظام��ی علیه 
ایران هم چن��ان روی میز اس��ت. پیش ت��ر و در س��خنرانی مجمع 
عمومی س��ازمان ملل متح��د، حس��ن روحانی رئی��س جمهوری 
 ایرات تاکید کرده بود انتظار ایران، ش��نیدن ص��دای واحد از ایاالت

 متحده است.

 عسگراوالدی
 از حالت بحرانی خارج شد

سیدکمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره 
آخرین وضعیت جس��مانی حبیب اهلل عسگراوالدی، گفت: وضعیت 
وی مدت��ی بحرانی اعالم ش��ده بود ک��ه خوش��بختانه از این حالت 
خارج ش��د. بنده پیگیر آخرین وضعیت وی بودم و باخبر شدم حال 

عسگراوالدی روبه بهبودی است و خطررفع شده است.
وی ادامه داد: عسگراوالدی به بیمارستان جدیدی منتقل نشده و در 

همان بیمارستان قبلی بستری است.

ورود وزارت اطالعات و نیروی 
انتظامی به موضوع رشوه در فوتبال  
افضلی فرد س��خنگوی کمیس��یون اصل نود با بیان اینکه در جلسه 
کمیسیون اصل نود مباحث اهالی فوتبال توسط اعضای کمیسیون 
شنیده شد، تصریح کرد: کمس��یون اصل نود طی جلساتی در آینده 
از سازمان صدا و س��یما، نیروی انتظامی، وزارت اطالعات و سازمان 
بازرس��ی کل کش��ور دعوت خواهد کرد تا با حضور در کمیس��یون 

مستندات خود درباره رشوه در فوتبال را ارائه کنند. 
افضلی ف��رد همچنی��ن اع��الم ک��رد ک��ه کمیس��یون اص��ل نود 
از وزارت اطالع��ات و ناج��ا خواه��د خواس��ت ت��ا اف��راد مرتب��ط 
 ب��ا پرداخ��ت رش��وه و رش��وه گیری در فوتب��ال را شناس��ایی

 کنند.

ظريف به واشنگتن سفر نخواهد کرد
یک منبع نزدیک به هی��ات همراه وزیر امور خارجه کش��ورمان در 

نیویورک اعالم کرد ظریف به واشنگتن سفر نمی کند.
به گزارش  مهر،  وی در پاسخ به سوالی در این خصوص اظهار داشت: 

چنین سفری در برنامه ظریف قرار ندارد.
وی افزود: وزیر امور خارجه کش��ورمان در هفته اول اقامت خود در 
 نیویورک ضمن همراهی ریاس��ت محترم جمه��وری در مالقاتها و 
برنامه ه��ای مختلف، تع��داد قابل توجه��ی مالقات ب��ا همتایان و 
 مقامات ارشد سازمان ملل داشت و در هفته دوم اقامت ضمن ادامه

 مالقات های دو جانب��ه، در برنامه های تنظیم ش��ده در چارچوب 
دیپلماسی رسمی، رسانه ای و عمومی شامل دیدارها، مصاحبه ها و 
سخنرانیها در محافل و کانونهای نخبگان و دانشگاهی از جمله فارغ 
التحصیالن دانشگاه شیکاگو و نیز شورای روابط خارجی )CFR( و 

انجمن آسیایی شرکت فعال داشته و خواهد داشت.
 لذا علیرغم درخواس��تهای ف��راوان از جمله دعوت دانش��گاههای 
میشیگان، هاروارد، پرینستون و موسس��ات مطالعاتی واشنگتن، به 
دلیل ضیق وقت ایش��ان قادر به اجابت درخواستهای صورت گرفته 

نشد.

با به توافق نرسیدن بر سر الیحه بودجه در ضرب االجل تعیین 
ش��ده دولت آمریکا تعطیل ش��ده و کم کم فعالی��ت  نهادها و 
اداره های فدرال این کشور متوقف می شود. این تعطیلی با به 
توافق نرسیدن دولت و کنگره آمریکا برای مردم این کشور چه 

دردسر هایی خواهد داشت ؟
ریاس��ت جمهوری آمری��کا حاال ب��ه نهادهای دول��ت فدرال 
اعالم کرده  ک��ه مناب��ع مالی الزم ب��رای ادام��ه فعالیت آنها 
 در اختی��ار دولت ق��رار نگرفت��ه و بای��د خ��ود را »تعطیل«

 محسوب کنند.
تعطیلی دولت آمریکا برای نخس��تین بار در ۱۷ سال گذشته 
صورت می گیرد اما بی س��ابقه نبوده اس��ت.  در زمان ریاست 
جمهوری کلینتون  در س��ال ۱۹۹۵ هم تقابل مشابهی بر سر 
بودجه به وجود آمد و با توافق نکردن دو طرف دولت برای ۲۶ 
روز تعطیل شد. این تعطیلی در دو هفته آخر سال ۱۹۹۵ ادامه 
داشت و کار به هفته اول سال ۱۹۹۶ هم کشیده شد. تعطیلی 
دولت به معنای تعلیق موقت فعالیت همه ادارات و دفاتر دولت 
فدرال خواهد بود که بر اساس قوانین »غیر ضروری« خوانده 
می ش��وند. بیش��تر از نصف کارمندان دولت فدرال بر اساس 
تقسیم بندی صورت گرفته غیر ضروری به حساب می  آیند. این 
چالشی جدی برای مردی اس��ت که حزبش به  رای اوردن در 

دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری امریکا دلخوش است .

 اوباما خانه نشین می شود ؟
بر خالف تصوری که برخی ها از اصطالح تعطیلی دولت دارند 
رئیس جمهوری آمری��کا و کابینه او همچنان مش��غول به کار 
می مانند. همه کارمن��دان دولت آمریکا که  کارش��ان مربوط 
به تأمین امنیت ملی اس��ت یا آن طور که قوانین آمریکا گفته 
فعالیت ش��ان به حفظ جان و مال ش��هروندان مرتبط اس��ت 
کارمندان ض��روری به حس��اب می آیند و در ط��ول تعطیلی 
تحمیلی، همچنان مشغول به کار هس��تند. هر چند مشخص 
نیس��ت که این افراد چه زمانی بتوانند حقوق خود را دریافت 

کنند. 
 کارمندهای نهادهای فدرال، معموال هر دو هفته یک بار حقوق 
می گیرند. اگر ای��ن تعطیلی در کمتر از دو هفته جمع ش��ود، 
آنها حقوقش��ان را س��ر وقت می گیرند. وگرنه باید برای مدت 

نامعلومی برای آن صبر کنند.
بر اساس تقس��یم بندی فعالیت های دولت فدرال به دو دسته 
ضروری و غیرضروری نیروهای ارتش،پلیس،کارمندان بخش 
کنترل هوایی، همه بخش های اورژانس پزش��کی، بازرس��ان 
بهداش��ت غذایی، مرزبان��ان، زندان ه��ای ف��درال، نیروهای 
انتظامی، خدمات امداد بحران و حوادث غیرمترقبه باید س��ر 
کار بیایند. آن طوری که پیش بینی ش��ده حدود یک میلیون 

کارمند فدرال باید در خانه هایشان بمانند. 

 اختالل در زندگی روزمره
همه نهاده��ای دیگر دولت فدرال که غیر ضروری تش��خیص 
داده شده اند فعالیت شان متوقف می ش��ود. این مسئله باعث 
می شود بخشی از زندگی روزمره مردم مختل شود و مشکالتی 
برایشان پیش آید. حتی خارجی هایی که قصد رفتن به آمریکا 
را دارند هم دچار مشکل می شوند. روند صدور پاسپورت برای 
ش��هروندان آمریکا و صدور ویزا برای کسانی که قصد ورود به 
این کش��ور را دارند به صورت جدی مختل می ش��ود و تقریباً 

متوقف خواهد بود. 
 در تعطیل��ی دوره کلینت��ون روزانه به ح��دود ۲۰ تا ۳۰ هزار 
درخواست ویزای آمریکا برای ش��هروندان خارجی رسیدگی 

نشد.
 همچنین در این دوره س��ازمان ملی پارک بانی آمریکا حدود 
۳۷۰ پایگاه را تعطیل کرد. هر چند نیروه��ای نظامی آمریکا 
باید بدون مشخص بودن زمان پرداخت حقوق شان به سر کار 
بیایند اما حدود ۴۰۰ هزار نفر از نیروهای کارمند پنتاگون باید 
در خانه بمانند. . کسب و کارهای کوچک که به دنبال دریافت 
وام هستند باید در این وضعیت منتظر بمانند و با مشکالت شان 
دس��ت وپنجه نرم می کنن��د. در واش��نگتن،پایتخت آمریکا 
هم آن طور که ش��هردار این ش��هر گفته حداقل تا یک هفته 
 بعد از تعطیالت اجباری کس��ی آش��غال های م��ردم را جمع

 نمی کند. 
پارک های ملی تعطیل می شوند که این به معنای از دست دادن 
۷۵۰ هزار بازدید کننده روزانه است که تخمین شده به معنای 
۳۰ میلی��ون دالر ضرر روزانه به حس��اب می آید. این تعطیلی 

ضربه ای جدی به صنعت گردشگری آمریکاست .

چقدر تعطیلی طول می کشد ؟  
واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه کس��ی نمی دان��د. دمکرات ه��ا و 
جمهوریخواهان بیشتر از هر چیز اکنون منتظر هستند ببیند 
افکار عمومی چه کسی را برای این وضعیت مقصر می داند. در 
زمان تعطیلی دولت کلینتون،ختالف  نظرها بر سر بودجه، در 
نهایت  بر اس��اس افکار عمومی به نفع دمکرات ها تمام ش��د و 
جمهوریخواهان متهم شدند که منافع سیاسی خود را به منافع 
کشور ترجیح داده اند. اکنون هم نظرسنجی ها نشان می دهد 
که بیشتر مردم آمریکا جمهوریخواهان را به خاطر پافشاری بر 
کنار گذشته طرح اصالحات بیمه درمانی اوباما مقصر می دانند. 
به همین خاطر باید دید چه زمانی دو طرف به توافق خواهند 

رسید تا کارمندهای فدرال بتوانند به سر کارشان بازگردند. 

يک مشکل جدی برای اوباما  

 بازگشت اعضای ارتش آزادتعطیلیدولتآمریکاچهبرسرزندگیمردممیآورد؟
 به ارتش سوريه

به گزارش روزنامه لبنانی الدیار، در پی افزایش ش��دید 
تنشها میان گروه مسلح به ارتش آزاد و گروه تروریستی 
موس��وم به داعش )دولت اس��المی در عراق و شام( که 
وابسته به القاعده اس��ت، گمانه زنیهای متعددی درباره 
سرنوشت گروههای مس��لح مخالف دولت سوریه مطرح 
ش��ده اس��ت.بنابر این گزارش، طی روزهای اخیر شمار 
بسیاری از نیروهای افراطی از صف ارتش آزاد جدا شده 
اند. این در حالی است که ارتش آزاد عمدتا از نیروهایی 
تشکیل شده که با فرار از ارتش سوریه این یگان نظامی را 

تشکیل دادند و به جنگ علیه دولت پرداختند.

مخالف اصلی بهبود روابط 
ايران و عربستان

 یک پایگاه عربی در گزارش��ی به نارضایتی شدید رئیس 
دستگاه اطالعاتی عربس��تان از بهبود نسبی روابط میان 
جمهوری اس��المی ایران و ایاالت متحده آمریکا اشاره 
ک��رده و از مخالف��ت وی با س��فر "حس��ن روحانی" به 
عربستان خبر داده اس��ت.به گزارش الخبرپرس، " بندر 
بن سلطان" رئیس دستگاه اطالعاتی عربستان سعودی 
که طرحهای وی در سوریه با تالشهای دیپلماتیک بین 
المللی روسیه و ایران به بن بست رسیده، هرگز خواهان 
بهبود روابط میان ایران و آمریکا نیست و از تماس تلفنی 
اخیر اوباما ب��ا روحانی که به درخواس��ت رئیس جمهور 

آمریکا انجام شده بود، خرسند نیست.

 تذکر اشتون به آمريکا
 در برگزاری مذاکرات

کاترین اش��تون، در مؤسسه وودرو ویلس��ون در واشنگتن 
گفت: "در هر صورت، قانون گذاران در اینجا و یا آن دس��ته 
از افرادی که از س��وی آمریکا مذاکرات را هدایت می کنند... 
کری )وزیر امور خارجه آمریکا( و تیم وی باید به فکر تضمین 
ایجاد بهترین فضای ممکن باشند."مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا همچنین بر لزوم نشان دادن تمایل و حسن نیت 
در همه زمینه ه��ا تاکید کرد.وی در ادامه برای ش��رکت در 
مذاکرات آتی هس��ته ای با ایران در "بهترین فضای ممکن" 
ابراز تمایل کرد و گفت: "مایلم در بهترین فضای ممکن در ژنو 

مذاکرات را برگزار کنیم.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

برای مذاکره بايد دستمان پر باشد 
سردار  حجازی / معاون آماد و پشتیبانی 

ستاد کل نیروهای مسلح

فراموش نکنیم دشمن بر دش��منی خود مصمم است، از تقویت بنیه 
دفاعی نباید غافل ش��ویم، اگر دستمان پر باش��د می توانیم در میز 

مذاکره امتیاز بگیریم. 
آنها تابع قدرت هس��تند و اینکه اینگونه ملتمس��انه دنبال برقراری 
ارتباط هستند به این دلیل نیس��ت که آنها صلح طلبند به دلیل این 
اس��ت که توان تاثیرگ��ذاری و قدرت آفرینی در س��طح منطقه ای و 

فرامنطقه ای ایران باعث شده آنها کوتاه بیایند. 
شاید ما در ابتدای راه باشیم، 
اما تا کی باید بپذیریم برتری 

هوایی با دشمن باشد. 
واقعیت این اس��ت که فاصله 
ما با آنها زیاد اس��ت، اما باید 
این نکته را بدانیم با ایستادن 
و توق��ف ک��ردن مش��کل 
 ح��ل نش��ده و فاصله ه��ا پر

 نمی شود.
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عزت اهلل ضرغامی رئیس صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران صبح دیروز در جلسه غیرعلنی مجلس 
حضور پیدا کرد. وی در این جلسه در خصوص نحوه عملکرد کانالهای ماهواره ای خارج از کشور در 

قلمرو جمهوری اسالمی ایران و موضوعات وابسته به آن توضیحاتی به نمایندگان داد.

تمامیت ارضی ايران 
قابل مذاکره نیست

تعويض کارت  
پايان خدمت 

افخم س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان در واکنش به ادعاهای 
امارات اعالم کرد: موضوع تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران به هیچ 

وجه قابل مذاکره نیست و این مسئله از نظر ما کامال منتفی است.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی 
درباره تکرار ادعاه��ای بحرین و امارات در مجمع عمومی س��ازمان ملل 
متحد در خصوص جزایر سه گانه ایران، گفت: ما همواره به کشور دوست و 
برادر اعالم کردیم که آماده مذاکره برای رفع سوء تفاهم نسبت به ترتیبات 

اجرایی که در جزایر ابوموسی وجود دارد، هستیم.
وی افزود: این آمادگی را دوباره اعالم کردی��م اما موضوع تمامیت ارضی 
جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه قابل مذاکره نیست و از نظر ما این مسئله 

کامال منتفی است.

سردار ابراهیم کریمی، ازاجرای فاز س��وم طرح تعویض کارت های قدیمی 
پایان خدمت با کارت هوشمند خبرداد و گفت: دارندگان کارت های قدیمی 
پایان خدمت مربوط به سال های ۱۳۶۰ به بعد، از مهرماه باید برای تعویض 
کارت های قدیمی پایان خدمت خود، به یک��ی از دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظام��ی ) پلی��س+۱۰( مراجعه کنن��د.  وی افزود: ف��ازدوم طرح تعویض 
کارت های پایان خدمت قدیمی با کارت هوش��مند، ب��ا تعویض کارت های 
قدیمی پایان خدمت مربوط به سال های ۱۳۷۰ به بعد از تیرماه امسال آغاز 
شده بود. جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با اعالم این مطلب که مهلت 
تعویض کارت های قدیمی پایان خدمت با کارت هوش��مند تا پایان امس��ال 
است، گفت: این افراد در صورتی که برای تعویض کارت های قدیمی خود تا 
پایان امسال، اقدام نکنند، کارت آنان فاقد هرگونه ارزش قانونی خواهند شد.

انصاری مع��اون پارلمانی رئی��س جمهور، گف��ت: یکی از 
پیش��نهاد ات دولت به مجلس، برگزاری جلس��ه مشترک 
عمومی دول��ت و مجلس هر ۲ یا ۳ ماه یکب��ار بود که در هر 
جلسه یک موضوع کالن و خاص به طور کامل مورد بررسی 

قرارگیرد که این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت.
مجید انصاری مع��اون پارلمانی رئیس جمهور با اش��اره به 
نشست مشترک با هیئت رئیسه مجلس، گفت: با هماهنگی 
به عم��ل آمده ب��ا ریاس��ت مجل��س تصمیم ب��ه برگزاری 
اولین جلس��ه دولت یازدهم ب��ا مجلس در محل ریاس��ت 

جمهوری گرفته شد.
وی افزود: محور اصلی این نشست گزارش رییس جمهور از 
سفر به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و 
دستاوردهای سفر است. همچنین موضوعات تعاملی دولت و 
مجلس در این جلسه نیز مورد بررسی و تبادل نظرقرار خواهد 
گرفت. معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: در نشست 
با هیئت رئیسه مجلس درباره ارتقاء همکاری دولت ومجلس 
و بهبود روابط و استفاده حداکثری از ظرفیت دو قوه و خدمت 
رسانی به مردم صحبت شد.انصاری افزود: پیشنهادهای ارائه 
شده دراین جلسه مورد توجه هیات رئیسه مجلس قرار گرفت 
و پیشرفت های سازنده ای در جهت ارتقاء سطح روابط دو قوه 

صورت پذیرفت. 

امیری س��خنگوی وزارت کش��ور گف��ت: یک��ی از موارد 
حلقه پیشرفت و ش��کوفایی احزاب، تعیین تکلیف سریع 
متقاضیان پروانه احزاب است و حتما در دولت تدبیر و امید 

این روند سرعت پیدا می کند.
حس��ینعلی امیری قائم مقام و س��خنگوی وزارت کشور با 
اشاره به روند انتخاب اس��تانداران در این وزارتخانه، گفت: 
روند انتخاب اس��تانداران با س��رعت، دقت و درایت انجام 
می ش��ود و هیچگاه متوقف نش��ده اس��ت.وی اف��زود: در 
چهارش��نبه هفته جاری نیز تعدادی از افراد برای تصدی 
اس��تانداری ها به هیئت وزیران معرفی می شوند، اما تعداد 
استانداران پیش��نهادی تا صبح چهارش��نبه مشخص می  
شود.سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه 
انتخاب اس��تانداران برای م��ردم  مهم اس��ت، اولویت اول 
وزارت کشور انتصاب استانداران جدید است. وی با اشاره 
به حمایت وزارت کش��ور از احزاب، گفت: وزارت  کش��ور، 
وزارت کشور جمهوری اس��المی ایران است و به هیچ وجه 
نباید خود را در جریان ها و گروه های سیاسی حل کند، بلکه 
باید از موضع پدرانه بحث های مربوط به احزاب را مدیریت 
کند. سخنگوی وزارت کش��ور همچنین تاکید کرد که این 
وزارتخانه برای تصویب هر چه س��ریع تر قان��ون احزاب با 

مجلس شورای اسالمی رایزنی هایی خواهد داشت.

حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسالمی در 
نشست خبری گزارشی را از عملکرد نظارتی مجلس در 

سه ماهه پایان دولت نهم ارائه کرد.
وی با بیان اینکه این معاونت هر سه ماه یکبار گزارشی را 
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مسئوالن اجرایی 
ارائه می دهد، گفت: در س��ه ماهه پایان دولت دهم و در 
بحث نظارت بر ابالغ قوانین ۱۰ قانون به دولت ابالغ شد 
که تنها دو قانون در مهلت پنج روزه خود ابالغ ش��د، اما 
چهار قانون دیگر نیز به علت ع��دم ابالغ رئیس جمهور 

توسط رئیس مجلس از طریق روزنامه ها ابالغ شد.
مع��اون نظارت مجلس ش��ورای اس��المی همچنین در 
خصوص تذکرات نمایندگان به وزیران در سه ماهه پایانی 
دولت دهم نیز اظهار داشت: در این سه ماهه بیش از هزار 
مورد یعنی یک هزار و ۵۴ تذک��ر به وزرا و رئیس جمهور 
داده شده است که بیش��ترین آنها با ۱۷۵ تذکر به وزیر 
نیرو و کمترین نیز با دو تذکر به وزیر اطالعات بوده است.

وی همچنین در خصوص س��وال نمایندگان از وزرا نیز 
اظها رداشت: در طول این سه ماهه یعنی تا پایان مرداد 
۹۲، ۵۰ س��وال از وزیران به کمیس��یون های تخصصی 
ارجاع شد که تنها سه س��وال به صحن آمد و در نهایت 

نمایندگان از پاسخ وزرا قانع شدند.

آشنا دستیار ارش��د رییس جمهوردر پاسخ به این سوال 
که پیام ایران در این سفر درباره مذاکرات هسته ای چه 
بود، اظهار داش��ت: در این زمینه چند هدف مش��خص 

دنبال می شد.
 یکی از اهداف  ارتقای س��طح مذاکرات بود و این بحث 
بسیار جدی اس��ت و تا وقتی که ما با معاونین و مدیران 
کل وزارت ام��ور خارجه کش��ور ها صحب��ت می کنیم، 
س��اختار بروکراس��ی وزارت خارجه ها مذاک��ره را دفن 
می کند و تا وقتی که از ی��ک رئیس اداره به مدیرکل و از 
مدیر کل به مقامات باال تر برسد، در هر مرحله ای از این 
مراحل انتقال پیام، اگر انگیزه ای وجود نداش��ته باش��د 
 تا این انتقال مثبت انجام ش��ود، این پی��ام مذاکره دفن

 می شود.
وی تصریح کرد: تالشی که در این س��فر انجام شد این 
بود که با ابتکار دیپلماتیک ایران سطح مذاکره به وزرای 
خارجه رس��ید و آقای روحانی نیز از چن��د وقت قبل با 
انتخاب وزیر امور خارجه به عنوان مسئول مذاکره کننده 
ارشد این کار را انجام داده بودند. انتقال پرونده هسته ای 
از ش��ورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه پیام 
خیلی روش��نی به طرف مقابل منعکس کرد که س��طح 

مذاکرات، در سطح وزیر خارجه خواهد بود.

دولت مجلسدولت امور  خارجه

 جلسات2 قوه 
هر سه ماه يکبار است

رايزنی با مجلس برای 
تصويب قانون احزاب

 رکورد وزير نیرو 
در دولت دهم 

 اهداف 
سفر به نیويورک  
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1000 تاکسی اصفهان به سامانه 
هوشمند مجهز شدند

مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هرداری اصفهان گف��ت: تاکنون 
 یک هزار دس��تگاه تاکس��ی در اصفهان به س��امانه هوش��مند تاکسی

 مجهز شده اند.
علیرضا تاجمیرریاحی در اصفهان در مورد تاکسی های مجهز به سامانه 
هوش��مند اظهار کرد: یک��ی از مهم ترین اقدامات ش��هرداری اصفهان 
که اکنون در حال اجراس��ت فراهم کردن زمینه پرداخت الکترونیکی 
و مدیریت و نظارت هوش��مند بر حمل  و نقل عمومی اس��ت.وی ادامه 
داد: این طرح بعد از دو س��ال کار کارشناس��ی و فعالیت 15 کارشناس 
از مجموعه س��ازمان فاوا، معاونت حمل و نقل و ترافیک، اتوبوسرانی و 

تاکسیرانی اجرایی شده است.

۷0 درصد مادی های اصفهان 
ساماندهی شدند

رئیس اداره انهار و مادی های ش��هرداری اصفهان گفت: طی 1۰ سال 
گذشته ۷۰ درصد مادی های اصلی شهر اصفهان ساماندهی شده است. 
س��یدجالل عمرانی اظهار کرد: مادی ها میراث چند صد س��اله ش��هر 
اصفهان محسوب می ش��وند، از این رو س��اماندهی و احیای آنها الزم و 
ضروری است.وی ادامه داد: با توجه به ناپایداری آب رودخانه زاینده رود 
نگهداری و بهره وری انهار معضل بزرگی است، چرا که با خشکی مادی ها 

بوی نامطبوعی ایجاد می شود.

 تعمیر و بازسازی
 5 باب مدرسه در زواره

رئی��س آموزش و پ��رورش منطقه زواره گفت: در راس��تای اس��تقبال 
 از س��ال تحصیل��ی جدید پنج ب��اب مدرس��ه در منطق��ه زواره تعمیر 

و بازسازی شد.
ناصر صادقی با بیان اینکه در راستای استقبال از سال تحصیلی جدید و 
زیباسازی و رفع مشکالت مدارس با اعتباری بالغ بر 15۰ میلیون ریال 
پنج باب مدرسه در زواره بهسازی و تعمیر شد، اظهار داشت: این طرح 
شامل تعمیر سرویس های بهداشتی مدرس��ه شهید میرزایی روستای 
کچورستاق، انجام سرامیک راهرو مدرسه امام خمینی روستای حسین 
آباد، گازکشی مدارس راهنمایی مطهری و دبستان اسالم آباد و تعمیر 

و نقاشی مدرسه زینبیه است.

ماهانه 148 میلیارد تومان مستمری 
پرداخت می کنیم

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان 192 
هزار مس��تمری بگیر وجود دارد که این اداره کل ماهان��ه بالغ بر 148 
میلیارد تومان مستمری پرداخت می کند. علی اصغر دادخواه اظهار کرد: 
هم اکنون در استان اصفهان یک میلیون و 2 هزار نفر بیمه شده اصلی و 
بیش از یک میلیون و 638 هزار نفر بیمه شده تبعی تحت پوشش این 

سازمان است که بیش از 63 درصد جمعیت استان را شامل می شود.

 راه اندازی کارگاه هنرهای دستی 
سنتی در آران و بیدگل 

سرپرست اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
آران و بیدگل گفت: کارگاه هنرهای دستی سنتی در آران و بیدگل راه 
اندازی می ش��ود.عباس متولی اظهار کرد: برای آغاز به کار این کارگاه 
چهاردستگاه در رشته های زری بافی، شعربافی، چادرشب بافی و شال 

بافی وجود دارد.
وی افزود: اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل 
برای تجهیزات، مواد اولیه و مربی این کارگاه یکصد میلیون ریال اعتبار 

درنظر گرفته است.

 برگزاری جشن عاطفه ها در 3 هزار 
و 600 پايگاه در سطح استان

  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: جشن 
عاطفه ها در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم مهرماه جاری و با شعار 
“جشن عاطفه ها در انتظار مهر حماسی" در 3 هزار و 6۰۰ پایگاه در 

سطح استان اصفهان برگزار می شود.
مهدی مجلس آرا بیان داشت: جشن عاطفه ها با هدف کمک به دانش 
آموزان نیازمند و فرهنگسازی انفاق و کمک به همنوع در بین دانش 

آموزان، هر ساله در ابتدای سال تحصیلی برگزار می شود. 
وی اضاف��ه کرد: این جش��ن در روزه��ای دهم آام��روز (، یازدهم و 
دوازدهم مهرماه جاری و با ش��عار “جش��ن عاطفه ها در انتظار مهر 
 حماس��ی" در 3 هزار و 6۰۰ پایگاه در سطح اس��تان اصفهان برگزار

 می شود. 

 استانداری و شهرداری
 در تعامل هستند 

استاندار اصفهان گفت: مدیریت استان و مدیریت شهر 
اصفهان با یکدیگر تعامل ویژه ای دارن��د و مطمئنا این 

همکاری تا انتها ادامه خواهد داشت.
 به نقل از اداره کل روابط عمومی اس��تانداری اصفهان، 
رسول زرگرپور در نخستین جلسه رسمی خود با اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن اظهار خوشوقتی از 
انتخاب ش��هردار اصفهان، اظهار کرد: با توجه به سوابق 
خدمتم در گذش��ته احس��اس بس��یار خوبی نسبت به 

شورای شهر دارم.
وی با اش��اره به س��ابقه خدمت خود بعن��وان قائم مقام 
شهرداریها طی مدت 8 سال از اینکه اولین جلسه رسمی 
کار خود را با اعضای شورای ش��هر برگزار می کند، بیان 
کرد: با توجه به تخصص های مجموعه مدیریت شهر، به 

امید خدا موفق خواهید بود.
استاندار اصفهان گذش��تن از گردنه انتخاب شهردار با 
توجه به بلوغ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی مردم اصفهان  
را اولین موفقیت این اعضا برشمرد و گفت: انجام به موقع 
آن نتیجه درک درس��ت ش��ورا از واقعیت های بیرون و 

احساس مسئولیت است.
وی تقویت شورای شهر و شهردار محترم را در چارچوب 
قانونی وظیفه خود دانست و افزود: جز تعامل و همکاری 
به چیز دیگری نمی اندیش��م و معتقد به مدیریت واحد 

شهری در یک فرآیند درست و منطقی هستم.
زرگرپور ضمن تبریک به شهردار اصفهان، وی را فردی 
متدین و متخصص خواند و تأکید کرد: با دوستی، رفاقت 
و تفاهم، می ش��ود به راحتی ای��رادات جزئی را برطرف 
کرد.وی با بیان اینکه مابین مدیریت اس��تان و مدیریت 
ش��هر چیزی جز همکاری و تعامل نخواهد بود، تصریح 
کرد: در یک فرآیند درس��ت اعتقاد ب��ه مدیریت واحد 

شهری داشته، این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
استاندار صافهان پایان با تأکید بر جایگاه اصفهان و اینکه 
این استان باید بعنوان الگو مطرح باشد، خاطر نشان کرد: 
آنقدر موارد و مسائل قابل پیگیری داریم که دیگر جایی 

برای اختالف نظر باقی نمی ماند.
رئیس شورای ش��هر اصفهان نیز در این دیدار صمیمانه 
ضمن تبریک انتصاب دکتر زرگر پور به سمت استاندار 
اصفهان، اظهار کرد: با همه توان در جهت توسعه شهر در 
خدمت شما هستیم و در جهت تقویت مدیریت استان، 

لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.

گشتی در اخبار

 اصفهان قابلیت برگزاري 
برنامه هاي مهم کشوري را دارد

مهدی باقر بیگی

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان 
  اصفهان قابلیت برگزاري برنامه هاي مهم کش��وري را دارد .همه دست 
اندرکاران می دانند جش��نواره کودک واقعه ای است که برگزاری آن در 
اصفهان مورد نیاز اس��ت و هر چقدر بهتر برگزار شود می توانیم اصفهان 
را بهتر ب��ه ایرانیان معرفی نماییم. از نظر پتانس��یل ه��ای الزم اصفهان 
قابلیت برگزاری همه وقایع مهم کشوری و به ویژه هنری را دارد با توجه 

به هنردوس��تی م��ردم اصفهان 
استقبال ها نیز از این واقعه فراوان 
است.  امروز همه دست اندرکاران 
م��ی دانن��د جش��نواره کودک 
واقع��ه ای اس��ت ک��ه برگزاری 
آن در اصفهان مورد نیاز اس��ت 
 و هر چه قدر بهتر برگزار ش��ود

 می توانی��م اصفه��ان را بهتر به 
ایرانیان معرفی نماییم. 
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چهره روز
100 خانواده بی سرپرست اصفهانی تحت حمایت خیریه قرار دارند

مدیر بنیاد خیریه دس��ت های مهربان در اصفهان گفت: با وجود اینکه س��ابقه فعالیت این 
خیریه در اصفهان کمتر از یک سال اس��ت اما در همین مدت کوتاه اتفاقات خوبی افتاده و 

حمایت از زنان سرپرست خانواده در کمترین زمان انجام گرفته است.
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رییس بهداری کل ناجا آخرین وضعیت رسیدگی به طرح تحقیقات 
باکتری های مین یاب، فرسایش پرسنل ناجا، نحوه فعالیت سامانه 
صدای پزشک، آخرین وضعیت وبا و پرونده مربوط به استامینوفن 
فاسد در کشور را تشریح کرد.  به گزارش ایسنا سردار علی مجیدی 
خود درباره آخرین وضعیت طرح تحقیقات باکتری های مین یاب 
در کشور گفت: این طرح در وسعت کوچک و آزمایشگاهی انجام 
شده و در حال حاضر در مرحله اجرای پایلوت میدانی آن هستیم 
که اگر یک میدان مین به ما دهند و در آنجا با موفقیت این طرح 
را به اتمام برسانیم از آن رونمایی خواهیم کرد.رییس بهداری کل 
ناجا همچنین درباره سامانه صدای پزشک و نحوه فعالیت آن نیز 
تصریح کرد: این س��امانه در خط امین ناجا با شماره 165 و برای 
دیگر شهروندان با شماره 63982165 قابل تماس است.به گفته 
وی بهداری ناجا در تالش است تا بتواند سیستم ارتباط تصویری 
را در این زمینه راه اندازی کند که در ح��ال حاضر به علت وجود 
یکسری معذورات و نبود پهنای باند مناسب این طرح تنها در چند 

بیمارستان ناجا اجرایی شده است.

وظیف�ه  وب�ا؛  ب�ه  مبت�ا  بیم�اران  قرنطین�ه 
وزارت بهداشت است

به گزارش ایس��نا، مجیدی درباره اظهارات مطرح شده از سوی 
وزارت بهداشت و درخواست این وزارتخانه از ناجا به ایسنا گفت: 

اگر وزارت بهداشت تقاضایی را از بهداری ناجا داشته باشد در این 
زمینه آماده همکاری با آنان هس��تیم. اما قرنطینه وظیفه وزارت 
بهداشت اس��ت و بهداری ناجا در این خصوص وظیفه ای ندارد.

وی با بیان اینکه در صورتی که درخواستی از وزارت بهداشت یا 
دستوری از فرمانده ناجا ارائه ش��ود در این زمینه وارد می شویم 
گفت: تا بدین لحظه موردی از ابتال به وبا در بهداری ناجا گزارش 

نشده است.

استامینوفن های فاسد نداشتیم
مجیدی درباره شایعات مطرح شده چند روز اخیر مبنی بر مرگ 
چندین تن بر اثرمصرف اس��تامینوفن های فاسد و غیربهداشتی 
به ایس��نا گفت: در این زمینه آماده همکاری با وزارت بهداش��ت 
هس��تیم اما تاکنون موردی از اس��تامینوفن های فاسد مشاهده 

نکردیم.

چاق ها به ناجا نمی روند
رییس به��داری کل ناجا درب��اره آخرین وضعی��ت طرح پایش 
سالمت پرسنل ناجا و نحوه اس��تخدام آنها اظهارکرد: افراد چاق 
نمی توانند به اس��تخدام ناجا دربیایند و اگر در طول خدمت نیز 
 این افراد دچار اضافه وزن ش��وند به وسیله دستگاه های سنجش 

بی ام آی سالمت آنان کنترل می شود.

پادگان های ناجا مجهز به آمبوالنس است
وی درباره تجهیز پادگان ها و مراکز آموزش��ی ناجا به آمبوالنس 
خاطرنشان کرد: امروز هیچ پادگانی نداریم که بهداری ناجا در آن 
آمبوالنسی نداشته باش��د و حداقل دو آمبوالنس در آنها مستقر 
است. البته این وضع در پادگان دیگر یگان های نظامی نیز وجود 
دارد اما من مسئول آن نیستم. مجیدی از خرید 3۰۰ آمبوالنس 
از سوی بهداری ناجا خبرداد و گفت: این آمبوالنس ها خریداری 

شده و به مرور وارد چرخه بهداری ناجا می شود.

فرسايش شغلی پلیس خیلی باالست
به گزارش ایسنا، مجیدی شغل پلیس را استرس زا توصیف کرد 
و گفت: یک مامور پلیس همواره گوش به زنگ اس��ت و حتی در 
شرایطی که همه افراد در تعطیالت و تفریح هستند نظیر ایام عید 

و ... بیش از دو سوم عوامل ناجا در آماده باش قرار دارند.
وی با بیان اینکه فرسایش شغلی پلیس بسیار باالست گفت: اگر 
قرار باشد مشاغل سخت درباره این افراد بررسی شود، باید شغل 

پلیس را در درجه اول قرار داد.
مجیدی درباره درجه بندی حرفه های پراس��ترس و پر خطر در 
ناجا نیز گف��ت: هر یک از بخش ه��ا در پلیس دارای اس��ترس و 
سختی های مربوط به خود است. اما از دو س��ه سال قبل درباره 
مشاغل پراسترس تر تمهیداتی را در نظر گرفتیم که از جمله آن 
می توان به اعزام این افراد به سفرهای تفریحی و زیارتی به همراه 
خانواده، برگزاری کارگاه های مقابله با استرس و غیره  اشاره کرد.

رییس بهداری کل ناجا در واکنش به اظهارنظر یکی از مسئوالن 
پیش��ین پلیس راهور تهران مبنی بر اینکه 3۰ درصد از ماموران 
پلیس راهور که دارای دو سال سابقه حضور در چهار راه ها هستند 
به سرطان ریه مبتال می شوند، گفت: تعدادی کیت تعیین آلودگی 
سرب تهیه کرده و مشغول بررس��ی این موضوع از نظر پزشکی و 
علمی هس��تیم چرا که نمی توان بدون چنین تحقیقاتی چنین 

آماری را ارائه کرد.
وی افزود: باید بررسی شود که آیا علت ابتال به این بیماری حضور 
در این محل ها بوده یا علت دیگری داشته و این که آیا این موضوع 

فراگیر است یا خیر.
مجیدی با بیان اینکه در حال حاض��ر در حال نمونه گیری از این 
افرد هس��تیم گفت: در صورتی که متوجه ش��ویم میزان ابتالی 
ماموران راهور به سرطان ریه باالست قطعا از طریق تزریق دارو، 
چرخش در نیروهای پلیس و غیره س��عی می کنیم از تبعات آن 

جلوگیری کنیم.

رئیس بهداری ناجا خبر داد:

استامینوفن های فاسد نداشتیم

قرنطینه بیماران  با وزارت بهداشت است

بسته تشويقی برای ازدواج سالمندان مجردآمادگی۲5 مکان  برای قربانی دام 

رئی��س ش��بکه دامپزش��کی شهرس��تان اصفه��ان گف��ت: 
ب��رای چهارمی��ن س��ال پیاپ��ی ط��رح بازرس��ی ، نظارت 
و س��اماندهی کش��تار دام در عی��د قرب��ان ب��ه منظ��ور 
تعیی��ن م��کان های��ی مناس��ب ب��رای ذب��ح ش��رعی دام 
 در عی��د ب��زرگ مس��لمین در شهرس��تان اصفه��ان اج��را

 می شود.
 عبدالرضا مرادی با بیان اینکه قرار است برای دسترسی آسان 
مردم به دام زنده و امکان ذبح شرعی آن، مکان هایی در شهر 
اصفهان در نظر گرفته ش��ود، اظهار کرد: نماینده ای از دفتر 

نماینده ولی فقیه در اس��تان و یک بازرس دامپزش��کی برای 
نظارت بر ذبح ش��رعی و رعایت نکات بهداشتی در این مکان 

ها مستقر می شوند.
وی با اشاره به اینکه 3۰ گروه بازرسی ثابت در روز عید سعید 
قربان ب��ر ذبح بهداش��تی دام  نظارت کامل خواهند داش��ت، 
خاطر نشان کرد: این مکان ها از خدمات آب، فاضالب و محل 

نگهداری دام برخوردارند.
رئیس شبکه دامپزش��کی شهرس��تان اصفهان تصریح کرد: 
عالوه بر بازرسان مراکز، 1۰گروه بازرسی سیارهم در روز عید 
سعید قربان در شهرستان اصفهان بر کشتارهای متفرقه دام 

نظارت می کنند.
وی افزود: پیش بینی می شود امسال در روز عید قربان بر ذبح 

بیش از هزار و5۰۰ راس دام نظارت شود.
مرادی با بی��ان اینکه پارس��ال هم در عید س��عید قربان 3۰ 
گروه ثابت و 1۰ گروه س��یار کار بازرس��ی بر ذبح شرعی دام 
را در اصفهان بر عهده داش��تند، اظهار کرد: پارسال با نظارت 
بر کش��تار ه��زارو 32 رأس گوس��فند و بز ویژه عید س��عید 
 قربان ، 299 الش��ه به علت رعایت نش��دن موارد بهداش��تی

 ضبط شد.

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی )ره( از ارائه 
بسته تشویقی برای ازدواج سالمندان مجرد خبر داد و گفت: 
کمیته امداد به مناسبت روز س��المندان بسته تشویقی را به 
منظور حمایت در قالب مستمری و وام اشتغال به کل کشور 
ابالغ کرده و سالمندان مجرد اعم از زن و مرد می توانند از این 

حمایت های ویژه استفاده کنند.
به گزارش ایسنا علی محمد ذوالفقاری درهمایش ملی تجلیل 
از سالمندان توسط کمیته امداد امام خمینی)ره( با اشاره به 
اینکه شش میلیون و 2۰۰ هزار سالمند در سراسر کشور وجود 

دارد، افزود: از این تعداد سالمند یک میلیون و 5۰۰ هزار نفر 
تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که 4۰ درصد از 6۰ درصد 

سالمندان تحت پوشش، مرد هستند.
وی به بسته معیشتی طرح ش��هید رجایی اشاره کرد و افزود: 
در این بسته معیشتی اردوهای سالمندی، مسائل مربوط به 
اشتغال، مسکن و مباحث بهداشتی مورد توجه قرار گرفته اند و 
از سال 82 تاکنون 2۰۰ هزار نفر در قالب این طرح وام اشتغال 

دریافت کرده اند.
معاون حمایت و س��المت کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( با 
بیان اینکه 6۰ درصد از س��المندان تحت پوشش این کمیته 
به صورت انفرادی زندگی می کنند، خاطرنشان کرد: این افراد 
ماهیانه 4۰ هزار توم��ان از کمیته امداد مس��تمری دریافت 
می کنند و 45 هزار تومان نیز به صورت یارانه از طرف دولت 

به آنها پرداخت می شود. اما کماکان مشکالت زیادی دارند.
ذوالفقاری با بیان اینکه درخواستی را به منظور مشکالت افراد 
تحت پوشش این س��ازمان به مجلس شورای اسالمی ارسال 
کرده ایم، اظهار کرد: مددجوی��ان در مورد بیمه مکمل، بیمه 
درمان و اسکان با مشکل مواجه هستند واز مجلس درخواست 

کرده ایم که این مسائل مورد توجه آنها قرار گیرد.

رئیس بیمارستان فیض استان اصفهان گفت: آب مروارید ممکن است سبب تاری یا 
عدم وضوح دید به خصوص در افراد مسن شود، اما قابل درمان است.

علیرضا دهقانی در اصفهان در پاس��خ به این س��ئوال که آب مروارید چیست، اظهار 
کرد: آب مروارید عبارت اس��ت از کدر ش��دن عدس��ی چش��م که به صورت طبیعی 

شفاف است، آب مروارید نیز سبب تاری دید می ش��ود. وی در مورد علل آب مروارید 
افزود: شایع ترین شکل آب مروارید ناش��ی از افزایش سن است، اما مشکالتی از قبیل 
برخ��ی از بیماری ها مانن��د دیابت، ضربه های وارده به چش��م، ق��رار گرفتن طوالنی 
 مدت در نور آفتاب و مص��رف طوالنی مدت برخی از داروه��ا می تواند علل اصلی این 

بیماری باشد. رئیس بیمارستان فیض استان اصفهان در مورد عقاید اشتباه در مورد 
عمل کردن این بیماری گفت: در گذش��ته بن��ا به عقاید غلط گفته می ش��د باید آب 
مروارید کامال برسد تا قابل عمل جراحی باشد، اما امروزه اگر آب مروارید سبب تاری 

دید و کندی کارهای روزمره فرد شود عمل می شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چگونه آب  مروارید تشخیص داده می شود، 
بیان داشت: معاینه دقیق توسط چشم پزش��ک می تواند وجود وسعت آب  مروارید و 
همچنین هر گونه مشکل دیگری که سبب کاهش دید و ناراحتی می شود را مشخص 
کند و ممکن است علل دیگری عالوه بر آب  مروارید به ویژه مشکالت پرده شبکیه یا 
عصب بینایی سبب کاهش بینایی شود و اگر این مشکالت شدید باشد حتی عمل آب  
مروارید ممکن است منجر به بهبود دید نش��ود و بنابراین بعد از اینکه آب  مروارید در 
چشم تشخیص داده ش��د و انجام عمل به بیمار تفهیم شد باید قبل از عمل مشخص 
شود که آیا بیمار عالوه بر آب مروارید مش��کل دیگری که سبب کاهش دید می شود 

را دارد یا خیر.
دهقانی در پای��ان در مورد درمان این بیماری خاطرنش��ان کرد: تنه��ا راه درمان آب 
مروارید جراحی است و به هر حال چنانچه عالئم آب مروارید خفیف باشد تغییر نمره 
عینک ممکن است موقتا مش��کالت ش��ما را حل کند و هیچ گونه دارو، روش تغذیه، 
ورزش یا وسائل نوری وجود ندارد که سبب درمان یا جلوگیری از آب مروارید شونژد 
و دوری از نور خورشید ممکن اس��ت به جلوگیری یا کند شدن پیشرفت آب مروارید 
کمک کند، عینک های آفتابی که نور م��اورای بنفش را جذب می کنند یا عینک های 

طبی با یک پوشش ضد اشعه ماورا بنفش سبب حفاظت چشم می شوند.

رئیس بیمارستان فیض اصفهان:

آب مرواريد سبب تاری يا عدم وضوح ديد می شود

  تنها راه
 درمان آب مرواريد 

 جراحی است 
 و به هر حال

 چنانچه عائم آب 
 مرواريد خفیف

 باشد تغییر نمره 
 عینک ممکن

  است موقتا
 مشکات شما را 

حل کند
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چهره روزيادداشت

 برداشت هزار و 200 تن بادام 
از باغات تیران و کرون

مدیر جهاد کش��اورزی تیران و کرون گفت: هزار و 200 تن بادام از 
باغات شهرستان تیران و کرون برداشت ش��د.بهرام کریمی مهر، با 
بیان اینکه هزار و 600 هکتار از باغات شهرس��تان تیران و کرون به 
کشت درخت بادام اختصاص دارد، اظهار داشت: 800 هکتار از این 
باغات در برابر سرمازدگی بهار حفظ ش��د.وی با بیان اینکه متوسط 
برداشت بادام در هر هکتار یک تن و 500 کیلوگرم است، افزود: هزار 
 و 200 تن بادام از باغات شهرستان تیران و کرون برداشت شد.مدیر 
جهاد کش��اورزی تیران و کرون افزود: فصل برداش��ت بادام در این 
شهرستان به پایان رس��یده و در حال حاضر برداشت گردو و انگور از 
اراضی باغی در حال انجام اس��ت.وی ادامه داد: برداشت سبزیجات 
برگی در حال حاض��ر در این منطقه در حال انجام اس��ت که  پیش 
بینی می شود تا پایان فصل برداشت این محصول 25 هزار سبزیجات 
برگی برداشت شود.وی اضافه کرد: 450 هکتار از اراضی کشاورزی 

شهرستان تیران و کرون به کاشت سبزیجات برگی اختصاص دارد.

 ورود محصوالت ارزان قیمت 
به بازار رايانه

یک کارشناس از ورود محصوالت ارزان قیمت به بازار رایانه در ایران 
خبر داد.معراج هلشی  در این باره اظهار کرد: باتوجه به قدرت خرید 
مصرف کنندگان شرکتها به عرضه محصوالت نوت بوک ارزان قیمت 

خود روی آورده اند.
وی افزود: از این جمله می توان به محص��والت جدید ام اس آی که 
به تازگی وارد بازار شده اشاره کرد که مدل کالسیک cr61 با توجه 
به مشخصات داده شده توسط ش��رکت msi برای کاربران خانگی 
طراحی ش��ده که دارای پردازن��ده اینتل با معماری آی��وی بریج با 
فرکان��س 2.4 و 4 گیگابایتی ب��ا ظرفیت حافظ��ه 500 گیگابایتی 
می تواند گزینه خوبی برای کاربران خانگی و دانشجوی دانست.هلشی 
تصریح کرد: از دیگر محصوالت این شرکت می توان به cx41 اشاره 
کرد؛ این نوت بوک 14 اینچی با مش��خصات cr61 اس��ت اما کارت 
گرافیک قدرتمندی برای پردازشهای گرافیکی در اختیار دارد که از 
چیپ amd استفاده کرده که دارای 2 گیگابایت حافظه vram است 

که می تواند تا 4 گیگابایت هم افزایش پیدا کند

 کمبود باطری خودرو قیمت 
را ۳0 درصد افزايش داد

نایب  رئیس اتحادیه س��ازندگان باطری با اشاره به افزایش 25 تا 30 
درصدی قیمت باط��ری اتومبیل طی یک ماه گذش��ته، گفت: بازار 
باطری در حالی با کمبود روبرو ش��ده که 200 هزار عدد باطری در 

انتظار ترخیص از گمرک است.
به فارس، محمود اکبرزاده در یک نشست خبری با بیان اینکه ساالنه 
5 میلیون و 800 هزار عدد باطری در کش��ور تولید می شود، اظهار 
داشت: مصرف باطری در کشور ساالنه به 12 میلیون عدد می رسد و 
به این ترتیب، 6 میلیون و 200 هزار عدد باطری در کشور کم داریم.

وی با بی��ان اینکه حدود 4 ماه اس��ت ک��ه باطری ه��ای وارداتی به 
گمرک ترخیص نش��ده اند، اظهارداش��ت: در این م��ورد نامه ای به 
سازمان بازرس��ی زده ایم و موضوع کمبود باطری اتومبیل در کشور 
را مطرح کرده ایم.ب��ه گفته اکبر زاده، با توجه ب��ه اینکه باطری جزء 
 کااله��ای اولویت 10 ق��رار دارد، اج��ازه ترخیص به ای��ن کاال داده

 نشده است.
نایب  رئیس اتحادیه س��ازندگان باطری ادام��ه داد: قیمت هر آمپر 
باطری ایران��ی 2455 تومان اس��ت، در حال��ی که ای��ن رقم برای 
باطری های خارجی حدود 2 هزار تومان است که با احتساب عوارض 
جانبی، به حدود 4 هزار تومان می رس��د.وی کمبود باطری اتومبیل 
در کشور را عاملی برای رونق قاچاق این محصول دانست و گفت: در 
چنین شرایطی، شرکت های باطری ساز داخلی در تأمین نیاز داخل 
موفق نیستند و در برخی موارد، صاحبان خودرو به دلیل نبود باطری 
مجبورند خ��ودرو خود را به ط��ور موقت با اتصاالت غیر اس��تاندارد 

فعال کنند.
اکبرزاده با بیان اینکه در حاضر 200 هزار عدد باطری در گمرک در 
انتظار ترخیص است، گفت: یکی از ش��رکت های باطری ساز داخلی 
حدود 3 ماه است که پول سفارش باطری را دریافت کرده ولی باطری 

تولید و تحویل داده نشده است.
وی با بیان اینکه  99.5 درصد از سرب مورد استفاده در باطری های 
خارجی از سرب نو تأمین می ش��ود، گفت: این در حالی است که در 
تولید باطری های ایرانی از س��رب کهنه و آلوده استفاده می شود.به 
گفته نایب  رئیس اتحادیه سازندگان باطری، کمبود باطری اتومبیل 
طی یک ماه گذشته باعث ش��ده قیمت هر آمپر باطری در بازار هزار 
تومان افزایش یابد و به ای��ن ترتیب، قیمت هر باطری بین 25 تا 30 
درصد افزایش یافته است.وی ادامه داد: حدود 65 درصد باطری های 

مورد نیاز برای اتومبیل ها از طریق تولیدات داخل، تامین می شود.

مجلس به دنبال بازگشت 
ارز به نهاده های دامی

پرداخت کلیه  
مطالبات گندم کاران

س��یدمحمد س��ادات ابراهیمی در خصوص عدم پخش نهاده ه��ای دامی و 
مش��کالت پیش روی مرغداران به خبرنگار ایلنا گفت: کمیسیون کشاورزی 
مجلس طی جلس��اتی که با وزرای کش��اورزی و صنعت، مع��دن و تجارت و 
همچنین رئیس کل بانک مرکزی داش��ته اس��ت بر لزوم ارای��ه نهاده ها با ارز 
1126 تاکید کرده است.دبیر اول کمیسیون کش��اورزی تصریح کرد: مرغ از 
جمله قوت های غالب مردم اس��ت لذا انتظار می رود در مقام عمل نیز نسبت 
به بازگشت نهاده ها به ارز 1226 اقدام ش��ود.وی خاطرنشان کرد: مسوولین 
نباید با یکسری نقطه نظرات من درآوردی تولیدکنندگان و مردم را بامشکل 
و محدودیت مواجه کنند.ابراهیمی یادآور ش��د: موضوع تخصیص نهاده های 
دامی مسئله ای کامال شفاف است و نیازی به جلسه دوباره ندارد، اما کمیسیون 

کشاورزی مجددا با حضور وزرای مربوطه این مشکل را پیگیری خواهد کرد.

معاون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت از خرید 4 میلی��ون و 800 هزار تن 
گندم از کشاورزان خبر داد و گفت: روز گذشته تمامی مطالبات گندم کاران 
پرداخت شد.عباس قبادی در گفتگو با مهر گفت: وجوه گندم های خریداری 
شده روز گذشته به کشاورزان پرداخت شد و دولت هیچگونه بدهی دیگری 
به گندام کاران ندارد.معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون 
روزهای پایانی خرید گندم از کشاورزان را سپری می کنیم و بر این اساس، 
تاکنون 4 میلیون و 800 هزار تن گندم از کش��اورزان خریداری شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون 3 هزار و 840 میلیارد تومان به گندم کاران پرداخت 
شده اس��ت که میانگین قیمت خرید گندم 820 تومان برآورد می شود.به 
گفته قبادی، برای فصل آتی برداشت گندم قیمت 1050 تومانی اعالم شده 

که این قیمت متناسب با نرخ های جهانی است.

سازمان توس��عه تجارت وزارت صنعت،معدن و تجارت، 
صادرات شیر خشک را آزاد کرد.

پیش از این از سال گذشته صادرات شیر خشک به دلیل 
آنچه که حمایت از تولید داخل و دامداران گفته می شد، 
ممنوع شده بود.وزیر جهاد کشاورزی سابق تالش زیادی 
کرد، تا دولت صادرات شیرخش��ک را ممنوع کند که به 
زعم ایشان تولید ش��یر و فرآورده های لبنی را در داخل 
تحت الشعاع قرار می داد.ساالنه 15 هزار و 500 تن شیر 
خشک به کشورهای دیگر صادر می شود، اما در این میان 
برخی معتقدند آزاد شدن صادرات شیر خشک محرک 
افزایش قیمت شیر و فرآورده های لبنی در داخل خواهد 
بود. آنها می گویند صادرات ش��یر خشک فرصتی برای 
س��ودجویان ایجاد می کند، تا با تبدیل ش��یرخام تولید 
داخل به شیر خشک از کش��ور با ارزش افزوده باال خارج 
کنند.دبیر انجمن صنایع لبنی معتقد است: آزاد کردن 
صادرات شیر خش��ک اشتباه اس��ت، زیرا میزان ذخیره 
استراتژیک شیر خش��ک و محصوالت لبنی را از دست 

می دهیم.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان مصرف سرانه 
فرآورده های لبنی باید به ساالنه 165 کیلوگرم برسد، در 

حالیکه این رقم اکنون 85 کیلوگرم است.

گروه اقتصاد- اولین جشنواره بسته بندی ایران در حاشیه 
دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چاپ، تبلیغات و بسته 
بندی برگزار می شود. این جشنواره در سه بخش اصلی شامل 
سمینار آموزشی و بررسی مقاالت تخصصی، مسابقه کشوری 
و برگزاری نمایشگاه تخصصی برگزار می شود و مجموع این 
رویدادها بسته اولین جشنواره بسته بندی ایران را تشکیل 
می دهند.  ارزیابی سطح کیفی دستاوردهای صنعت بسته 
بندی و تجلیل از برترین ها، معرفی صاحبان مشاغل بسته 
بندی کشور و معرفی تجهیزات و ماشین آالت روز دنیا توسط 
شرکت های داخلی و خارجی از جمله فرصت هایی است که 
در این رویداد ایجاد خواهد شد و زمینه ای را برای آشنایی 
با ماش��ین آالت روز بس��ته بندی، آش��نایی با فعاالن حوزه 
بسته بندی، فراگیری دانش بس��ته بندی، تشویق و معرفی 
افراد توانمند و هم اندیش��ی فراهم می سازد. آخرین مهلت 
ارسال آثار به این جشنواره 25 مهر ماه است و عالقمندان به 
شرکت در این جشنواره می توانند اطالعات بیشتر را از طریق 
وب س��ایتhttp://ipfestival.ir دریافت کنند. دهمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع چاپ، بسته بندی و تبلیغات 7 
تا 10 آبان ماه در اصفهان، محل برگزاری نمایشگاه های بین 

المللی استان واقع در پل شهرستان دایر می شود.

با توجه به فصل نقل و انتق��االت تعداد معامله های اجاره بها 
امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

بیت اهلل ستاریان کارشناس ارشد امور مسکن در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا با اشاره به س��خنان اخیر وزیر راه و شهرسازی 
مبنی بر تغییر قانون اجاره بها و س��اماندهی خرید و فروش 
مس��کن، اظهار داش��ت: قوانین مطرح ش��ده از سوی وزیر 
نمی تواند ناظر بر قیمت باشد، زیرا نرخ تابعی از قانون نیست و 

دولت نمی تواند قیمت را مشخص و تعیین کند.
وی افزود: تغییرقوانین اعالم ش��ده می تواند بر نوع معامله، 
مسیر معامله، جایگاه های معامله و این که فروشنده باید دارای 
چه شرایطی باشد اعمال شود.ستاریان با ارائه پیشنهادهایی 
در این راس��تا افزود: باید س��امانه خرید و فروش را شفاف  و 
عمومی تر کرد، همچنین باید دسترسی را برای مردم سهل 
الوصول تر ک��رده تا خود م��ردم بتوانن��د در خصوص ملک 
تحقیقاتی را انجام دهند همچنین ب��ه بنگاه  های معامالت 
ملکی یک اختیار خاص بدهند که مثل ثبت احوال جایگاهی 
در قانون داش��ته باش��ند. به طور حتم که کاهش قیمتی را 
شاهد نخواهیم بود اما با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی که 
با استقرار دولت جدید اتفاق افتاده و ارایه سیاست های روشن 

دولت، بازار آماده یک خیز در حوزه مسکن است.

به گفته مدیرعامل ش��رکت ذخیره سازی طبیعی ایران 
پروژه گنبد نمکی کاش��ان تا دو سال آینده آماده افتتاح 

خواهد شد.
در صورت افتتاح این پروژه نگرانی مردم شمال و شمال 
غرب کشور برای گازرسانی از بین خواهد رفت. مسعود 
س��امی  وند مدیرعامل ش��رکت ذخیره س��ازی طبیعی 
ایران در حاش��یه همایش تخصصی اتحادیه بین المللی 
گاز)IGU( با اشاره به آماده بودن مخزن شوریجه برای 
تزریق اظهار داش��ت: امس��ال به طور حتم از این مخزن 
برداش��ت خواهیم داش��ت و هم تولید هم تزریق از این 
مخزن ص��ورت می گیرد و ما تمام س��عی خ��ود را برای 
فراهم آوردن آسایش مردم به کار خواهیم گرفت. وی در 
خصوص تامین گاز شمال و شمال غرب کشور با افتتاح 
مخزن شوریجه گفت: با افتتاح این پروژه هیچ نگرانی در 
این مناطق نخواهیم داشت. س��امی وند افزود: ظرفیت 
تزری��ق گاز به ش��وریجه 10 میلیون متر مکعب اس��ت 
همچنین این مخزن دارای 3 ردیف است که ما کار خود 
را برای تزریق با یک ردیف و 3 ت��ا 4 میلیون متر مکعب 
شروع خواهیم کرد و تا زمانی که سرما شروع نشده است 
تزریق را ادامه خواهیم داد و سعی ما بر این است از 4 تا 7 

میلیون متر مکعب تزریق را انجام دهیم.

نمایشگاه مسکنصادرات  پروژه

صادرات شیر خشک 
صنعتی آزاد شد

 رونمايی بسته  اولین 
جشنواره بسته بندی 

 به زودی شاهد خیز 
در بازار مسکن خواهیم بود

افتتاح گنبد نمکی 
کاشان تا دو سال آينده

اخبار کوتاه

4
افزایش حق بیمه رانندگان  پرخطر

محمد ابراهیم امین رئیس کل جدید بیمه مرکزی ضمن عادالنه ندانس��تن پرداخت هزینه خس��ارت  افراد 
قانون گریز گفت : عملیات بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث تا پایان امسال با نظر کارشناسان نهایی می شود. 

مرداد امسال مدت اجرای آزمایشی این قانون به پایان رسید اما تا پایان سال 1393 تمدید شده است.
احیای زاينده رود 

اصفهان را زنده می کند
حمیدرضافوالدگر

نمایندهمردماصفهاندرمجلس

 با احیای زاینده رود حیات، نشاط و شادابی به شهر باز می گردد و بسیاری 
از مشکالت ایجاد شده ناشی از خش��کی زاینده رود نیز برطرف می شود. 
سه شنبه هفته گذشته جلسه شورای عالی آب به ریاست معاون اول رئیس 
جمهور به منظور رسیدگی به مش��کالت آبی در مجلس شورای اسالمی 
تشکیل شده اس��ت. در این جلس��ه کارگروه دولت نیز برای رسیدگی به 
وضعیت خشکسالی های فالت مرکزی تشکیل شده و وضعیت زاینده رود 
نیز در این کار گروه مورد بررسی 
قرار گرفته است. مقرر شده است 
ک��ه کارگروه های رس��یدگی به 
خشکس��الی های زاین��ده رود به 
منظور برطرف ش��دن مشکالت 
آبی اس��تان به صورت مداوم در 
مجلس شورای اس��المی برگزار 

شود.
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از شهروندان خواست تا در 
برابر فعالیت های غیر استاندارد برخی از افراد سودجو اغفال نشوند.

سعید مومنی اظهار داشت: اخیراً برخی از افراد سودجو به بهانه 
کاهش میزان مصرف گاز اقدام به مسدود کردن لوله های دودکش 
منازل و یا تبدیل بخاری های نفت سوز به گازسوز می کنند که به 

هیچ عنوان مورد تایید شرکت گاز نیست.
وی گفت: ش��رکت گاز هر س��اله تعداد زیادی بروشور و دفترچه 
آموزشی در زمینه کاهش مصرف به مشترکان خود ارایه می دهد 
که رئوس آن عبارتس��ت از عایق بن��دی موتورخانه ها، توجه به 
برچسب انرژی مندرج روی کاالهای مصرفی،  تنظیم دمای اتاق 
روی دمای موس��وم به رفاه با درجه حرارت بین 18 تا 21 درجه 
سانتی گراد،  استفاده از پرده با پوشش ضخیم جهت جلوگیری از 
خروج حرارت و کنترل دقیق دودکش ها است. مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان همچنین ضمن اشاره به نزدیک شدن فصل 
س��رما عنوان کرد: با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه ها الزم 
است هر چه زودتر یک مدیریت مصرف در مصارف خانگی، تجاری 
و صنعتی ایجاد گردد تا عالوه بر صرفه اقتصادی، این سرمایه ملی 

در محل خود مصرف گردد.
این مس��ئول در پاس��خ به س��ئوالی مبنی بر افزایش نرخ گاز در 
استان خاطرنشان کرد: هنوز قیمت خود گاز افزایش داده نشده 
و این افزایش قیمت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی در 
قانون بودجه سال 92 بوده که به شرکت های گاز اجازه می دهد به 
ازای هر متر مکعب، 10 تومان برای توسعه گازرسانی به روستاها 

و شهرها اضافه کند.مومنی در مورد س��همیه گاز نیروگاه ها نیز 
گفت: سهمیه گاز نیروگاه ها مشخص است و شرکت گاز موظف 
است روزانه یک حجم مشخصی از گاز را تحویل وزارت نیرو دهد.

وی تصریح کرد: یک ش��ورا متشکل از کارشناس��ان وزارت نیرو 
و شرکت گاز این سهمیه را مش��خص می کنند و تحویل وزارت 
نیرو می دهن��د، اما این وزارت نیرو اس��ت ک��ه تصمیم می گیرد 
به کدامی��ک از نیروگاه ها گاز و به کدامیک از آنها س��وخت مایع 
)مازوت( تحویل کند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ادامه 
داد: برای شرکت گاز فرقی نمی کند به کدامیک از نیروگاه ها گاز 
تحویل دهد، اما وزارت نیرو ترجیح می دهد نیروگاه هایی که برای 
استفاده از سوخت مایع، لوله کشی دارند از مازوت استفاده کنند 
تا مجبور نباشند با کامیون و تانکر حمل سوخت برای نیروگاه ها 

سوخت ارسال کنند.
این مسئول اذعان داشت: اکنون وزارت نفت کمبود گاز خود را با 
محدود کردن نیروگاه ها و تامین سوخت مازوت تامین می کند، 
اما اگر روزی تولید گازمان به اندازه ای باش��د که بتوانیم سوخت 
 نیروگاه ها را تامی��ن کنیم، مازوت را ه��م می توانیم صادر کنیم.

با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز در استان، نیروگاه 
ش��هید منتظری اصفهان بجای س��وخت گاز از مازوت استفاده 
می کند که با توجه به مس��یر باد در این ش��هر، آلودگی زیس��ت 
محیطی زیادی را ایجاد می کند.در دولت های نهم و دهم نیز طی 
دو مصوبه دولت قرار بر این شد تا این نیروگاه از گاز بجای مازوت 

استفاده کند که هرگز اجرایی نشد.

مدیر ترویج  جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: تا زمانی که 
فعالیت های ترویجی انجام نشود به طور قطع هرگونه عمل جدید 

و نوینی نمی توانند موفقیت آمیز باشد.
مصطفی طغیانی در ارتباط با فعالیت های بخش ترویج کشاورزی 
اظهار داشت: ترویج کشاورزی بیش��تر بر پایه ترویج یافته های 
جدید بوده که در این زمینه فعالیت هایی از قبیل نش��ر نشریات 

ترویجی، پوستر و برنامه های تلویزیونی انجام شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 100 نفر س��ربازان سازندگی 
که دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد کشاورزی امور 
دام و امریه وزارت جهاد کش��اورزی بوده که در دهس��تان ها زیر 
نظر اداره ترویج کش��اورزی جهاد کش��اورزی استان مشغول به 
انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی هستند.مدیر ترویج جهاد 
کش��اورزی اس��تان اصفهان افزود: از دیگر اقدامات اداره ترویج 
کش��اورزی اس��تان هماهنگی و نظارت بر فعالیت های عمرانی، 

ترویجی و آموزشی مراکز خدماتی جهاد کشاورزی است.
این مسئول خاطرنشان کرد: بذرهایی را که در مراکز تحقیقاتی 
به نتیجه رسیده اند از ایستگاه های تحقیقاتی به مزارع کشاورزان 
منتقل ش��ده و در غالب ایده ای جدید که کارب��ردی نیز بوده در 
زمین کشاورزان به عمل می آید که انجام این اقدامات باعث ترویج 

روش های نوین در میان کشاورزان می شود.
طغیانی با بیان اینکه آموزش زنان روس��تایی با استقبال زیادی 
در میان زنان روس��تایی روبه رو بوده تصریح کرد: تعداد صندوق 
حمایت از بخش کش��اورزی خرد بوده که توس��ط زنان کشاورز 

روستایی اداره می ش��ود و مقداری هم اعتبار بالعوض جزئی در 
حد 4 میلیون تومان توسط مجموعه ترویج کشاورزی کشور برای 
انجام فعالیت های ترویجی و مشاغل خانگی کمک شده است.وی 
با اشاره به اینکه طبق نظرسنجی انجام شده در برنامه تلویزیونی 
فعالیت ای��ن اداره مطلوب بوده اس��ت تاکید کرد: ت��ا زمانی که 
فعالیت های ترویجی انجام نشود به طور قطع هرگونه عمل جدید 
و نوینی نمی توانند موفقیت آمیز باشد که این نشان دهنده نقش 

محسوس و مهم بخش ترویج در امور کشاورزی است.
مدیر ترویج جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: امسال با 
توجه به جریان داش��تن رودخانه زاینده به مدت کوتاه که حتی 
پاسخگوی نیاز آبی یک دوره کشت ذرت نبود تمام اطالعیه صادره 
از سوی اداره ترویج کشاورزی ترویج الگوی کشتی بود که براساس 
آن کش��اورزان بر روی محصوالتی مانند گلرنگ و س��بزیجاتی 
که  دوره رویش آنها کم بوده و در ط��ی 50 تا 60 روز آبیاری به 
نتیجه می رسد کار کنند.وی بیان داشت: به کشاورزان برنج کار 
منطقه لنجان، فالورجان، اصفهان، نجف آباد و خمینی شهر نیز با 
صراحت اطالعیه داده ایم که کشت های جایگزین را مانند دانه های 
روغنی و یا محصوالتی که بتواند جایگزین برنج باشد و آب کمتری 

نیاز داشته باشد را کشت کنند.
طغیانی با بیان اینکه امسال در تمام جلسات آموزشی براساس 
موضوع خشکس��الی پیش رفته ایم افزود: در حال حاضر پوستر 
خشکسالی را در دست چاپ داریم که براساس آن کشاورز در یک 

نگاه بداند که باید چه چیزی کشت کند.

تعداد صندوق 
حمايت از بخش 
کشاورزی خرد 
بوده که توسط زنان 
کشاورز روستايی 
اداره می شود و 
مقداری هم اعتبار 
بالعوض جزئی 
در حد 4 میلیون 
تومان  برای انجام 
فعالیت های 
ترويجی و مشاغل 
خانگی کمک شده 
است

 اکنون وزارت 
نفت کمبود گاز 
خود را با محدود 
کردن نیروگاه ها 
و تامین سوخت 
مازوت تامین 
می کند، اما اگر 
روزی تولید گازمان 
به اندازه ای باشد 
که بتوانیم سوخت 
نیروگاه ها را تامین 
کنیم، مازوت را هم 
می توانیم صادر 
کنیم

کشاورزان گلرنگ و دانه روغنی کشت کنندشهروندان نسبت به سودجويان آگاه باشند

رونق کشاورزی پیوند با ترویج می خواهدمرگ خاموش در کمین است



خشکیزایندهرود
رمانمیشود

گالیه
ازنبودسالنمناسب

حسن احمدی، نویسنده کودکان و نوجوانان در حال نگارش رمانی با موضوع 
زاینده رود اس��ت. این رمان برای مخاطب نوجوان نوشته می شود و نویسنده 
می کوشد تا هم بزرگ ترها را به فکر فرو برد تا چاره ای برای زاینده رود در نظر 
بگیرند، هم تالش می کند تا آنچه می نویسد برای نوجوانان، جذاب و خواندنی 
باشد و آنها را به حفظ محیط زیست عالقه مند کند.این نویسنده، پیش از این 
نیز مرثیه ای برای زاینده رود نوشته و آرزو کرده بود ای کاش، زمین به آسمان 
یا آسمان به زمین بچسبد، چرا که اصفهان که یک روز »نصف جهان« نامیده 
می شد و زاینده رودی که همیشه زنده و خروشان بود، حاال خشکیده و از میان 
رفته است.احمدی معتقد است: اصفهان می  تواند گردشگران بسیاری را جذب 
کند و جذب گردشگر، راه بسیار خوبی برای معرفی تاریخ و فرهنگ و هنر ایران 

زمین به مردم دیگر است.

کنس��رت گ��روه حص��ار ب��ه سرپرس��تی و آهنگس��ازی عل��ی قمص��ری 
 ۱۱ و ۱۲ مه��ر ماه در س��الن فرش��چیان اصفهان ب��ه روی صحن��ه می رود.

علی قمصری در این باره گفت: این کنسرت پیش از این در تهران و اهواز برگزار 
شده اس��ت.وی افزود:این اجرا از معدود کنسرت های بی کالمی است که این 

امکان برایش ایجاد شده تا در شهرهای مختلف اجرا شود.
این نوازنده تار با اشاره به اجراهای قبلی اش در اصفهان گفت: دو اجرایی که من 
با همایون شجریان و علیرضا قربانی در سالن رودکی اصفهان داشتم از وضعیت 
سالن بس��یار ناراضی بودم، وضعیت س��الن طوری بود که در میانه کنسرت 
اعصاب مرا بهم ریخت. جای تعجب است که اصفهان با این همه پیشینه و غنای 
فرهنگی هنوز یک سالن مناسب برای اجرا کنسرت ندارد،حتی شهرستان هایی 
که از نظر مالی خیلی ضعیف  هستند سالن های بهتری نسبت به اصفهان دارند. 

یادداشت

روبانسفید

بازارموسیقی

هفت

 شوخی به سبک ایرانی 
اکبر عبدی در تازه ترین مصاحبه خود گفت : اوباما آدم خسیسی است. حق دارد بنده خدا در آفریقا درس 
خوانده و تالش کرده شده رئیس جمهور، قدر پولش را می داند. گذاشته آخرین لحظه ای که آقای روحانی 

قصد برگشت به ایران داشته به او زنگ زده ترسیده مجبور شود ۴۰-۵۰ نفر را ناهار دعوت کند.
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پویشدرنقشخانه
دانش��جویان رش��ته گرافیک دانشگاه 
علمی و کاربردی زرین شهر نمایشگاه 
گروه��ی عکس خ��ود را در نقش خانه 
حوزه هن��ری اس��تان اصفه��ان دایر 
نمودند. این نمایشگاه شامل 7۰ قطعه 
عک��س رنگی اس��ت ک��ه ب��ه صورت 
دیجیت��ال و ب��ا اس��تفاده از فیلترها و 
تکنیک های خ��اص از ابنیه تاریخی با 
نقوش سنتی و مذهبی عکاسی شده اند و در قطع 3۰×۲۰ به نمایش 
درآمده اند.عکس های ارائه ش��ده در این نمایشگاه توسط محمدرضا 
احمدآبادی، ملیحه نصر، هاجر اسماعیلی، آسیه فاطمی، اعظم فاتحی، 
آرزو شجاعی، الناز کالنتری عکاسی ش��ده اند که همگی دانشجویان 
رشته گرافیک هستند. این نمایشگاه در ساعت ۱6 بعدازظهر روز پنج 
شنبه ۴ مهرماه در گالری نقش خانه افتتاح شد و تا روز سه شنبه ۱6 
مهرماه جهت بازدید عالقه مندان دایر می باشد، ساعات بازدید از این 
نمایشگاه 9 صبح الی ۱۲ ظهر و ۱6 بعدازظهر الی ۲۰ شب خواهد بود.

اتفاقاتبزرگدرآوازاصفهان
س��روش دادیار گفت: اصفهان یکی از 
شهرهایی است که به هنر آواز اهمیت 
می دهد. اما این هنر باید با یک س��ری 
اهرم ها در جامعه معرفی  شود. کمیت و 
کیفیت معرف��ی یک هن��ر در جامعه 

بسیار مهم است. 
 وی اظه��ار ک��رد: ممک��ن اس��ت 
کنس��رت ها و همایش هایی جسته و 
گریخته برگزار شود؛ اما اگر این برنامه ها با ساماندهی و کارشناسی و 
گفت و گو با متخصصین امر پیش نرود، کار به نابودی کشیده میشود 
و آنچه هدفمند اس��ت به دس��ت نمی آید.این خواننده سبک سنتی 
اصفهانی با بیان اینکه باید برای آینده هنرموسیقی با هدف گزاری های 
بلندمدتی آن را بسط و توس��عه داد؛ تصریح کرد: اگر دورنمایی برای 
این هنر تعریف نش��ود کار به بیراه��ه می رود.وی ادام��ه داد: دنیای 
امروز دنیای تبلیغات است. تنها به صرف فرستادن چند پیامک برای 
شهروندان نمی توان عالقمندان به موسیقی را به یک کنسرت دعوت 

کرد. باید با نصب آگهی و پوستر برای فعالیت های هنری تبلیغ کرد.
دادیار یادآور ش��د: مس��وولین نباید به صرف انجام تکلیفی، فعالیتی 
بی برنامه و بی هدف انجام دهند؛ زیرا در ای��ن صورت تنها به کمیت 

اندیشیده اند و کیفیت برای آنها بی اهمیت بوده است.

جشنبزرگپروانهها
مجتبی ش��هیدی اظهار داشت: جشن 
بزرگ پروانه ها امس��ال نیز در حاش��یه 
برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان 

برگزار می شود.
وی عنوان ک��رد: این جش��ن با حضور 
مجریان نام آش��نای کودک و نوجوان 
در ورزش��گاه ۲۵ آبان اصفه��ان برگزار 
می شود.مدیر اجرایی بیست و هفتمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ادامه داد: برنامه های 
متنوع جنبی دیگری نیز برای جش��نواره پیش بینی شده است که در 
حاشیه جشنواره برگزار می شود.این مسئول اضافه کرد: جشنواره پرواز 
بادبادک ها نوید بخش جش��نواره فیلم کودک و نوجوان بود که جمعه 
گذشته با حضور نزدیک به ۱۰ هزار اصفهانی در کنار پل خواجو اصفهان 
برگزار شد. شهیدی ادامه داد: عموهای فتیله ای از مجریان مطرح کودک 
هستند که در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان حضور می یابند.

»گلآیین«دربازارموسیقی
آلبوم “گل آیین” که از آثار ماندگار اس��تاد پرویز مشکاتیان برای ساز سنتور 
است تا چند روز آینده از سوی موسسه فرهنگی هنری آوای چکاد روانه بازار 

موسیقی می شود.
این اثر ش��امل ۱8 قطعه اس��ت که نام قطعات آن چهارمضراب ش��ور، سماع 
آوا)شور(،خزان)شور(، مضراب پرانی شور، مضراب پرانی حسینی)شور(،مضراب 
پرانی لنگ)ش��ور(،پیش درآمد ابوعطا،چهارمضراب ابوعطا،س��یخی )ضربی 
ابوعطا(،چن��د مضراب حجاز،چهارمض��راب افش��اری،پیش درآمد همایون، 
چهارمض��راب همای��ون، چهار مض��راب بی��داد، چهارمضراب بی��ات راجه، 

کاروانیان)راس��ت پنجگاه(،ضربی راس��ت 
پنجگاه و چند مضراب پنجگاه است.گفتنی 
است ، کتاب این مجموعه اولین بار در سال 
۱376 چاپ و نشر شده  و این سی دی اجرای 
آموزشی آثار این کتاب است. همین طور ،در 
مقدمه این آلبوم آمده است: در نواختن این 
آثار، اجرای آموزش��ی، هدف اصلی نوازنده 
بوده است. برخی از این آثار بارها به شیوه ها 
و گونه های مختلف، توس��ط زنده یاد پرویز 
مشکاتیان، اجرا شده اند و نگاه اصلی در این 
اجرا، این آلب��وم طبیعت آث��ار و درون مایۀ 

اصلی نغمات بوده است. 

جنگاولبهازصلحآخر
جمالنوروزباقری-برگزاری یک کنس��رت یا انتشار یک 
آلبوم موسیقی همیشه هزینه ها و درآمدهایی دارد که به طور 
حتم درآمدهایش بسیار باالتر از هزینه هاست. تا چند سال 
پیش در کش��ورمان همه هنرمندان برای برگزاری کنسرت 
هایش��ان مجبور بودند خود وارد عمل ش��وند و همه مراحل 
برگزاری کنسرت را خود بر عهده داشته باشند. همین مسئله 
دش��واری های بس��یاری را برای هنرمندان عرصه موسیقی 
در پی داشت. آنها مجبور بودند فشارهای بسیاری را تحمل 
کنند که همین فشارها رمق آنها را برای به روی صحنه رفتن 
می گرفت و موجب م ی ش��د از کیفیت برگزاری کنسرت ها 

کاسته شود.
همچنین به دلیل نا آش��نایی هنرمندان با مس��ائل حقوقی 
گاهی دیده می ش��د که برخی از هنرمندان اسیر دام کسانی 
می ش��دند که به دنبال فرصتی برای سوء اس��تفاده مالی از 
هنرمندان بودند. بسیاری از کنس��رت ها بدون قراردادهای 
اولیه و بدون ش��ناخت زوایای مختلف برگزاری کنس��رت و 
بدون توجه به درآمدها برگزار می ش��د. مشکل اصلی زمانی 
مشخص می شد که کنسرت تمام می شد و هنگام رسیدگی 
به درآمدها می رسید. در اینجا بود که هنرمند متوجه می شد 

حقوقش پایمال شده است.
البته اکنون ش��اهد هس��تیم که برخی از هنرمندان موفق 
عرصه موس��یقی این واقعیت را درک کرده اند که آنها قادر 
نیستند خودشان به تنهایی همه کارها را انجام دهند و برای 
انجام هر کاری کسانی را اس��تخدام کرده اند تا امور مختلف 
را برایش��ان پیش ببرند. از جمله کس��انی که ه��م اکنون با 
هنرمندان همکاری دارند مش��اوران حقوقی هس��تند. آنها 
در کنار هنرمندان قرار م��ی گیرند تا حقوق مالی هنرمندان 
پایمال نشود.همچنین برخی از اهالی موسیقی به این نتیجه 
رسیده اند که ضرب المثل “جنگ اول به از صلح آخر را عملی 
کنند”. گروه هایی که هم اکنون به طور مداوم و حرفه ای در 
موسیقی ایرانی به فعالیت خود ادامه می دهند، پیش از آغاز 
هر هم��کاری قراردادهای مالی خود را براس��اس توافق های 
صورت گرفته تنظیم می کنند. اما هن��وز برخی از گروه ها، 
نوازندگان و خوانندگان بدون توجه به مسائل مالی همکاری 
 خ��ود را آغاز می کنند و در پایان نیز با مش��کالت بس��یاری

 رو به رو می شوند. متاسفانه نگاهی به گذشته نشان می دهد 
گروه های موسیقی در کشورمان از قدمت زیادی برخوردار 
نیستند. در واقع گروه های موسیقی به راحتی تشکیل شده 
و به راحتی نیز از هم پاشیده می شوند. آنها نمی توانند برای 
مدت زیادی در کنار هم قرار بگیرند و معموال مهمترین عامل 

جدایی گروه های موسیقی مسائل مالی است. 

 مراسم رونمایی از کتاب » وقتی پلنگ 
گروه
خواب اس��ت« با حضور امیر س��رتیپ فرهنگ

باقری و مدی��ران حوزه هنری اس��تان 
اصفهان، نویس��نده کتاب حجت اهلل ش��اه محمدی و همچنین 
خانواده سرهنگ حس��ین وکیلی در میان جمعی از همرزمان و 
خلبانان هوانیروز اصفهان در پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان 

برگزار شد.
این مراسم با سخنرانی امیرسرتیپ باقری فرمانده پایگاه چهارم 
آغاز شد، وی با اشاره به رشادت های شهدا و جانبازان و رزمندگان 
و ایثارگران و خانواده هایش��ان گفت: رش��ادت های آنان بود که 
سبب شد تا ایرانی مستقل داشته باش��یم و اکنون در منطقه ای 
که فریاد ناامنی ها به گوش می رسد کشور مقتدر منطقه باشیم.

باقری افزود: این پایگاه آشیانه عقاب هایی است که بیش از ۴۰۰ 
هزار ساعت پرواز را در کوهس��تانهای سرد کردستان و در دشت 
های گرم خوزس��تان انجام داده اند و در این ج��ا با وجود تمامی 
محدودیت ها برای این س��اعت پرواز ۴ میلیون ساعت کار فنی 
انجام شد تا بالگردها آماده پرواز باشند و این نشان از نقش موثر 
خلبانان و کادرپرواز و فنی در طول هشت سال دفاع مقدس دارد.

وی با اشاره به کتاب« وقتی پلنگ خواب است« خاطرنشان کرد: 
باید به کسانی که شجاعت نگارش خاطرات خود را داشتند تا این 
خاطرات برای نس��ل های آینده باقی بماند تبریک گفت زیرا که 

کاری زینبی کردند، امیدواریم این کتاب پیش قدم باشد تا مابقی 
دوستان خلبان نیز خاطرات و تجارب خود را به زبان بیاورند چرا 
که این نوشته ها برگ زرینی برای کسانی است که در سالهای آتی 

می خواهند از ایران اسالمی دفاع کنند. 
وی تصریح کرد: رشادت و جنگی که انجام دادید تا ۵۰ سال آینده 
آس��ایش و امنیت را برای ایران به ارمغان آورده است و توانستیم 
در بلندترین جنگ قرن بیستم ایرانی مستقل و سربلند را ایجاد 
کنیم، ایران با اتکاء به سرمایه های خودش و عزم و اراده ایرانی در 
مقابل کشوری مانند عراق با سرمایه های خارجی و حمایت های 
جهانی ایستاد.باقری در پایان سخنان خود از دالوریهای تمامی 
خلبانان تقدیر نم��ود و ادامه داد: پرواز با خلبانانی مانند اس��تاد 
سرهنگ حسین وکیلی برای تمامی خلبانان افتخار بزرگی بود. 

در ادامه این برنامه س��ید عظیم فاطمی معاون فرهنگی و هنری 
حوزه هنری اس��تان اصفهان گفت: مجموعه ه��ای مختلفی در 
کش��ور وجود دارند که س��عی در ثبت و ضبط خاطرات شفاهی 
جنگ بر مبنای تأکید مقام معظم رهب��ری دارند ولی هم اکنون 
هزاران رزمنده دفاع مقدس وجود دارند که هنوز کسی برای ضبط 
خاطرات س��راغ آنها نرفته اس��ت.وی افزود: در دیدار اخیر مقام 
معظم رهبری با نویسندگان ایشان بر بسیج همگانی برای ثبت و 
ضبط تمامی خاطرات رزمندگان تأکید کردند. در همین خصوص 
دراصفهان شورای سیاس��تگذاری با هدف ثبت و ضبط خاطرات 

رزمندگان متش��کل از افرادی وابس��ته به حوزه هنری اس��تان 
اصفهان، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، ش��هرداری، 
سپاه پاسداران و.. تشکیل شده اس��ت ولیکن از تمامی حاضران 
درخواس��ت می کنیم برای بیان خاطرات خود اق��دام نمایند تا 

بتوانیم گنجینه ارزشمندی را برای نسل آینده برجای بگذاریم.
نویسنده کتاب » وقتی پلنگ خواب است« با اظهار خرسندی از 
حضور دوباره خود در هوانیروز تصریح کرد: سرهنگ وکیلی برای 
بیان خاطرات خ��ود دو دلیل عمده داش��تند ، یکی اینکه معتقد 
بودند زمانی که فرزندش��ان از ایشان می پرس��د در جنگ چکار 
می کردید چیزی برای ارائه ندارند و دیگری اینکه دوست دارند 
خلبانان هلی کوپتر کبری بدانند ک��ه در موقعیت های مختلف 
پروازی و در شرایط خطرناک باید چکارهایی انجام دهند.حجت 
اهلل ش��اه محمدی افزود: این کتاب مجموعه قابل بحثی اس��ت 
هم برای اطالع��ات هوانیروز و هم برای کس��انی که می خواهند 
خاط��رات بخوانند. ضبط این خاطرات دو س��ال طول کش��ید و 
خاطرات این کتاب از سال 38 و ۴۰ ش��روع می شود و چگونگی 
حضور س��رهنگ وکیلی در انقالب و جنگ را بیان می کند.وی 
تصریح کرد: هوانیروز در بیان خاطرات خود از جنگ عقب است 
و در این زمنیه ۱۵ کتاب بیشتر ندارد، هوانیروز مال ماست پس 

باید خاطرات آن را بگوییم.
نویس��نده کتاب با بیان خاطره ای از حس��ین وکیل��ی در موقع 
دریافت خبر ش��هادت برادرش تأکید کرد: حسین وکیلی نمونه 
یک فرمانده موفق اس��ت، قابلی��ت یک فرمانده این اس��ت که با 
کمترین تلفات بهترین نتیجه را بگیرد و حس��ین وکیلی در تیم 
پروازیش در طول سالهای دفاع مقدس یک ش��هید نیز نداشته 
است.در ادامه این مراسم دختر سرهنگ وکیلی به بیان خاطرات 
خود از پدر خلبانش پرداخت و گفت: در کودکی نس��بت به پدر 
خیلی وابستگی داشتم و زمان جنگ عدم حضور ایشان مرا بسیار 
آزرده می کرد ولی با خواندن این کتاب و وقتی دیدم اینقدر حضور 
ایشان در جنگ موثر بوده است برای داشتن چنین پدری به خود 
بالیدم.در پایان این مراسم نیز سرهنگ حسین وکیلی با برقراری 
ارتباط تلفنی به حضار خوشامد گفت و از آنان به دلیل حضورشان 
تشکر نمود و بر روح پرفتوح شهدا درود فرستاد و آرزوی توفیق و 
سربلندی برای تمامی رزمندگان نمود و گفت: کتاب وقتی پلنگ 
خواب است به جزء بیان خاطرات جنگ حاوی نکات آموزشی و 

مدیریتی در زمان پرواز می باشد.
گفتنی اس��ت، حوزه هنری اس��تان اصفهان از حجت اهلل ش��اه 
محمدی نویسنده این کتاب و حس��ین وکیلی با اهدای جوایزی 

قدردانی نمود.

مراسمرونماییازکتاب“وقتیپلنگخواباست”

از آسمان پرواز تا دفتر خاطرات 
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هنرمنداناصفهانیخوشدرخشیدندبرخوردیفعاالنهباصنایعدستیدرفرشچیان
 

گروهفرهن�گ-اصفهان میزبان دس��ت س��ازه های بس��یار
بی نظیری است که از روز ششم مهر تا پانزدهم مهرماه در سالن 
موزه مجتمع استاد فرش��چیان در معرض دید عموم قرار گرفته 
اس��ت. هنرمند خالق این آثار با اعالم این خبر گفت: در واقع این  
آثار را می توان اتفاقی نو در زمینه هنرهای صنایع دستی برشمرد. 
بهروزسهیلی اصفهانی ادامه داد: به عقیده من هنر قلمزنی را در 
این نمایشگاه به عنوان تکنیک در نظر گرفته ام تا هم برخوردی 

خالقانه با آثار داشته باش��یم و هم اینکه مواد کارگر در این هنر و 
تکنیک را جور دیگری ببینیم. سهیلی در توضیح این نکته افزود: 
مواد کارگری که من از آنها اسم می برم در واقع قیر، قلم ، چکش 
 و یا هر ک��دام ازابزاری هس��تند که تا پیش از ای��ن نادیده گرفته 
می شدند ولی در این نمایشگاه شاهد بازتعریف آنها به عنوان یک 
مفهوم هنری و تجسمی هستیم. این هنرمند اصفهانی درخصوص 
چرایی گرایش به این شیوه از دست سازه های فلزی بیان داشت: 
تکرار گذش��ته همیشه خوب نیس��ت بلکه در بس��یاری از موارد 
تکرار گذشته به شکل منفعل به آن ضربه می زند وبهتر است که 
دربرخورد با گذشته فعال باش��یم و نگاه مان را تغییر بدهیم چرا 
 که این به روز بودن هم گذشته ما را به عنوان هویت ملی معرفی 
می کند و ه��م در دنیای مدرن هنر م��ا را دارای جایگاه می کند.  
س��هیلی اصفهانی با اش��اره به اینکه برای تولید این آثار 6 ماه به 
صورت مداوم وقت گذاشته است، اظهار داشت: کارهای هنری و 
به خصوص صنایع دستی باید تحت حمایت های خاص مادی و 
معنوی باشد تا بتوانیم با بیان های تازه ایی آنها را به عنوان میراث 

ماندگار معنوی به جهانیان معرفی کنیم. 

 

حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی مدیر کل فرهنگ وارشاد 
اسالمی به عنوان میهمان در برنامه زنده تلویزیونی جام جم۱ که در 
استودیو ی صدا و سیمای مرکز اصفهان با عنوان » اینجایران است« 
پخش شد، حضور یافت. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان وی در این برنامه گفت :استان اصفهان 
دارای ۵ روزنامه و بیش از یکصد نشریه ،هفته نامه ،دو هفته نامه و 
فصل نامه می باشد. مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان 

با اشاره به برگزاری بیست و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم 
های  کودک  و نوجوان دراصفهان افزود: شهرداری اصفهان متولی 
برگزاری این جشنواره  است و برگزاری آن برای شهر اصفهان برکات 
فراوانی دارد. وی همچنین از وجود مجتمع رسانه های دیجیتال در 
مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان خبرداد و تصریح کرد : خانه 
های فرهنگ دیجیتال در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
و همچنین در شهرستان ها  ی اس��تان اصفهان ایجاد شده است . 
حجه االسالم و المسلمین قطبی خاطر نشان کرد: برنامه های هفته 
فرهنگی اصفهان در کشور های مختلف با حضور هنرمندان اصفهانی 
برگزار می ش��ود که این هنرمندان تاکنون افتخارات خوبی برای 
اصفهان کسب نموده اند و خوش درخشیده اند . وی از ابتکار طرح 
سبک زندگی ایرانی اسالمی در استان اصفهان برای نخستین بار 
درکشور خبرداد و افزود:سبک زندگی در همه ابعاد زندگی ما حاکم 
است و با توجه به اهمیت این مساله کاربرگ مساله شناسی با حضور 
نخبگان و فرهیختگان و شورای فرهنگ عمومی در استان اصفهان 
تنظیم شد و مهم ترین مسایل سبک زندگی استخراج شد و مفهوم 

شناسی و تبین ابعاد سبک زندگی در استان اصفهان انجام گرفت .



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 دیدار گیتی پسند و دبیری
 را نصیرلو سوت می زند

حس��اس ترین دیدار این هفته به قضاوت محم��ود نصیرلو بین تیم 
های اول و دوم ج��دول یعنی دبیری تبریز و گیتی پس��ند اصفهان 

برگزار می شود.
اس��امی داوران قضاوت کننده در هفته پنجم لیگ برتر فوتس��ال از 
سوی کمیته داوران اعالم شد. بر این اساس حساس ترین دیدار این 
هفته به قضاوت محمود نصیرلو بین تیم های اول و دوم جدول یعنی 

دبیری تبریز و گیتی پسند اصفهان برگزار می شود.

خوشحالم طال را گرفتم
به دلیل اینکه در مسابقات world games کلمبیا به میدان رفته 
بودم از اول تیر در اردو بودم و خوشحالم با انجام تمرینات منظم مدال 

طال را به خود اختصاص دادم.
عضو تیم ملی ساندای ایران تاکید کرد که مسابقات همبستگی میدان 
تدارکاتی خوبی برای من و هم تیمی هایم بود تا برای مسابقات جهانی 
آماده شویم. ، محسن محمدس��یفی که صبح دیروز موفق به کسب 
مدال طالی سومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسالمی 
شد در مورد این مس��ابقات می گوید: مسابقات ووش��و این دوره از 
رقابت ها سطح فنی باالیی داشت. اکثر تیم ها با برنامه و برای کسب 

مدال به اینجا آمده بودند.
محمدسیفی همچنین با بیان اینکه حریف ترک من عنوان دار جهانی 
بود، متذکر شد: من موفق شدم این حریف  عنوان دار را در این رقابت 

ها شکست دهم.

 رسول خادم مشاور عالی
 وزارت ورزش و جوانان شد

طی حکمی از سوی سرپرست وزارت ورزش وجوانان رسول خادم به 
عنوان مشاور عالی این وزارتخانه منصوب شد.

به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در حکمی از س��وی 
سیدرضا صالحی امیری، رسول خادم که مدیر تیم های ملی کشتی 
است به عنوان مش��اور عالی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد. در 
متن حکم سرپرس��ت وزارت ورزش و جوانان به رس��ول خادم آمده 

است:
با توجه به تجربیات و سوابق علمی جنابعالی در عرصه های ورزشی و 
اجتماعی به موجب این حکم به سمت مشاور عالی منصوب می شوید. 
امید اس��ت با بهره گیری از نظرات کارشناسان، متخصصان و دست 
ان��درکاران آگاه در پیگیری کلیه امور محوله به ویژه اس��تقرار نظام 
برنامه  ریزی اس��ترتژیک در بخش ورزش و جوانان کشور، با در نظر 
گرفتن تحوالت ملی و بین المللی، اسناد فرادستی، مطالعات میدانی 

و سایر سوابق موجود دراین زمینه موفق باشید.
ضرورت دارد کلیه دست اندرکاران در حوزه های مختلف وزارتخانه 
در این رابطه با جنابعالی مش��ارکت و همکاری فعال و موثر داش��ته 
باش��ند. توفیق جنابعالی را در اجرای این امر مهم و ضروری ازدرگاه 

خداوند متعال مسئلت می نمایم.
رسول خادم به عنوان مدیر پروژه تحقیقاتی اصالح ساختار ورزش در 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، مدیر تیم های ملی کشتی 
و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
شورای اسالمی ش��هر تهران، رئیس ستاد هماهنگی شورایاری های 
شورای اسالمی شهر تهران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 

اسالمی شهر تهران انجام وظیفه کرده است.

 برگزاری تورنمنت بین المللی
 بوکس در ایران

به گزارش ایسنا بوکس ایران به دلیل مش��کالت مالی شرایط اصال 
خوبی ندارد و به همی��ن دلیل اعزام به مس��ابقات قهرمانی جهان و 

برگزاری اردوی آماده سازی  تیم ملی لغو شد.
این در حالی است که هفته  گذش��ته اعالم کردند سرمربی این تیم 
مشخص شده و قصد دارند اردوی تیم ملی را از  امروز )10 مهر ماه( 
ش��روع کنند.اردو هنوز شروع نش��ده یک هفته  به تعویق افتاد، ولی 
حاال خبر جدیدی اعالم شده و اینکه فدراسیون و هیات آذربایجان 
غربی قصد دارند یک دوره مس��ابقه بین المللی با حضور ش��ش تیم 

خارجی برگزار کنند.
ای��ن تورنمنت بین الملل��ی قرار اس��ت 25 تا 27 مهر م��اه با حضور 
تیم هایی از کش��ورهای ترکیه، ارمنس��تان و جمه��وری آذربایجان 
برگزار شود. هر کشور قرار است دو تیم را به این رقابت ها بیاورد. این 
رقابت ها در میاندوآب برگزار می شود. از ایران هم قرار است یک تیم 

از استان آذربایجان غربی و یک تیم منتخب شرکت کنند.
در قالب تیم منتخب یا تیم ملی در وزن 49- هومن طوقانی، در وزن 
52- سجاد محمدپور، در وزن 56_ احسان سپهوندی، در وزن 60- 
آرمین امجدیان، در وزن 64- محمد مومیوند، در وزن 69- احسان 
خدایاری، در وزن 75- س��االر طهماس��بی، در وزن 81- س��یاوش 
امیدی، در وزن 91 – مهدی برجی خان��ی و در وزن 91+ کیلوگرم 

ایمان رمضانپور، مسابقه خواهند داد.

باید دید تیم ملی بدون 
بازیکنان ما نتیجه ای می گیرد؟

علی طاهری
 مدیرعامل باشگاه گیتی پسند

باید دید تیم ملی بدون بازیکنان ملی پوش گیتی پسند چه نتیجه ای 
در “گرند پری” کسب خواهد کرد؟در ارتباط با خط خوردن بازیکنان 
گیتی پس��ند از تیم ملی فوتسال به وسیله س��رمربی تیم ملی، این 
نظر سرمربی بوده اس��ت، صالح مملکت خویش خس��روان دانند، 
ظاهرا این خط خ��وردن صالح خس��وس کاندالس 
بوده است! گیتی پسند که چند بازیکن ملی 
پوش دارد چگونه هم در لیگ باشد و  هم 
بازیکن به تیم ملی بدهد، م��ا نامه ای به 
افتخاری، رییس کمیته فوتسال نوشتیم 
که هفته های آخر و نزدیک به اعزام تیم 
ملی به گرند پ��ری، بازیکنان را به تیم ملی 
بدهیم، حتی بیان کردیم که یا حداقل 

لیگ را فشرده برگزار کنند.

6
انتصاب خاك كار به عنوان سرپرست شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی

حمدرضا خاک کار طی حکمی از سوی سرپرست وزارت ورزش و جوانان، به عنوان سرپرست جدید شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منصوب شد.  وی عضو هیئت مدیره و معاون پشتیبانی شرکت توسعه و 

نگهداری اماکن ورزشی کشور است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1144 |چهار شنبه 10 مهر  1392 | 26  ذی القعده  1434

 پاکسازی طبیعت
توسط غار نوردان

 رقابت های باشگاهی 
والیبال ساحلی جانبازان

به مناسبت روز ملی غارهای پاک، برنامه پاکسازی طبیعت در پارک ملی 
کاله قاضی اصفهان برگزار شد.

     در این مراسم که به منظور نهادینه شدن فرهنگ حفظ محیط زیست با 
همکاری جمعیت طبیعت یاران، گروه های کوه نوردی، سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان و حفاظت محیط زیست استان اصفهان صورت 
گرفت، دوستداران طبیعت و محیط زیست بخش هایی از پارک ملی کاله 

قاضی را از پسماندها و مواد تجزیه ناپذیر پاکسازی نمودند.
هر ساله غارنوردان و عالقه مندان به طبیعت در روز ملی غارهای پاک گرد 
هم می آیند و با پاکسازی کوهستان و محیط غارها حرکتی نمادین را با 
هدف تشویق همگانی به پاک نگهداشتن محیط زیست انجام می دهند.

مشهد میزبان رقابتهای آمادگی برای والیبال ساحلی باشگاهی جانبازان 
و معلوالن شد.

به گزارش س��ایت فدراس��یون ورزش های جانب��ازان و معلوالن، محمد 
حسین شفقی در خصوص این مسابقات گفت: آیین نامه مسابقات و شرایط 
 حضور به استان ها اعالم ش��ده و تاکنون 10 تیم اعالم آمادگی کرده اند
  و آخری��ن فرص��ت اع��الم آمادگ��ی نی��ز 15 مه��ر م��اه تعیی��ن

 شده است. وی افزود: تیم های شرکت کننده 8 آبان ماه وارد مشهد مقدس 
شده اند و رقابت ها طی روزهای 9 و 10 آبان ماه در ورزشگاه کارگران شهر 
 مشهد و در زمین های آماده شده برای مس��ابقات والیبال ساحلی، انجام

 می شود.

می توانستیم مقتدرتر قهرمان شویم
سرمربی تیم اسکیت سرعت نقش جهان گفت: اگر تیم های 
دیگر به صورت ترکیبی در مس��ابقات لیگ اسکیت سرعت 
 بانوان کش��ور ش��رکت نمی کردند ما با اقتدار ب��ه قهرمانی 

می رسیدیم.

صدور رضایتنامه جباری 
هافبک پیش��ین تیم فوتبال اس��تقالل و سپاهان با 
پرداخت مبال��غ دریافتی از این باش��گاه اصفهانی و 
دریاف��ت رضایت نامه، ب��ه تیم فوتب��ال االهلی قطر 

پیوست.

سه گانه اصفهان ضعیف شده است 
رئیس هیئت سه گانه استان اصفهان گفت: به دلیل 
نبود حمایت الزم رشته سه گانه اصفهان درخشش 

گذشته را ندارد.  03
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مهسا پور  رحمتی شمش��یرباز تیم ملی گفت: با کسب مدال 
برنز رقابت های امیدهای آس��یا به حضور در المپیک بسیار 

امیدوار ش��دم.
وی گفت : همه ورزش��کاران از آغاز فعالی��ت خود به حضور 
در المپی��ک فک��ر می کنن��د؛ من هم با کس��ب م��دال برنز 
 رقابت های امیدهای آسیا امیدم به حضور در المپیک بیشتر 

ش��د.
پور رحمتی درباره ش��روع فعالیت خود در این رشته گفت: 
رشته شمشیربازی برای بانوان در شهر تبریز وجود نداشت و 
به محض اینکه اولین دوره آن برای بانوان برگزار شد من در 
مسابقات آن شرکت کردم و بعد از آن به فعالیتم ادامه دادم. 
خانواده من هم حمایت زیادی از من کردند؛ در حال حاضر 

هم با همسرم محمد رحیمی که خودش عضو تیم ملی است 
تمرین می کنم و او کمک فراوانی به پیش��رفت من می کند.

ای��ن ملی پ��وش ای��ران درب��اره مس��ابقات شمش��یربازی 
امیدهای آس��یا تصریح کرد: این مس��ابقات در رده س��نی 
زیر 23 س��ال بود و بازیکنانی که اس��امی آنه��ا در رنکینگ 
 های آس��یایی و جهانی ثبت ش��ده اس��ت در این رقابت ها 

حضور داش��تند.
در جدول مقدماتی تیم های چین، ژاپن، قزاقس��تان و اردن 
بودند و بعد از مرحل��ه اول با بازیکن قطر ب��ازی کردم و بعد 
فیلیپین را شکست دادم ولی نیمه نهایی را به حریف چینی 

واگذار کردم و مدال برنز اس��لحه اپه را به دس��ت آوردم.
او ادامه داد: در بازی برابر چین مش��کل بدنس��ازی داش��تم 
و اگر نقط��ه ضعف ه��ای خ��ودم را برط��رف می ک��ردم با 
 اینک��ه حری��ف قدرتمندی بود می توانس��تم او را شکس��ت

 ده��م.
پور رحمتی درباره مدال برنز خود اظهار کرد: از رنگ مدالم 
راضی هستم.حدود یکسال اس��ت که به رده امیدها آمده ام 
و قبل از آن در رده جوانان همیش��ه تا جم��ع 16 نفر صعود 
می کردم. در ضمن بانوان شمشیرباز مدال انفرادی نداشته اند 

و این اولین مدال اس��ت.
این بانوی شمش��یربازی ایران در پایان گف��ت: اگر از لحاظ 
تمرینات بیش��تر حمایتم��ان کنند می توانی��م بهتر نتیجه 
بگیریم. اردو های آماده س��ازی ما کم اس��ت و مربی زن هم 

خیلی در ش��هر ما وجود ندارد.

در نیمه دوم

هم قسم شدن آبی ها برای طغیان
بانوی شمشیربازی ایران:

به حضور در المپیک امیدوار شدم

گروه ورزشی -  به گزارش آسوشیتدپرس، تیم های فوتبال 
کاشیوا ریسول ژاپن و استقالل ایران اگر می خواهند تیم های 
گوانگژو اورگرانده و اف سی س��ئول به فینال لیگ قهرمانان 
اروپا راه نیابند ، در مرحله برگش��ت دور نیم��ه نهایی رقابت 
های فوتبال لیگ قهرمانان قهرمانان آس��یا 2013 در امروز   

)چهارشنبه  ( باید به دنبال خلق حماسه باشند.
تیم فوتبال کاشیوا ریس��ول پس از باخت چهار بر یک مقابل 

گوانگژو چین در هفته گذشته بدترین شرایط را داراست.
نلسینیو سرمربی برزیلی کاشیوا می گوید:» می دانم مرحله 
برگش��ت برای ما دش��وار خواهد بود اما من فکر می کنم ما 

همچنان شانس صعود به مرحله بعد را داریم.«
این در حالی است که تیم فوتبال استقالل تهران هم در این 

مرحله نه تنه��ا نماینده ایران بلکه نماینده غرب آسیاس��ت. 
این تیم که تاکنون دو بار در آس��یا قهرمان ش��ده اس��ت  در 
مرحله رفت دو بر صفر در سئول از تیم فوتبال اف سی سئول 

شکست خورد.
 استقالل در این بازی ستارگان خود به نام های جواد نکونام و 
آندرانیک تیموریان را به سبب دو کارته بودن در اختیار ندارد.

اما استقالل درآزادی تهران باصدهزار ویازده طرفدارمی تواند 
نتیجه را به نفع خود تغییر دهد.

 امیر قلعه نویی س��رمربی اس��تقالل می گوی��د:» در تهران، 
می توانیم دو گل به ثمر برسانیم.ماجشن ملی برپا می کنیم «

او همچنین گفت:» ما روندی تهاجم��ی را در پیش خواهیم 
گرفت و با همه توانایی هایمان هم قسم پیروزی در90دقیقه 

تهران  شدیم.«
تیم فوتبال اف س��ی س��ئول در لیگ داخلی کره جنوبی تیم 

بدون شکست است.
تیم فوتبال اف سی سئول باید با شرایط دشوار و پر از تماشاگر 
ورزش��گاه آزادی و همچنین ارتفاع هزار متری از سطح دریا 

دست و پنجه نرم کند .
چوی یونک-سو سرمربی اف سی سئول می گوید:» ارتفاع از 
سطح دریا بر بازی تأثیر گذار است و قدرت شوت زنی را تحت 

تأثیر قرار می دهد..«
او گفت:» این چیزی است که باید به آن بیندیشیم و برای آن 
آماده باش��یم اما همه تالش خود را خواهیم کرد و این بازی 

تجربه خوبی برای بازیکنان ما خواهد بود.«
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   دور گروه��ی لیگ قهرمان��ان اروپ��ا در حالی با
 8 دیدار در 4 گروه نخس��ت پیگیری می شود که 
همه نگاه ها به بازی منچستر سیتی و بایرن مونیخ 

دوخته شده است.
 ش��ب دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 
چهارشنبه شب با برگزاری دیدارهای چهار گروه 

نخست پیگیری می شود.

A گروه      
بایر لورکوزن – رئال سوسیداد

شاختار دونتسک– منچستر یونایتد
بایر لورکوزن پس از شکس��ت س��نگین در بازی 
اول برابر منچس��تر یونایتد باید در خان��ه از رئال 
سوس��یداد پذیرایی کند. تیمی که در بازی قبلی 
خود در خانه شکس��ت بدی را از شاختار اوکراین 
متحمل ش��د. در واق��ع این بازی مص��اف دو تیم 
شکست خورده در بازی اول خود است. شاگردان 

سامی هوپیا سرمربی جوان لورکوزن در بازی اول 
خود نش��ان دادند قابلیت های زی��ادی دارند. آنها 
در بازی این هفته در بوندس��لیگا موفق شدند در 
یک دیدارخانگی با 2 گل هانوفر را شکست دهند. 
لورکوزن این فص��ل در بوندس��لیگا نتایج خوبی 
کسب کرده اس��ت. آنها اکنون در رده سوم جدول 
قرار دارند و با تیم صدرنش��ین دورتموند تنها یک 
امتیاز فاصله دارد. در طرف دیگر سوسیداد فصل 
گذش��ته عملکرد خوبی در لیگا داشت و توانست 
جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا را نیز بدس��ت 
آورد اما به نظر می رس��د این تیم حرف خاصی در 
بازی های این فصل ندارد. شاید گرفتن یک تساوی 
در این دی��دار امید های سوس��یداد را برای خلق 
ش��گفتی در این گروه زنده کند. منچستر یونایتد 
در دیگ��ر دیدار این گ��روه باید به دیدار ش��اختار 
برود. ش��اختار تیمی ناش��ناخته و پرانگیزه است. 
آنها پس از ف��روش فرناندینی��و و ویلیان در فصل 

نقل و انتقاالت نش��ان دادند که به ای��ن بازیکنان 
متکی نیس��تند. پیروزی خارج از خان��ه در بازی 
قبل برابر سوس��یداد انگیزه زیادی برای این تیم 
اوکراینی ایجاد کرده است. منچستر یونایتد از طرف 
دیگر وضعیت خوبی ندارد. شکس��ت خانگی برابر 
وست برومویچ در بازی قبل در لیگ برتر باعث شد 
تا شاگردان داوید مویس به رتبه دوازدهم جدول 
س��قوط کنند. آنها اکنون بدترین نتایج 24 سال 
اخیر شیاطین سرخ را کسب کردند. منچستری ها 
در بازی برابر شاختار پیروزی می خواهند تا بتوانند 
از این فشار خارج ش��ود. باید دید زوج وین رونی و 
روبین فان پرسی در این دیدار نیز می تواند آرامش 

را به اردوی منچستری ها برگرداند یا خیر.

B گروه      
رئال مادرید – کپنهاگن
یوونتوس - گاالتاسرای

رئال مادری��د و کارل��و آنچلوت��ی اولین شکس��ت 
خودشان در این فصل لیگا را برابر اتلتیکو مادرید 
در داربی مادرید تجربه کردند. آنها البته در بازی 
قبلی خود در لیگ قهرمانان اروپا جش��نواره ای از 
گل به پا کردند و موفق شدند با 6 گل گاالتاسرای را 
در ترکیه درهم بکوبند. آنچلوتی به نظر می رسد در 
بازی برابر کپنهاگن از موراتا جوان در ترکیب خود 
اس��تفاده خواهد کرد و کریم بنزما را روی نیمکت 
قرار خواهد داد. مدت هاست رئالی ها خود را برای 
رس��یدن به ال دس��یما )دهمین قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا( آماده کردند. آنها امیدوار هستند 
ش��روع خوب خود در این فصل در لیگ قهرمانان 

را ادامه دهند.
 رئالی ها البته بعید است کار سختی در بازی برابر 
کپنهاگن داشته باشند. کریستیانو رونالدو امیدوار 
است در نبود لیونل مسی بتواند با گلزنی در صدر 
جدول گلزنان این فصل لی��گ قهرمانان اروپا قرار 
گیرد. مهاج��م پرتغالی رئال مادری��د تاکنون طی 
207 بازی موفق شده اس��ت 210 گل برای رئال 

مادرید به ثمر برساند.
یوونتوس��ی ها پس از فتح داربی توری��ن باید در 
دیداری حس��اس به مص��اف گاالتاس��رای برود. 
این دیدار به هیچ وجه نمی تواند دیداری آس��ان 
برای یوونتوسی ها باش��د. کارلوس توس مهاجم 
آرژانتینی ممکن اس��ت در ب��ازی برابر تیم ترکیه 
ای به دلی��ل مصدومیت در بازی حضور نداش��ته 
باشد. گاالتاس��رای در بازی برابر یوونتوس روبرتو 
مانچینی را در کنار تیم خود خواهد دید. این مربی 
ایتالیایی که از زمانی که از منچستر سیتی جدا شد 
بدون تیم بوده است جای فاتح تریم را می گیرد که 

به دلیل کسب نتایج ضعیف کنار رفت.

C گروه      
پاری سن ژرمن – بنفیکا
اندرلخت – المپیاکوس

تیم پاریس��ی پس از اینکه فص��ل جدید را خوب 
شروع نکرد چند هفته ای است که روند پیروزی را 
آغاز کرده است. ادینسون کاوانی موفق شده خود 
را به خوبی در این تیم جا بیندازد و گل های مهمی 
برای تیم جدیدش به ثمر رسانده است. شاگردان 
لورن بالن در حالی که در ابت��دای فصل در لیگ 
فرانس��ه رتبه دو رقمی داش��تند ، اکنون به دلیل 
تفاضل گل کمت��ر در رده دوم ق��رار دارد. آنها این 
هفته در لیگ فرانسه موفق شدند تولوز را با 2 گل 
شکست دهند. پاریس��ی ها در گروه نسبتا آسانی 

قرار گرفتند. پیروزی خ��ارج از خانه در بازی قبل 
روحیه این تیم را برای بازی با بنفیکا باال برده است.

اندرلخت در دیگر دیدار ای��ن گروه در بلژیک باید 
به دیدار المپیاکوس برود.ش��اید بتوان این دیدار 
را کم هیجان ترین این ش��ب لیگ قهرمانان اروپا 
دانس��ت. هر دو تیم ش��انس زیادی برای صعود از 
این گروه ندارند. شکست در بازی های قبلی خود 
در لیگ قهرمانان اروپا باعث شده است هر دو تیم 

برای کسب 3 امتیاز پای به این مسابقه بگذارند.

D گروه      
منچستر سیتی- بایرن مونیخ
زسکا مسکو – ویکتوریا پلژن

حس��اس ترین بازی این هفته لیگ قهرمانان اروپا 
در ورزش��گاه اتحاد برگ��زار می ش��ود. جایی که 
منچستر سیتی در خانه باید به دیدار بایرن مونیخ 
قهرمان دوره قبل این رقابت ها برود. پپ گوآردیوال 
 در حالی ب��ه دیدار منچستر س��یتی م��ی رود که 
می داند این بازی می تواند محک خوبی برای تیم 
او در این فصل باش��د. روبن و ریب��ری دو بازیکن 
اصلی بایرن در این دیدار از ابت��دا در ترکیب تیم 
خود به میدان خواهند رف��ت. بایرنی ها این هفته 
موفق ش��دند ولفس��بورگ را با یک گل شکست 
دهند. خیلی ها از جمله ماتیاس سامر مدیر بایرن 
مونیخ از پیروزی ه��ای یک گله ای��ن تیم راضی 
نیستند و دوست دارند بایرن بازی هجومی در این 

فصل بازی کند. 
منچستر س��یتی با خرید های بزرگ خود در این 
فصل نتوانس��ته اس��ت نتایج خوبی در لیگ برتر 
کسب کند. هر چند آنها توانس��تند با برتری برابر 
منچس��تر یونایتد نش��ان دهند تیمی مدعی در 
این فصل هستند اما شکس��ت این هفته آنها برابر 
آستون ویال باعث شد تا شاگردان مانوئل پیگرینی 
در رده شش��م قرار گیرند. بای��رن در صورتی که 
بتواند دس��ت پر از منچس��تر خارج شود بی شک 
خود را به عنوان یک مدعی جدی قهرمانی مطرح 

خواهد کرد.
در دیگر دیدار این گروه زس��کا در سرمای روسیه 
پذیرای ویکتوریا پلژن جمهوری چک است. هر دو 
تیم وضعیت خوبی در جدول ندارند. با وجود دو تیم 
بایرن و منچستر سیتی خیلی دور از ذهن است اگر 
بخواهیم یکی از این دو تیم را به عنوان تیم صعود 
کننده از این گ��روه بدانیم. این دیدار نس��بت به 
 بقیه بازی های چهارش��نبه ش��ب زودت��ر برگزار

 می شود .

کدام  قهرمانند؟

چشم ها به آبی های آسمانی و اف. ث هالیوود!



غدیرخم در چهارمحال و بختیاری 
واقع نمایی می شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسللامی چهارمحال و بختیاری 
گفت: واقع نمایی رویداد غدیر در سلله نقطه اسللتان همزمان با دهه 

امامت و والیت انجام می گیرد.
علی گرجی اظهللار کرد: برای دهه امامت و والیت امسللال اسللتان 
برنامه های شللاخص و متعددی با محوریت دستگاه های اجرایی در 

سطح برنامه ریزی شده است.
وی افزود: سللتادهای دهه امامت و والیت اسللتان فعال شللده و با 
تدوین برنامه های متناسللب با اقشللار مخاطب خود نقش مهمی در 
 پیشبرد هرچه بهتر برنامه های پیش بینی شللده برای این دهه ایفا 

می کنند.
گرجللی از تدوین 76 عنوان برنامه محوری در سللتاد غدیر اسللتان 
خبر داد و گفت: بسللیاری از برنامه های تدوین شللده در ستاد ادامه 
برنامه های سال گذشته است و امید می رود امسال با کیفیت بهتری 

برگزار شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسللامی چهارمحال و بختیاری 
با اشللاره به مهم ترین برنامه های دهه امامت و والیت این اسللتان، 
تصریح کرد: واقع نمایی رویداد غدیر در سلله نقطه اسللتان، اجتماع 
بزرگ غدیریون، برگزاری یادواره شللهدا با عنوان شهدا صادق ترین 
 پیللروان غدیللر و همایللش پیللاده روی خانوادگللی از جمللله این

 برنامه هاست.

خبر ویژه

مراد کاظمی
 فرماندار شهرستان شهرکرد

گفت: سللیره زندگی حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( الگوی 
ممتاز برای زندگی مشترک جوانان ایران اسامی است .

ازدواج امری مقدس و سنت پیامبراست وباید بدان توجه ویژه ای شود.
دین مبین اسام به سنت ازدواج اهمیت فراوانی داده شده و احادیث 
فراوانی در این زمینه بیان شللده است.دسللتگاه ها و ادارات دولتی و 
مراکز آموزشی عالی زوج های موفق خود را باید معرفی و مورد تقدیر 
قرار دهند.سیره زندگی حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( الگوی 
ممتاز برای زندگی مشترک 

جوانان ایران اسامی است .
الگوی ازدواج آسللان باید در 
جامعه گسللترش داده شود 
و زوج هللای موفقللی کلله با 
ازدواج آسان و موفق زندگی 
مشترک خود را آغاز کردند 

باید مورد تقدیر قرار گیرند.

 
  زندگی بهتر 

با  الگوهای آسمانی 

چهره روزیادداشت
نسل دوم تئاتر چهارمحال و بختياري به صحنه آمد

بیست و پنجمین جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاري در دومین روز خود شاهد رخداد مهمي بود که 
نوید از روزهاي پر امید براي این هنر در استان است.   در دومین روز از بیست و پنجمین جشنواره تئاتر 
چهارمحال و بختیاري،نسل دوم هنر نمایش در کنار نسل سوم و نسل چهارم پا به روي صحنه گذاشتند. 
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 برگزار ی جشن
 پرواز بادبادکها در شهرکرد 

مدیللر کانللون پللرورش فکللری کللودکان و نوجوانان 
چهارمحللال و بختیاری گفت :جشللن پللرواز بادبادکها 
 در شللهرکرد به مناسللبت هفتلله ملی کللودک برگزار

 می شود.
پرویز شاهوردی در جلسه برنامه ریزی هفته ملی کودک، 
عنوان کرد: برای هفته ملللی کودک برنامه های متنوع و 

شادی تدوین شده است.
وی در ادامه گفت: “زنده باد کودکی زند باد زندگی" شعار 

هفته ملی کودک در سال جاری است.
وی افللزود: برنامه پللرواز بادکنک ها با حضللور کودکان 
وخانواده آنان در یکی از پارکهای شهرسللتان شهرکرد 

برگزار خواهد شد.

همکاری دانشگاه و هیأت 
ورزش های روستایی 

 تفاهم نامه ی همکاری بین دانشللگاه شللهرکرد و هیأت 
ورزش های روسللتایی و بازی های بومی و محلی استان 
به امضا رئیس دانشگاه شللهرکرد و رئیس هیأت مذکور 

رسید.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد؛ تفاهم نامه ی 
همکاری بین دانشللگاه شللهرکرد و هیللأت ورزش های 
روستایی و بازی های بومی و محلی استان به امضا رئیس 
دانشگاه شللهرکرد و رئیس هیأت ورزش های روستایی 
و بازی های بومی و محلی اسللتان چهارمحال بختیاری 

رسید. 

  923 شناسایی گونه گیاهی

 در استان 
مدیرکل حفاظت محیط زیسللت اسللتان چهارمحال و 
بختیاری گفت: تاکنون 923گونلله گیاهی و 294 گونه 
جانوری از انواع پرندگان، پستانداران، ماهی ها و خزندگان 

در استان شناسایی شده است.
 سللعید یوسللف پور گفت : تاکنللون 10 گونه زیسللتی 
در خطر انقراض و آسللیب در مناطق زیسللت محیطی 
چهارمحال و بختیللاری نظیر دلیجه کوچک، شللاه باز، 
 اردک مرمللری، پلنگ، قوچ و میش، کل و بز شناسللایی 

شده اند.

اخبار کوتاه 

اجللرای  طللرح بیللن المللللی »حفاظللت از تنللوع زیسللتی 
 زاگللرس مرکللزی« در  چهار اسللتان کشللور از جمله اسللتان

چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان و فارس 
در حال اجرا است و اعتبار و تسهیات این طرح توسط سازمانهای 

بین المللی و داخلی تامین شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح “حفاظت از تنوع زیستی زاگرس 
مرکزی" یکی از طرحهای مهم حفاظتی در حوزه محیط زیست 
در کشور است که این طرح بین المللی و با همکاری و پشتیبانی 
سللازمانهای بین المللی و ارگانهای دولتی کشور در پنج استان 

کشور در حال برگزاری است.
نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران در شمار نخستین نهادهای 
محیط زیسللتی بین المللی اسللت که حدود هفت سال پیش در 
سللال 2006 میادی  با آغاز فاز اجرایی طرح »حفاظت از تنوع 
زیستی زاگرس مرکزی«، فعالیت های اجرایی اش را با همکاری 
دستگاه های دولتی مرتبط با حوزه منابع طبیعی و محیط زیست 
در چهارمحال و بختیاری و سه استان کهگیلویه، فارس و اصفهان 

را شروع کرد.
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهادکشاورزی، جنگلها و 
منابع طبیعی و وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

در سطح ملی و استانی در اجرای این طرح همکاری دارند.
هرچند که محدوده اجرایی طرح بین الملی زاگرس با وسللعتی 
بالغ بللر 2.5 میلیون هکتللار می توانللد تمامی مناطق اسللتان 

چهارمحال و بختیللاری، مناطق وسللیعی از اسللتان کهگیلویه  و  
بویراحمد، قسللمت اعظم شهرسللتان های اقلید و مرودشت در 
اسللتان فارس و سمیرم در اسللتان اصفهان را پوشللش دهد، اما 
در حال حاضر این طللرح در چهار محدوده پایلوت )هر اسللتان 
یک محدوده پایلوت( در حال اجرا است و منطقه سبزکوه)ناغان 
– بلداجی( به عنوان محللدوده پایلوت چهارمحللال و بختیاری 
انتخاب شده است.همان طور که در اسللناد این طرح بین المللی 
آورده شللده اسللت، دسللت یابی به توسللعه اقتصادی اجتماعی 
پایدار ضمن حفاظللت و احیاء تنوع زیسللتي در منطقه زاگرس 
هدف کان طرح اسللت که قرار اسللت از طریق همسللو کردن 
تمامللی ظرفیت هللای نرم افللزاری و سللخت افزاری بخش های 
دولتی مؤثللر و جوامع محلی ذی نفع به سللمت این هدف کان 
 حرکت کنند. نایب رئیس انجمن زیست محیطی تسنیم استان 
چهارمحال و بختیاری در این خصوص با اشللاره به اجرای طرح 
حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی، عنوان کرد: بدون شک 
توانمندسللازی جوامع محلی در زمینه ارتقاء سطح آگاهی های 
عمومی و مهارت های فنی و همچنین تغییللر هدفمند باورهای 
معیشللتی بهره بللرداران در شللمار مهمتریللن و راهبردی ترین 

برنامه های اجرای این طرح بین المللی است.
هومان خاکپور عنوان کرد: همان گونه که در طرح هم تأکید شده 
است؛ سازمان های مردم نهاد محلی یکی از ظرفیت های راهبردی 
برای دستیابی به اهداف کان و اصلی طرح بوده که می توانند به 

عنوان همکاران اصلی در اجرای مأموریت های مشارکت جویانه 
طرح خصوصا در زمینه افزایش سطح مشارکت و ظرفیت سازی 
در جوامع محلی نقش آفرینی کنند.این کارشناس منابع طبیعی 
تاکید کرد: از سللوی دیگر کم توجه ای نهادهای دولتی متولی به 
توانمندسللازی نرم افزاری و مهارتی تشکل های مردمی استان ها 
که از جنس جوامع محلی هسللتند، سبب شللده است اغلب این 
نهادهای مردمللی از آمادگی هللای الزم و قابل انتظللار برای این 
همکاری ها برخوردار نباشند، حضور چنین نهادهای بین المللی ها 
برای اجرای اینگونه طرح در استان ها، فرصت های بسیار مناسبی 
برای تقویت بنیه نرم افزاری و مهارتی تشللکل های استانی بوده 
که خوشبختانه به همت دسللت اندکاران “طرح حفاظت از تنوع 
زیستی زاگرس”، این فرصت با برگزاری یک کارگاه آموزشی دو 
روزه فراهم شد و اعضای تشکل های محیط زیستی سراسر استان 
چهارمحال و بختیاری در این کارگاه مشارکت داشتند.وی تاکید 
کرد: امید آنکه همچنان ظرفیت سللازی در حوزه سللازمان های 
مردم نهاد محلی در ابعاد کیفی و کمی در تمامی سکونت گاه های 
روستایی و شللهری این پایلوت استانی، در شللمار اولویت های 
کاری و راهبردی دسللت اندرکاران اینگونه طرح های بین المللی 
قرار داشته باشد تا پس از پایان یافتن زمان حضور این نهادهای 
بین المللی، امیدواری ها برای ادامه این فعالیت های مشللارکتی 

دلگرم کننده تر باشد.
  تامین تسهیات و اعتبار توسط صندوق محیط زیست جهانی

مدیر عامل ملی طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی در 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح بین المللی حفاظت از 
منابع زیستی زاگرس مرکزی در وسعت دو میلیون و 1000 هزار 
هکتار در محدوده اسللتانهای اصفهللان، چهارمحال و بختیاری، 
فارس، کهگیلویه و بویراحمد اجرا شللده و هم اکنون نیز در حال 
اجرا است.شیرین ابوالقاسللمی افزود: طرح بین المللی حفاظت 
از منابع زیستی زاگرس مرکزی از سال 1381 فاز مطالعاتی آن 
آغاز شده و در سال 1385 اجازه اجرا آن از سوی برنامه عمرانی 
ملل متحد داده شده است.وی تاکید کرد: این طرح با پشتوانه و 
تسهیات صندوق محیط زیسللت جهانی و با اعتبار بین المللی 
سلله میلیون و 800 هزار دالر و اعتبار ملی شش میلیون و 800 
هزار دالر اجرا و هم اکنون نیز در حال اجرا اسللت.وی بیان کرد: 
این طرح با مشارکت سازمانهای جهاد کشاورزی، جنگلها و منابع 
طبیعی، سللازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شده است که 
بیشترین اعتبار این طرح در حدود پنج میلیون و 800 هزار دالر 

از سوی  حفاظت محیط زیست تامین شده است.

اجرای طرح بین المللی»حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی مرکزی «

آوای زاگرس شنيده شد
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امام علی  )ع(:
وقار پيرى ، روشنايى و زيور است 

 چند آتش سوزی
 فراموش نشدنی تاریخ 

 آتش سوزی همیش��ه ترسناک بوده اس��ت و در صورت بزرگ بودن 
می تواند تلفات بس��یار زیادی را نیز به جا گ��ذراد. همچنین به غیر 
از آس��یب های جانی، خس��ارات مالی بس��یار زیادی را نیز وارد می 
 کند. در ای��ن مطلب ب��ه برخی از  آتش س��وزی های مع��روف دنیا

 اشاره می کنیم.

بوستون   
 در س��ال 1872 یکی از بزرگترین آتش س��وزی های تاریخ و البته 
پرهزینه ترین آتش س��وزی که در طول تاریخ آمریکا رخ داده است 

به وقوع پیوست. 
در این آتش س��وزی ک��ه جن��وب منطقه بوس��تون را ف��را گرفت 
مناطق کاری و تجاری این شهر سوخته و بس��یاری از سرمایه های 
 مردم از بین رفت. این باعث ش��د ت��ا فقر بخش اعظمی از ش��هر را

 فرا بگیرد.
 بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند و عده ای نیز دیگر حتی 
خانه برای زندگی کردن نداش��تند. از آن پس شهر بوستون به آتش 
نشانی و ایستگاه های قابل قبول مجهز شد. در این آتش سوزی 776 

ساختمان نابود شد. 

لندن   
 پایتخت انگلس��تان تا به حال چندین بار در آتش س��وخته اس��ت 
و تلفات بس��یاری بر جای گذاش��ته اس��ت ام��ا در س��ال 1666 بار 
 دیگر این ش��هر آت��ش گرفت ول��ی تفاوتی بس��یار خاص ب��ا دیگر

 آتش سوزی ها داشت. 
این آتش س��وزی تنها 6 نفر را به کام مرگ کشاند و حتی 90 درصد 
شهر را نیز نابود کرد. این آتش سوزی که به خاطر فراموش کاری یک 
ش��اگرد نانوا درخاموش کردن تنور رخ داد باعث شد تا تمام جوانب 
طاعون از بین برود و مردم بار دیگر شهر را روی یک محیط کامال پاک 
ساختند. این آتش سوزی کمک بسیاری به علم کرد از این رو خیلی 

خرابی های آن به چشم نیامد. 

 شیکاگو 
ش��اید یکی از فراموش نش��دنی ترین آتش س��وزی های تاریخ در 
شیکاگو رقم خورده باشد جایی که درسال 1871 به دلیلی نامعلوم 

بیشتر شهر نابود شد.
 در آن زمان 17 هزار س��اختمان از بین رفت و باعث شد تا 90 هزار 
نفر بی خانمان شوند. شهر شیکاگو پس از این حادقه دچار مشکالت 
بسیاری شد و زمستان سختی نیز در همان سال به مردم بی خانمان 

رسید. 
تنها شانسی که مردم این شهر داشتند سرعت کم آتش در گسترده 
ش��دن بود زیرا تنها 300 نفر به دام آتش افتاده و جانشان را از دست 
دادند. این آتش س��وزی همچنین باعث شد تا شهری مدرن بر روی 

شهر قدیمی ساخته شود. 

رم 
شاید کمتر کسی باشد که داستان آتش سوزی رم را نشنیده یا مطلبی 

در مورد آن نخوانده باشد. 
در میان داستان ها کتاب ها گفته می شود نرون پادشاه روم باستان 
این شهر را به آتش کش��ید تا در غروب آفتاب بتواند آهنگ غمگین 
بنوازد اما این موارد هیچگاه ثابت نش��ده است و در کتاب های اصلی 

تاریخ نیز اشاره به آن ها نشده است.
 به هر حال این پادشان خونخوار تصمیم گرفت این آتش را راهی برای 
از بین بردن مذهبیان مسیحی کند و افراد بسیاری را در آتش سوزاند. 
گفته های تاریخی حاکی از ان است که این آتش سوزی برای مدت 
5روز و نیم شهر را س��وزاند و بیش از نیمی از ش��هر را کامال با خاک 

یکسان کرد. 

سانفرانسیسکو   
یک��ی از بزرگتری��ن آتش س��وزی های دنی��ا در س��ال 1906 و در 
سانفرانسیسکوی امریکا رخ داد. این آتش س��وزی بیش از 25 هزار 
ساختمان در 490 بلوک را بلعید و تلفات بسیار زیادی نیز از خودش 

به جای گذاشت.  
آمار کشته شدگان در این آتش س��وزی در حدود سه هزار نفر بود و 

علت آن نیز انسان و طبیعت شناخته شد

ویسکانسین 
 درس��ت در همان موقع که آتش بزرگی در "شیکاگو" به وجود آمده 
بود، 100 ها کیلومتر دورتر آتش بزرگتری در حال شعله ور شدن بود 

که عده بسیار کمی از آن با خبر بودند.
 این آتش س��وزی که یکی از مرگبارترین ح��وادث در تاریخ آمریکا 
شناخته می شود در یکی از مناطق آمریکا به نام "ویسکانسین" رخ 
داد و در آن بیش از س��ه هزار و 500 نفر جان خودش��ان را از دست 

دادند.   
در این حادثه بیش از 1700 نفر از اهالی روس��تای پشیتگو در آتش 

سوختند و هیچگاه بقایای ان ها پیدا نشد.

همه چیز رفتن به باشگاه و ورزش کردن نیست. چرا 
رفتن به کالس رقص و کم��ی تفریح کردن و در عین 
حال خوش هیکل شدن را امتحان نمی کنید؟ شروع 
دوباره می تواند ب��ه معنی دنبال ک��ردن آرزوهایتان 
باشد. همه ما وقتی به سمت هدفمان گام برمی داریم 

خوشحال و راضی هستیم.
1. شروع دوباره به معنی جبران شکست نیست. یک 
آغاز جدید است. این طرز تفکر بسیار کمکتان می کند 
زیرا باعث می ش��ود وقتتان را برای سخت گرفتن به 

خودتان تلف نکنید.
2. حرکت در طول زندگی مثل باال رفتن از پله می ماند. 
یک سطح باال می روید و بعد یک س��طح پایین. هیچ 
چیز صاف و مستقیم نیست. کمی با خودتان و جهت 

جدید زندگی تان تمرین کنید.
3. ب��ه ش��روع های زندگی ت��ان اگر درس��ت نزدیک 
ش��وید می تواند ش��روع یک زندگی نو برایتان باشد. 
گاهی وقت ها ایده های کوچ��ک می توانند به اتفاقاتی 

بزرگ تبدیل شوند. 
4. پایان ها همیشه بد نیستند. حتی اگر تا بحال زندگی 
خوبی داش��ته اید، زندگی جدیدی ک��ه روبه رویتان 
قرار گرفته ممکن اس��ت آن را به کل��ی کمرنگ کند. 
اگر زندگی بدی داش��ته باش��ید هم دقیقاً همینطور 

خواهد بود. 
5. شروع دوباره ممکن است ترس��ناک به نظر برسد 
اما واقعاً بهانه خوبی برای جش��ن گرفتن است. به آن 
بعنوان چیزی هیجان انگیز نگاه کنید و خواهید دید که 

خیلی از احساسات اضطراب آورتان ناپدید می شوند.
6. به خاطر داشته باشید که آینده شما تحت حکومت 
گذش��ته تان نیس��ت. هر اتفاقی هم که در زندگی تان 
افتاده باشد، هنوز هم می توانید راهی برای بهتر کردن 

اوضاع هم برای خودتان و هم اطرافیانتان پیدا کنید.
7. اینکه مجبور به شروع دوباره باشید با اینکه تصمیم 
بگیرید از نو ش��روع کنید فرق دارد. ب��رای آنهایی که 
زندگی ش��ان هنوز بخاطر فجایع طبیعی یا انس��انی، 
غ��رق در هرج ومرج اس��ت، ش��روع دوب��اره انتخاب 
نیس��ت. حمایت از نیازمندان و قبول وضعیت ممکن 

خصوصیاتی بسیار عالی است.
8. جایگزین هایی س��الم برای الگوهای زندگی منفی 
پیدا کنید. اگر راحت نیس��تید که هم��ه تغییرات را 
یکدفعه و از یک تاریخ مشخص ش��روع کنید، کم کم 
قدم بردارید. اگر قادر به ترک یک عادت بد نیس��تید، 
می توانید از کم کردن آن ش��روع کنید. بد نیست که 

زمانی به خودتان فرصت دهید که به تعادل برسد.
9. همه چیز رفتن به باشگاه و ورزش کردن نیست. چرا 
رفتن به کالس رقص و کم��ی تفریح کردن و در عین 
حال خوش هیکل شدن را امتحان نمی کنید؟ شروع 
دوباره می تواند ب��ه معنی دنبال ک��ردن آرزوهایتان 
باشد. همه ما وقتی به سمت هدفمان گام برمی داریم 

خوشحال و راضی هستیم.
10. شروع دوباره یعنی فرصت دادن به خودتان برای 
شادی و خوشبختی واقعی. باید شجاع باشید و بتوانید 
چیزهای جدید یاد بگیرید، اما این چطور ممکن است؟ 
در بدترین حالت، مهارت های الزم برای شروع پروژه 

بعدی تان را به دست خواهید آورد.
یادتان باشد که در هر ش��رایطی که باشید، هیچوفت 
دیر نیست و همیشه برای ش��روع دوباره وقت دارید. 
وقتی بتوانید صادقانه ب��ه تغییراتی که ایجاد کرده اید 

متعهد شوید، فرآیند جدید آغاز شده است.

 هدفون های زیرآبی
 با قابلیت انتقال موسیقی 

از استخوان گونه!
محقق��ان آمریکایی 
فن��اوری جدی��د و 
ب��داع  ا را  عجیب��ی 
ن��د ک��ه ب��ه  کرده ا
اج��ازه  ش��ناگران 
می ده��د در ح��ال 
ش��نا در زی��ر آب به 
موسیقی گوش کنند.

هدفون های نپتون ساخت ش��رکت Finis از طریق 
ارس��ال امواج صوتی به گوش داخلی از استخوانهای 
گونه شناگر پرداخته و به فرد اجازه می دهد تا از طریق 

جمجمه سرخود موسیقی را بشنوند.
این دستگاه از شیوه ارتباط گیری دلفین ها و نهنگ ها 

در آب با انتقال ارتعاشات صوتی تقلید می کند.
یک دستگاه پخش mp3 ضدآب به انتشار موسیقی 
پرداخته که در اس��تخوانها و بخش بس��یار حس��اس 
حل��زون گوش طنین ان��داز می ش��ود.این هدفونها از 
یک محصول ده��ه 1970 الهام گرفته که موس��یقی 
را از طریق اس��تخوان ترقوه و به ش��یوه مش��ابه اجرا 
می کند.بلندگوهای نپتون ب��ر روی گونه ها در جلوی 
گوش قرار می گیرند. آنها سپس ارتعاشات را از طریق 

استخوانهای گونه به گوش داخلی منتقل می کنند.
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اخبار ویژه

 نجمه اسماعیلی فکارشناس سالمت  با بیان اینکه خس��تگی و کسالت یکی از نشان های
  کم خونی می باش��د گفت: این عمل زمان��ی اتفاق می افتد که اکس��یژن کافی در اختیار 
س��لول ها قرار نمیگیرد.  وی در ادامه تصریح کرد: وقتی گلبول های قرمز کم باشند نمی 
توانند اکسیژن کافی را در اختیار سلول های بدن قرار دهند. وی در خصوص رفع کسالت و 
خستگی به این روش توصیه کرد: می توان از طریق آزمایش خون با تجویز پزشک متوجه 
کم خونی شد و با درمان دارویی و مصرف مکمل های غذایی مشکل خستگی را که یکی از 
عالئم کم خونی است برطرف کرد.این پزشک عمومی در خصوص مکمل های غذایی آهن 
دار که برای کم خونی مفید هستند اظهار داشت: گوشت قرمز، لوبیا، جگر، حبوبات، برخی 
سبزیجات مانند کرفس از جمله مواد غنی ازآهن هستند که می توانند کم خونی را برطرف 
کنند.اسماعیلی ادامه داد: مصرف چای پس از صرف غذاهای مکمل دار یکی از عادات غذایی 
اشتباهی است که برخی افراد دارند که از این طریق باعث کاهش جذب آهن غذا می شود.

وی با اشاره به اینکه مصرف ویتامین c باعث جذب آهن به بدن می شود خاطرنشان کرد: 
مصرف آب پرتقال بعد از غذا می تواند جذب آهن را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد این 

درحالیست که چای باعث کاهش جذب آهن می شود.

در ژاپن می توانید از فروش��گاه های عرضه میوه های لوکس، یک خوشه انگور را به قیمت 
100 دالر و یا یک خربزه با کیفیت را به بهای 4 هزار دالر خریداری کنید.

ش��رکت »میوه های آفتاب« در ژاپن میوه ه��ای با کیفیتی را به فروش می رس��اند، البته 
بسیاری از این میوه ها به باالترین پیشنهاد به فروش می رسند.

در ماه جوالی سال جاری یک خوشه انگور از نوع »رابی رومن« به قیمت 400 هزار ین ژاپن 
یا 4 هزار دالر به فروش رسید و قیمت هر دانه توت فرنگی قرمز هم تا 11 هزار ین رسید.در 
ماه می خربزه های »کانتلوپ« که در شمال هوکایدو می رویند، به حراج گذاشته می شوند. 
هر کدام از این خربزه ها به اندازه یک خودروی معمولی ژاپنی قیمت دارند. امسال یکی از 

این خربزه ها به قیمت 1.6 میلیون ین به فروش رسید.
البته این میوه ها معموال به عنوان هدایایی گرانبها هس��تند. قیمت برخی میوه ها در این 
فروشگاه اینگونه گزارش ش��ده است: یک دانه هلوی س��فید 2625 ین، یک خوشه انگور 
مسقطی اسکندریه 7350 ین و هندوانه های مکعبی هم هر کدام 5 هزار ین قیمت دارند.

اما در این بین “خربزه” عطری گرانقیمت ترین هدیه در ژاپن به شمار می آید؛ هر کدام از 
این خربزه ها به قیمت 16000 ین به فروش می رسد.

بوتیک های میوه فروشی در ژاپن ! بعد از غذا آب پرتقال بخورید

س��امانه فروش بلیت الکترونیکی بر بستر کیف پول الکترونیکی 
جیرینگ با هدف ارائه طیف وسیعی از خدمات به مشترکان تلفن 

همراه آغاز به کار کرد.
این سامانه که " جی پاد" نام دارد از جمله سامانه هایی است که 
توسط شرکت جیرینگ و با همکاری شرکت فناوری اطالعات و 
ارتباطات پاسارگاد آریان - فناپ - طی قراردادی رونمایی و آغاز 

به کار کرده است.
ارائه طی��ف وس��یعی از سرویس��ها و خدم��ات به مش��ترکان 
تلفن همراه با ش��ماره گیری ک��د دس��توری #720* از جمله 
ویژگیهای این س��امانه اس��ت که طراحی آن در مجموعه فناپ 
 ص��ورت گرفته و عرض��ه آن ب��ه مش��ترکان بر عهده ش��رکت 

جیرینگ است.
این سامانه همچنین بخشی از خدمات را در حوزه هواداری به تیم 
های ورزشی در قالب کمک به باشگاه ها و بحث فروش شارژهای 

سرخابی انجام می دهد. 
 سرویس��های ارزش افزوده ح��وزه ورزش و خدمات��ی که برای

 

مجموعه های کمیته امداد است و نیز فروش بلیط الکترونیکی در 
شهرهایی که کیف پول الکترونیکی جیرینگ فعال است از دیگر 

خدمات این سامانه خواهد بود.
در مراس��م امضای تفاهمنامه راه اندازی ای��ن خدمات علیرضا 
طلوع مدیرعامل ش��رکت جیرین��گ روند بازار تلف��ن همراه را 

حرکت به س��مت تن��وع س��رویس عنوان ک��رد و گف��ت: هم 
اکنون اپراتوره��ای موبایل به ج��ای تبلیغات و ارائه س��رویس 
 مکالم��ه و پیامک، به س��مت تنوع س��رویس ک��رده و مخاطب

 جذب می کنند.
وی با اش��اره به اینکه با ارائه س��رویس های مختل��ف و متنوع، 
مخاط��ب ق��درت انتخ��اب بهت��ری دارد گف��ت: کی��ف پول 
الکترونیک��ی جیرین��گ فضایی را آم��اده کرد تا کس��انی که از 
روش س��نتی برای فروش محصوالت خود اس��تفاده می کنند 
 بتوانند بصورت اینترنتی سرویس��های خود را به مشتریان ارائه 

دهند.
طلوع با بیان  اینکه یکی از چالشهای مهاجرت از کسب و کار قدیم 
به شیوه جدید نبود زیرساختهای الزم در این زمینه است ادامه 
داد: جیرینگ بستری فراهم کرده تا کسانی که به عنوان یک عامل 
توزیع بزرگ وارد عرصه کسب و کار می شوند بتوانند در کمترین 
زمان ممکن با استفاده از خدمات و سرویسهای جیرینگ جذب 

مخاطب جدید کنند.

فروش بلیت الکترونیکی با استفاده از کیف پول الکترونیکی

عکس نوشت

 گاو بازی
 در مادرید

‘کیم سرال’ که به همراه ش��وهر خود کتاب فروشی می کند 
یکی از افرادی اس��ت ک��ه اعتیاد خاصی به مس��ابقات بخت 
آزمای��ی و تلویزیون��ی دارد او تمام اوقات فراغ��ت خود را در 
حال مس��ابفه دادن در تلویزی��ون یا پر ک��ردن جدول های 
 مجالت اس��ت و در بیش��تر مواقع هم برنده این مس��ابقات

 بوده است!
همه با مس��ابقات ک��ه در روزنامه ه��ای و تلویزی��ون های 
وجود دارند آش��نا هستیم و ش��اید در بس��یاری از آن ها نیز 
ش��رکت کرده باش��یم اما ش��رکت کردن یک ط��رف قضیه 
 اس��ت، زیرا برن��ده ش��دن در این برنام��ه ها کار هر کس��ی

 نیست.
مسابقات بسیاری در تلویزیون وجود دارد که شرکت کردن 
در آن ها میتواند لحظاتی خوش را به همراه داش��ته باشد اما 
نیاز به وقت آزاد و خالی دارد ت��ا برنامه ها را دنبال کرده و در 

آن ها شرکت کنید.

 

از ای��ن مس��ابقات م��ی توان��د در روزنام��ه و مجل��ه ه��ا 
نی��ز مش��اهده ک��رد. ب��ا هم��ه ای��ن توصی��ف ه��ا بازهم 
 ش��انس بای��د هم��راه هر کس��ی باش��د ت��ا در مس��ابقات

 برنده شود.
این خانم 50س��اله برای اولی��ن بار در س��ال 1989 در یک 
مسابقه تلویزیونی ش��رکت کرد و توانست جایزه اصلی آن را 

به دست آورد و از همان زمان اعتیاد عجیبی به این مسابقات 
گرفته است.

او روزانه در 100 مس��ابقه و رقابت و بخت آزمایی ش��رکت 
می کند.

شرکت کردن در همه این مس��ابقات برای این خانم در کنار 
عنصر شانس است زیرا او در بس��یاری از مسابقات برنده هم 
می ش��ود. او تابه حال جوایزی مانند: سفر به هاوایی، سفر به 
شهردیزنی، تلویزیون، کنس��ول بازی و مقداری پول نقد و ... 

کسب کرده است.
خانمر “سرال” می گوید از سال 1989 تا به حال جوایزی که 
دریافت کرده اس��ت ارزش��ی 100 هزار پوندی داشته اند. او 
تمامی جوایز خود را نیز به خوبی نگه داری میکند برای مثال 
قهوه سازی که 20 سال پیش برنده شده است را هنوز استفاده 
می کند. او قصد دارد تا انتهای عمرش ش��رکت در مسابفات 

را ادامه دهد.

اعتیاد عجیب این خانم رسانه ای شد
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