
  انگشتر  بازگشت آرامش به بازار دارو
 مخصوص 
نا بینایان  

تحقق اولین وعده وزیر در برنامه 100 روزه
امام)ره( درباره حذف شعار 

»مرگ بر آمریکا« چه گفتند؟ 2
 فراخوان مشموالن دیپلم

3 و زیردیپلم درمهر ماه 1

 زندانی
 نباید خیلی در زندان بماند

ما معتقد هس��تیم که زندانی نباید زیاد در زندان بماند. زندان برای تأدیب، 
مجازات و اصالح افراد است و پس از آن، بازگشت به جامعه است. این سیاست 
ادامه دارد و نسبت به زندانیان امنیتی نیز این روند ادامه خواهد داشت. البته 
اگر محیط آلوده باشد انسان های آس��یب پذیر را نمی توان در آنجا رها کرد. 

2وقتی محیط از آلودگی و از تنش ها فاصله گرفت، می توان...
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به اندازه 500 روز در سیاست  
خارجی گام   برداشته ایم

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
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آغازی پر از سرور برای بچه های سینما دوست

  خداحافظی
 با گارانتی های قالبی

 نرخ دالر باید
کمتر از 3000تومان باشد

رییس اتاق بازرگان��ی تهران یحیی آل اس��حاق گفت: 
افزایش نرخ ارز تعادل اقتصاد را ب��ه هم می زند. جهت 
واقعی اقتصاد رساندن ارز به کمتر از 3000 تومان است.

مهم ترین مس��أله  مطرح در رابط��ه با ن��رخ ارز، ثبات 
آن در بازار اس��ت.ثبات نرخ ارز در بازار ن��ه تنها به نفع 
مصرف کنندگان بوده بلکه واردکنندگان، تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان نیز از ثبات آن سود می برند.
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  رد پای  چهره های
 سر شناس در تبانی فوتبال
مربی بدنس��ازی که از مدت ها قبل عنوان ش��ده بود 
پایش در ماجرای تبانی احتمالی در فوتبال گیر است، 
باالخره به حرف آمد و تأکید کرد محس��ن قهرمانی 
خواس��تار دریافت باقیمانده طلبش از باشگاهی شده 
که او در نتیج��ه یکی از بازی های��ش تأثیرگذار بوده 
است.  دستیار علی دایی که یکی از محرومان ماجرای 
اخیر اس��ت با تأیید گرفتن پول از سوی داور، زوایای 
جدیدی از تبانی در فوتبال را برم��ال کرد. به گزارش 
خبرنگار مهر، پنالتی جنجال��ی دقایق ابتدایی دیدار 

تیم های سپاهان و پرسپولیس ...

بیست وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان ساعت ۱۹ روز دوشنبه پانزدهم مهرماه در تاالر گل نرگس اصفهان آغاز به کار کرد. قصد 
داریم گزارشی کوتاه از افتتاحیه و روزهای نمایش آثار منتسب به سینمای کودک در سالن های شهرداشته باشیم.

 نظر رییس جمهور
 درباره دستمزد کارگران

اجرای آزمایشی طرح پلیس راهور 
دوچرخه سوار

عضو هیأت علمی دانشگاه
 قیمت خودرو 

تا پایان سال ثابت می ماند

رییس سازمان میادین میوه و تره بار 
قیمت میوه و سبزیجات پاییزه 

اعالم شد

جانش��ین ریی��س پلی��س راهنمایی 
و رانندگ��ی نی��روی انتظام��ی از 
اجرای آزمایش��ی طرح پلی��س راهور 
دوچرخه سوار در شهر اصفهان و اجرای 

سراسری آن در سطح کشور در صورت 
موفقیت آمیز بودن خبر داد.

به گزارش ایسنا سردار موسی امیری در 
دومین دوره مسابقات...

ب��ا آغ��از نیم��ه دوم س��ال، کارگ��ران کارگروه ه��ای ویژه ای 
را تش��کیل می دهند ک��ه وظیفه بررس��ی وضعیت معیش��ت 
خانوارکارگ��ری را ب��ر عه��ده دارن��د. اطالعات جم��ع آوری 
ش��ده، پایه چانه زنی ه��ا و گفتگوه��ای کارگ��ران خواهد بود. 
دول��ت تدبیر و امی��د در ماه ه��ای آین��ده اولین دس��تمزد را 
کارگران ب��ه تصویب می رس��اند، ام��ا رییس جمه��ور معتقد 
اس��ت باید فاصله بی��ن ت��ورم و دس��تمزد برطرف ش��ود. به 

 گزارش خبرنگار مهر، ب��ا آغاز نیمه دوم س��ال جنب و جوش 
کارگران برای ورود به موضوع تعیین حداقل دس��تمزد س��ال 
آینده ک��ه تا اس��فندماه امس��ال از س��وی ش��ورای عالی کار 
 تعیین خواهد ش��د، آغاز می ش��ود. کارگران تالش می کنند

 با انجام محاس��باتی در وضعیت معیش��ت خان��وار کارگری، 
پیشنهادهایی را برای طرح در شورای عالی کار مطرح کنند.
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ثبت رکورد روزانه جدید 
در واحد گندله سازي فوالد

ایران نخستین کشور دنیا 
در زمینه تنوع بالگردی

رییس واحد گندله س��ازي ش��رکت ف��والد مبارکه از 
دس��تیابي به رک��ورد جدید تولی��د روزان��ه در واحد 
گندله سازي ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان خبر داد 
و گف��ت: کارکنان پر ت��الش این واح��د در تاریخ۱۱ 
 مهرماه امسال با ثبت رکورد23 هزار و450 تن، رکورد 
 قبلي ای��ن واحد را  ک��ه به میزان23 ه��زار و370 تن 
 و در  تاری��خ  ۱۹ تیرماه۹0محقق ش��ده ب��ود را ارتقا 

داد.
اس��ماعیل پور افزود: دس��تیابي به این رکورد حاصل 
تجربه و دانش فني پرس��نل بهره بردار که باعث آماده 
به کاري تجهیزات و افزایش بهره وري خط تولید شده 
است، از یک طرف و پش��تیباني فني کلیه واحدهاي 

مرتبط باعث تحقق  ثبت این رکورد گردید.
ایش��ان  ضمن تش��کر از  همکاري و مس��اعدت کلیه 
واحدهاي زنجی��ره تأمین و پش��تیباني فني که در به 
ثمر رسیدن اهداف این  مجموعه تالش نمودند،  اظهار 
امیدواري کرد با اراده و پش��تکاري که در مدیریت و 
کارکنان فوالد مبارکه وجود دارد در آینده نیز شاهد 

رکوردهاي جدیدي در این واحد خواهیم بود.  

مدیرعامل سازمان نوسازی و پش��تیبانی بالگردهای 
ایران با بیان اینکه ایران نخستین کشور دنیا در زمینه 
تنوع بالگردی با۱3 نوع مختلف است، گفت: در شرایط 
کنونی برخی تا۱6 میلی��ون دالر نیز برای بالگردهای 

ایرانی هزینه می کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، چهاردهمین 
س��مینار ملی مهندس��ی سطح در دانش��گاه صنعتی 
اصفهان برگزار شد. در این مراسم امیر خلبان محمد 
احمدآبادی مدیر عامل سازمان نوسازی و پشتیبانی 
بالگردهای ایران با بیان این که ش��رکت پشتیبانی و 
نوس��ازی بالگردهای ایران کار خود را در سال۱350 
آغاز کرد، افزود: این شرکت تاکنون 35 بالگرد ساخته 
و 70 درص��د بالگرده��ای خلیج فارس س��اخت این 

شرکت است. 
مدیرعامل سازمان نوسازی و پش��تیبانی بالگردهای 
ایران افزود: ش��رکت بالگرده��ای ایران ک��ه یکی از 
شرکت های بزرگ در کشور است تولیدکننده بهترین 
بالگردها از نظر فناوری است و توانسته از نظر ارتباطی، 
اطالعاتی و فناوری ارتباط خوبی را با دانشگاه صنعتی 

اصفهان برقرار کند.
وی با تأکید بر این که ایران نخس��تین کشور دنیا در 
زمینه تنوع بالگردی با۱3 نوع مختلف است، ادامه داد: 
در ش��رایط کنونی برخی تا ۱6 میلیون دالر نیز برای 

بالگردهای ایرانی هزینه می کنند.

جزئیات آیین نامه جدید خدمات پس از فروش

 خداحافظی با گارانتی های قالبی
 کاهش منابع ذخیره آب شرب اصفهان

 و لزوم صرفه جویی شهروندان

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان:

258هزار ورزشکار در استان سازمان یافته اند

 مجتب��ی قبادی��ان مع��اون به��ره ب��رداری ش��رکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با توجه به گزارش شرکت 
 آب منطق��ه ای اس��تان در خصوص کاه��ش ذخیره 
آب سد زاینده رود گفت: استمرار شرایط خشکسالی، 
 ع��دم تحق��ق پی��ش بین��ی ه��ا در زمینه ب��ارش و 
 افزایش متوسط دما در تابس��تان نسبت به سال های

 گذش��ته ک��ه مص��رف بی��ش از ح��د آب را توس��ط 
مشترکین رقم زده، مس��ئوالن امر را در تابستان سال 
 جاری در تأمین آب ش��رب ب��ا چالش های��ی مواجه 

نمود.
وی افزود: در حال حاضر س��د زاین��ده رود تنها منبع 
تأمین کننده آب شرب اصفهان است و این در حالیست 
که به گزارش اداره کل هواشناسی مبنی بر عدم بارش 
مناس��ب باران در ماه ه��ای مهر و آب��ان نگرانی هایی 
 در جهت تأمین آب ش��رب م��ردم در ص��ورت تداوم 
 ش��رایط خشکس��الی و عدم بارش ه��ای مؤثر وجود 

دارد.
معاون به��ره برداری ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان مص��رف بهینه آب توس��ط م��ردم را از دیگر 
اقدامات مؤثر پیرامون تأمین آب ش��رب ش��هروندان 
 در ماه های آینده دانست و گفت: به رغم تالش هایی

 که جه��ت تأمین آب ش��رب م��ردم ص��ورت گرفته، 
 بای��د مش��ترکین ه��م ب��ا رعای��ت الگ��وی مصرف 
آب، هم��کاری الزم را در جه��ت تأمی��ن و توزیع آب 
 با مس��ئوالن امر داش��ته باش��ند تا بتوانیم این دوره 
سخت را پشت س��ر گذاش��ته و به دوره بارش نزدیک 

شویم.

اجرای طرح جم�ع آوری پمپ های مکنده 
آب اصفهان از 10 روز آینده

مدیر ش��رکت آب و فاضالب ش��هر اصفه��ان گفت: با 
حکم دادستان اس��تان اصفهان از ۱0 روز آینده طرح 

جم��ع آوری پمپ های مکن��ده آب در اصفه��ان اجرا 
می شود.

حسین اثنی عشری با بیان این که برخی از شهروندان 
با نصب و روشن کردن پمپ در مسیر شبکه توزیع، آب 
را به من��ازل خود هدایت کرده اند، اظهار داش��ت: این 
کار سبب افت ش��دید یا قطع آب در منازل مشترکان 

شده اند.
وی افزود: نصب پمپ در مس��یر ش��بکه توزیع سبب 
ترکیدگی لوله ه��ای اصلی آب در کوچه ها می ش��ود، 
ضمن این که ش��هروندان آب باقی مانده ت��ه لوله ها را 
مصرف کرده و هزینه قبوض برق منزل تا چندین برابر 

افزایش می یابد.
 مدیر شرکت آب و فاضالب ش��هر اصفهان با تأکید بر 
این ک��ه ب��رای برخورد ب��ا متخلف��ان و جم��ع آوری 
پمپ ه��ا حک��م ورود ب��ه من��ازل را از دادس��تان 
اصفه��ان دریاف��ت کرده ای��م، اظه��ار داش��ت: 
نصب پمپ س��ر راه ش��بکه اصلی حق الناس اس��ت. 
 وی بی��ان داش��ت: متأس��فانه مناب��ع آب��ی اصفهان 
رو به کاهش اس��ت، اما ش��هروندان به هش��دارهای 
ش��رکت آب و فاضالب بی توجهی ک��رده و همکاری 

الزم را ندارند.
اثنی عش��ر با بیان این که ش��رکت های آبفا بر اساس 
آیین نامه ه��ای عملیاتی، موظف به تأمی��ن آب برای 
حداکثر طبق��ه دوم ساختمان هاس��ت، تصریح کرد: 
در فصول گرم س��ال، س��اختمان ها بر حس��ب ارتفاع 
و نزدیکی به لوله ه��ای با قطر کمتر و بیش��تر، میزان 

دسترسی متفاوتی به آب دارند.
وی ادامه داد: بنابراین ساکنان ساختمان های با ارتفاع 
بسیار می توانند با ایجاد یک مخزن ذخیره آب مکنده 
در طبق��ه پارکینگ یا حتی زیرزمین، نس��بت به رفع 
مش��کل افت فش��ار یا قطعی آب برای طبقات باالیی 

ساختمان خود اقدام کنند.

 در چند وقت گذشته با افزایش عرضه و تقاضای محصوالت برقی به ویژه رایانه و محصوالت 
مرتبط، نیاز به پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش در بازار افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا  در بازار ایران، خریداران به دو دسته تقسیم می شوند: افرادی که خدمات پس 
از فروش برای آنان مهم بوده و دسته دیگر که خدمات پس از فروش برای آنات اهمیت چندانی 
ندارد. این عدم اهمیت باعث شده خریداران، برخی محصوالت خود را از بازارچه های مرزی یا 

بدون داشتن خدمات پس فروش معتبر تهیه کنند.
 همچنی��ن ب��ا وج��ود ای��ن روی��ه در ب��ازار ک��ه خدم��ات پ��س از ف��روش ب��رای برخی

مصرف کنندگان اهمیتی ندارد، برخی عرضه کنندگان روی محصوالت خود خدمات پس از 
فروشی ارایه می دهند که هیچ وجاهت قانونی، خدمات مناسب و استانداردی ندارد. این در 
حالی است که به طور استاندارد و قانونی واردکنندگان محصوالت باید دفتر مجاز خدمات پس 
از فروش داشته باشند که پرسنل فنی آن حرفه ای و کامال آشنا به ساختار محصول به فروش 
رسیده باش��ند. در این رابطه رییس اتحادیه فناوران رایانه از تهیه آیین نامه خدمات پس از 
فروش خبر داد. مهدی میر مهدی اظهار داشت: آیین نامه خدمات پس از فروش در اتحادیه 
تهیه شده و به زودی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تأیید نهایی 
ارسال خواهد ش��د. وی تصریح کرد: در حال حاضر کیفیت خدمات، مکان انجام خدمات و 
 پرسنل فنی شرکت ارایه خدمات پس از فروش به طور دقیق مشخص نیست که به طور کل 
می توان گفت۹0 درصد شرکت های خدمات پس از فروش تعهدی به خدمات خود مبنی بر 
کاالی عرضه شده ندارند. وی با اشاره به این که احتمال می رود تا پایان ماه آینده این آیین نامه 
اجرایی شود ادامه داد: با اجرای این آیین نامه گارانتی ها در سه درجه کیفی طالیی، نقره ای و 
برنز به صورت یک شکل عرضه خواهد شد. میرمهدی یادآور شد: گارانتی ها از این پس روی 
گارانتی های یک شکل، لگوی اتحادیه، لگوی سازمان حمایت و سریال مجزای خدمات پس 
از فروش درج خواهد ش��د. وی در رابطه با گارانتی های اینترنشنال بیان کرد: کاالهایی که 
خدمات اینترنشنال دارند باید در ایران یک نماینده قانونی معرفی کرده که دارای ارایه خدمات 
پس از فروش باشد و دوباره در ایران کاالی وارد شده گارانتی شود و این گارانتی به طور حتم 

باید به تأیید اتحادیه رسیده باشد.
میر مهدی در پایان گفت: با آغاز به کار گارانتی یک شکل، عرضه کنندگان، حق ایجاد تفاوت 

قیمت روی محصول به بهانه تفاوت خدمات پس از فروش را نخواهند داشت.

محمد جواهری در حاشیه برگزاری دومین گردهمایی رؤسای ادارات ورزش و جوانان 
شهرستان های استان اصفهان در شهرستان چادگان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار 
داش��ت: هدف از برگزاری این گردهمایی تبادل اطالعات بین رؤسای ادارات ورزش و 
جوانان شهرستان های استان اصفهان و در اختیار قراردادن دستورالعمل ها،  قوانین و 

آیین نامه ها به این مجموعه هاست.
وی در ادامه گفت: این گردهمایی به همت اداره ورزش و جوانان شهرس��تان چادگان، 
اداره کل ورزش و جوانان اس��تان و علی بارانی رییس هیأت پزش��کی ورزشی استان، 
برگزارش��د. مدیر کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان در ادامه افزود: در سال گذشته 

توانستیم رتبه دوم کشور بعد از تهران را از لحاظ جمعیتی و رتبه اول را از لحاظ بیمه 
ورزشی  کسب کنیم. وی در ادامه افزود: سال گذش��ته در بخش عمرانی بیش از۱۱0 
 میلیارد ریال از اعتبارات اس��تانی مصوب ش��د که از این میزان هفت درصد آن محقق 

شد.
وی با اشاره به300 پروژه نیمه تمام در سطح استان گفت: امیدواریم بتوانیم با تخصیص 
اعتباراتی که امس��ال تحقق خواهد یافت، پروژه های نیمه تمام در س��طح اس��تان را 
 تکمیل کنیم ک��ه این خود می تواند گام مؤثری در افزایش س��رانه ورزش��ی اس��تان

 باشد.
 جواهری به نقش خیرین در این عرصه اشاره کرد و گفت: پایین بودن سرانه فضاهای 
ورزش��ی اصفهان و همچنین تعداد بس��یار پروژه های نیمه تمام سبب شد تا به دنبال 

راهکارهای جدیدی برای رهایی از بحران برویم.
 وی در ادامه افزود: اواخر سال گذش��ته مجمع خیرین با دریافت مجوز قانونی تشکیل 
شد و  در فروردین ماه سال جاری رسما  فعالیت خود را آغاز کرد. وی افزود: این مجمع 
با محوریت استان اصفهان مدیریت می شود که ظرفیت مناسبی است تا با وجود همه 
محدودیت های اعتباری از پتانسیل این مجموعه ها در راستای توسعه ورزش در استان 

استفاده شود.
 جواهری همچنین از اصغر تجدد و حس��ن طغیانی و دیگر خیرانی که در شکل گیری 
مجمع  خیرین نقش داش��تند تش��کر کرد. وی در ادامه افزود: اس��تان اصفهان 258 
هزار ورزشکار س��ازمان یافته دارد که نسبت به سال گذشته رش��د قابل قبولی داشته 
 است، و باید برای افزایش آن فرهنگ سازی شود تا ورزش��کار به مزایای بیمه ورزشی 

پی ببرد.

سنیم
س : ت

 عک

3 پس از گذشت35 روز از اعالم برنامه۱00 روزه وزیر بهداشت برای بهبود وضعیت حوزه 
 سالمت، بازگش��ت قیمت داروهای بیماران خاص و صعب العالج به نرخ س��ال گذشته، یکی از 
وعده های وزیر در برنامه بود که محقق شد. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی وزیر 
بهداشت پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسالمی، مهم ترین چالش وزارت بهداشت...
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چهره روزيادداشت

 محکومیت برخی افراد دولتی
و حکومتی در پرونده فساد بانکی

رییس قوه قضاییه گفت: در پرونده فس��اد بزرگ بانکی برخی افراد 
دولتی و حکومتی محکوم ش��دند و با توجه به مستندات روشنی که 

وجود دارد برخورد سنگینی با آنها شد.
آیت اهلل ص��ادق آملی الریجانی گفت: در جه��ان امروز هر حکمران 
خوبی نیاز به این مقوالت دارد. البته مسأله داشتن یک نهاد و سیستم 
و نظامی که به ش��کایات مردمی رسیدگی کند، مخصوص این زمان 

نیست و می توان این مهم را در تاریخ اسالمی هم مشاهده کرد.
رییس دستگاه قضا به عهدنامه مالک اش��تر که از عالی ترین متون 
اسالمی است اشاره کرد و گفت: امام علی)ع( در این عهدنامه به مالک 
اشتر می فرماید: کارگران را رها مکن و توجه کن و بازرسانی را از اهل 

صدق و وفا تعیین کن تا کار آنها و کیفیت کار را ببینند.

 اولین وزير روحانی
 به مجلس احضار شد

عزیز اکبر نماینده مردم کرج در مجلس ش��ورای اس��المی با طرح 
سؤالی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیرامون عدم برخورد 
جدی با باندهای مواد مخدر در سطح کشور و نیز عدم اجرای تعهد 
وی مبنی بر هماهنگی با نمایندگان در انتصاب استانداران و عزل و 
نصب های غیرقانونی در سطح گس��ترده در این وزارتخانه، نام خود 
را به عنوان اولین س��ؤال کننده از وزاری دول��ت روحانی ثبت و نام 
رحمانی فضلی را در لیس��ت اولین وزیری که برای پاس��خگویی در 

مجلس حاضر می شود، حک کرد.

الريجانی وارد ژنو شد
علی الریجانی رییس مجلس شورای اس��المی به منظور شرکت در 
در یکصد و بیس��ت و نهمین اجالس بین المجالس جهانی، وارد ژنو 
 IPUش��د. الریجانی در ژنو، عالوه بر شرکت و سخنرانی در اجالس
با برخی رؤسای مجالس و هیأت های پارلمانی شرکت کننده در این 
اجالس، دیدار و گفتگو خواهد کرد. محمد باقری بنابی نماینده بناب، 
محمدقس��یم عثمانی نماینده بوکان، علی افراش��ته معاون اجرایی 
رییس مجلس، مهناز بهمنی نماینده سراب و حسن قشقاوی معاون 
کنسولی مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه، رییس 

مجلس را در این سفر همراهی می کنند.

 احضار مرتضوي 
به دادسراي كاركنان دولت

وکیل سعید مرتضوي از احضار موکلش به یکي از شعبات دادسراي 
کارکنان دولت خبرداد.

 محم��د اصالني درمورد آخری��ن وضعیت پرونده س��عید مرتضوي 
اظهارداشت: مرتضوي به یکي از ش��عبات دادسراي کارکنان دولت 
احضار شد. وکیل مرتضوي ادامه داد: موکلم بر اساس شکایت فاضل 
الریجاني به دادس��را احضار ش��ده اس��ت. اصالني خاطرنشان کرد: 
مرتضوي اوایل هفته آینده در دادسرا حضور پیدا خواهد کرد. گفتني 
است سال گذشته فایل صوتی منتس��ب به فاضل الریجاني از سوی 
رییس جمهور در جلس��ه اس��تیضاح وزیر کار منتشر شد که وي در 

همین راستا از سعید مرتضوي شکایت کرده است.

 تمديد اشتغال به كار
 برخی مديران مشهور اجرايی

بر اساس تصمیم روزهای اخیر وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی 
و دولت الکترونیک دولت که به استناد قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت ابالغ شده، اشتغال به کار افرادی چون سیدرضا اکرمی در 
نهاد ریاست جمهوری، سید مصطفی هاشمی طبا در وزارت ورزش 
و جوانان، س��ید کاظم میرولد در وزارت کش��ور و مهدی حجت در 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلیل این که 

بازنشسته هستند، به مدت یک سال مجاز اعالم شده است.

پرونده حادثه قم به دادگاه نیامده است
محمد جعفر منتظری  رییس دیوان عدال��ت اداری  درخصوص نتیجه 
شکایت خانواده هاشمی از رسایی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: 

من نمی خواهم درباره دادگاه ویژه روحانیت اطالع رسانی کنم.
وی همچنین درباره سرنوشت پرونده حادثه۲۲ بهمن قم نیز گفت: هنوز 
این پرونده به دادگاه نیامده اس��ت. منتظری همچنین درباره ش��کایت 
از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانش��گاه ها نیز گفت: من هنوز این 
شکایت را ندیده ام و چیزی به دستم نرسیده است. رییس دیوان عدالت 
اداری همچنین درباره سرنوشت پرونده انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران 
گفت: با توجه به این که تصمیم گیری درخصوص این پرونده موکول به 
نظر شورای عالی انقالب فرهنگی شده بود، با توجه به رأی این شورا انتزاع 

منتفی شد و به این ترتیب پرونده مختومه می شود.

در روزهایی که به13 آبان و سالروز تسخیر النه جاسوسی نزدیک 
می شویم، بحث حذف شعار »مرگ بر آمریکا« در فضای سیاسی 
کشور با انتقادات زیادی همراه ش��ده است. امام خمینی)ره( در 
یکی از بیاناتشان به همان موضوع تسخیر سفارت النه جاسوسی 
اشاره کرده و می فرمایند که ما شعار »مرگ بر آمریکا« را در عمل 

جوانان پرشور در تسخیر النه جاسوسی آمریکا تماشا کردیم.
بعد از بازگش��ت رییس جمهور از نیویورک، یکی از نمایندگان 
مجلس از درخواس��ت های آمریکایی ها ب��رای امتناع ایرانی ها 
 از تکرار ش��عار »مرگ بر آمریکا« خبر داد. این خبر در ش��لوغی 
بازتاب های مکالمه 15 دقیقه ای رؤسای جمهور ایران و آمریکا 
گم شد، اما امتداد آن مذاکره15دقیقه ای، به پیشنهاد حذف این 

شعار از داخل منجر شد.
برخی چهره ه��ا روایت های��ی از امام)ره( را ه��م مطرح کردند 
که مهم ترین آنها از سوی آیت اهلل هاش��می رفسنجانی رییس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. بازتاب های صحبت 
رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام درباره نظر امام)ره( برای 
حذف شعار »مرگ بر آمریکا« باعث شد تا گفتگویی که وی بعد 
از انتخابات سال88 داش��ته، در س��ایت های مختلف بازنشر و 
دیدگاه آیت اهلل هاش��می درباره حذف این شعار بازخوانی شود. 
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی با یادآوری حذف شعار »مرگ بر 
آمریکا« و این ک��ه امام)ره( با حذف این ش��عار موافق بودند و با 

اشاره به واکنش های تند بعدی و جوسازی های به عمل آمده در 
این خصوص تأکید می کند: »تمام مطلب همان بود که نوش��ته 
بودم. االن هم دقیقا یادم نیست که چه نوشتم. به هرحال موافق 
نبودیم که در مجامع عمومی مرگ کسی را شعار دهیم. مثال در 
اجتماعات ما، »مرگ بر بنی صدر« ش��عار داغ م��ردم بود که در 
نماز جمعه خواهش کردم که نگویند، »مرگ بر بازرگان« بود که 
خواهش کردم نگویند. »مرگ بر ش��وروی« بود که گفتم االن با 
شوروی مشکل آنچنانی نداریم. درباره آمریکا هم گفته بودم. من 
ذاتا با حرف های تند و فحاشی ها مخالفم و آنها را مفید نمی دانم.

اما امام خمینی به ویژه در س��ال های آخر حیاتشان بر استمرار 
این شعار تأکید ویژه داش��ته اند. ایشان در س��خنرانی در سوم 
اسفند سال67 برای تعیین اس��تراتژی نظام جمهوری اسالمی 
ایران می فرمایند: »ما ش��عار س��رنگونی رژیم ش��اه را در عمل 
نظاره کرده ایم، ما شعار آزادی و استقالل را به عمل خود زینت 
بخشیده ایم، ما شعار »مرگ بر آمریکا« را در عمل جوانان پرشور 
و قهرمان و مس��لمان در تسخیر النه فس��اد و جاسوسی آمریکا 
تماش��ا کرده ایم، ما همه ش��عارهایمان را با عمل محک زده ایم. 
البته معترفیم که در مس��یر عمل، موانع زی��ادی به وجود آمده 
است که مجبور شده ایم روش ها و تاکتیک ها را عوض نماییم«.

)صحیفه امام جلد ۲1(
ایش��ان در همان س��خنرانی از کس��انی که به ش��عار »مرگ بر 

آمریکا« ای��راد گرفته اند انتق��اد کرده و م��ی فرمایند: »آغوش 
کشور و انقالب همیش��ه برای پذیرفتن همه کس��انی که قصد 
خدمت و آهنگ مراجعت داش��ته و دارند گش��وده اس��ت، ولی 
نه به قیمت طلب��کاری آنان از هم��ه اصول که چ��را »مرگ بر 
آمری��کا« گفتید! چرا جنگ کردید! چرا نس��بت ب��ه منافقین و 
ضدانقالبیون حکم خدا را جاری می کنید؟ چرا شعار »نه شرقی 
و نه غربی« داده اید؟ چرا النه جاسوسی را اشغال کرده ایم و صدها 
 چرای دیگر و نکته مهم در این رابطه این ک��ه نباید تحت تأثیر 
ترحم های بیجا و بی مورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفین و 
متخلفین نظام، به گونه ای تبلیغ کنیم ک��ه احکام خدا و حدود 

الهی زیر سؤال بروند.«
امام خمینی )ره( در۲9 تیرماه سال67 در پیامی که برای سالگرد 
کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه598 هم داشتند، فرمودند: 
»انشاءاهلل  ما نخواهیم گذاش��ت از کعبه و حج، این منبر بزرگی 
که بر بلندای بام انس��انیت باید صدای مظلومان را به همه عالم 
منعکس س��ازد و آوای توحید را طنین اندازد، صدای سازش با 
آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود و از خدا می خواهیم 
که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین که 
از کلیس��اهای جهان نیز ناقوس »مرگ بر آمریکا و شوروی« را 

به صدا درآوریم.«
بحث رابطه ب��ا آمریکا در دیدگاه های ام��ام)ره( به کرات مطرح 
ش��ده اس��ت. چندی پیش س��ایت جماران دیدگاه های ایشان 
درباره رابطه با آمریکا را مطرح کرده و شرایطی که بنیانگذار کبیر 
انقالب برای این رابطه تعیین کرده اند را منتش��ر کرد.  امام)ره( 
رابطه با آمریکا را تا آنجا غیرممکن و زیانبار می داند که حتی از 
اعزام دانش��جو به آمریکا پرهیز داده و می گویند: »از فرستادن 
دانشجویان به آمریکا احتراز شود«، اما بالفاصله یک » اما و اگر« 
جلوی این سخن می گذارد،؛ » اما و اگری« که کلید حل بحران 
رابطه ایران و آمریکاس��ت: » مگر انش��اءاهلل روزی برسد که آنها 
به اشتباه خود پی ببرند و در مسیر انس��انیت و انسان دوستی و 
احترام به حقوق دیگران واقع شوند.«. انسانیت و انسان دوستی و 
احترام به حقوق دیگران   سرواژه اعالمیه حقوق بشر است. همان 
که اینک آمریکا آن را جایگزین انجیل کرده و به دست مبلیغین 

خود در سرتاسر جهان داده است.
اگر چه امام خمینی)ره( مرزهای آمریکا را خونین می دانند و هر 
چه رابطه با آمریکا را مضر و بی نتیجه می خوانند، اما راه رابطه را 
تا ابد نبسته اند. ایشان اگر چه می گویند: » ما تا آخر ایستاده ایم 
و با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد«،  اما بالفاصله می گویند: 

»مگر این که آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد.«

شرط امام)ره( برای مذاكره  

استقبال مشروط آمريکا امام)ره( درباره حذف شعار »مرگ بر آمریکا« چه گفتند؟
ازحضور ايران درژنو ۲

ماری هارف  س��خنگوی وزارت خارجه آمری��کا اعالم کرد، 
اگر ایران علنا از بیانیه س��ال۲01۲ که خواس��تار اس��تقرار 
دولت انتقالی در سوریه می شود، حمایت کند، واشنگتن از 
حضور ایران در کنفرانس صلح ژنو درباره س��وریه استقبال 

خواهد کرد.
وی در ادامه ادعا کرد: ما بارها به طور شفاف نقش غیرسازنده 
ایران در بحران سوریه را متذکر شده ایم و انتظار ما این است 
که هر کش��وری که در نشس��ت ژنو ۲ حضور می یابد، باید 
توافقنامه ژنو را بپذیرد و علنا از آن حمایت کند. هارف اظهار 
داشت:  اگر – و این فقط یک اگر است – ایران توافقنامه ژنو 
]1[ را علنا بپذی��رد و از آن حمایت کند، احتماال حضور آنها 
در نشست ژنو ]۲[ را بررسی می کنیم. در این صورت، آمریکا 
با تمایل بیش��تری، از حضور ایران در این نشست استقبال 

می کند.

 گام جديد نظامیان
 علیه اخوان المسلمین

هیأت نمایندگان دولت در مصر، گزارش��ی قضایی را تهیه 
کرده است و در آن از دادگاه عالی اداری در خواست کرده تا 
حکمی را در انحالل حزب آزادی و عدالت که بازوی سیاسی 

گروه اخوان المسلمین است، صادرکند.
بنابر گزارش روس��یا  الیوم، حزب آزادی و عدالت به عنوان 
شاخه سیاسی گروه اخوان المس��لمین درحالی در آستانه 
انحالل قرار گرفته که چندی پیش دولت مصر فعالیت های 

گروه اخوان المسلمین را نیز غیرقانونی اعالم کرده بود.

 درخواست جديد اوباما
 از نمايندگان كنگره

به نقل از رویترز، ب��اراک اوباما رییس جمه��وری آمریکا از 
اعضای مجلس نمایندگان و س��نای این کشور خواست به 

تعطیلی دستگاه دولت فدرال خاتمه دهند. 
وی طی بازدید از آژانس مدیریت بحران فدرال )FEMA( با 
اشاره به فقدان خدمت رسانی دولت به علت تعطیلی، بر لزوم 
پایان هر چه س��ریع تر این وضعیت تأکید کرد. اوباما با بیان 
این که آرای الزم برای تصویب قانون بودجه در کنگره وجود 
دارد، اظهار داشت: رأی گیری کنید، همین االن برای این کار 

اقدام کنید، بگذارید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

اخبار كوتاه

اخبار بین الملل

 زندانی
 نبايد خیلی در زندان بماند
پور محمدی/ وزیردادگستری  

ما معتقد هستیم که زندانی نباید زیاد در زندان بماند. زندان برای تأدیب، 
مجازات و اصالح افراد اس��ت و پس از آن، بازگشت به جامعه است. این 
سیاست ادامه دارد و نسبت به زندانیان امنیتی نیز این روند ادامه خواهد 
داشت. البته اگر محیط آلوده باشد انسان های آسیب پذیر را نمی توان در 
آنجا رها کرد. وقتی محیط از آلودگی و از تنش ها فاصله گرفت، می توان 
به افرادی که کمی آلوده شده اند اعتماد کرد که به جامعه بازگردند. وقتی 
فض��ای سیاس��ی و اجتماعی 
جامع��ه آرام و متعادل ش��د، 
خوش بینی ها جای بدبینی ها 
را گرف��ت، اصطکاک ها از بین 
رفت و فضای معقولی در روابط 
اجتماعی و سیاس��ی به وجود 
آمد، طبعا زمینه عفو و تخفیف 
مجازات زندانی��ان امنیتی هم 

فراهم می شود.
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۲
محاکمه همزمان مدیران سابق3  بانک

قاضی سراج گفت: مدیران عامل سابق سه بانک ملی، صادرات و مسکن به زودی و همزمان محاکمه 
 می شوند. وی افزود: اگر به س��ازمان بازرس��ی نیامده بودم تا به حال خاوری محاکمه شده بود، اما 

به زودی مدیران عامل سابق بانک های صادرات، ملی و مسکن همزمان محاکمه می شوند.

 فیسبوک
 رفع فیلتر نمی شود

محدوديت 5 كشور 
برای ورود ايرانیان

وزیر ارتباطات گفت: بنا نبوده سایت هایی نظیر فیسبوک و توئیتر رفع فیلتر 
شوند.

محمود واعظی مبنی بر این که موضوع بررس��ی رفع فیلتر سایت هایی نظیر 
فیسبوک و توئیتر به کجا رسید، اظهار داشت:  قرار نیست که این سایت ها رفع 

فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بوده اند خواهند ماند. 
وی در پاسخ به این س��ؤال که وضعیت عضویت برخی مس��ئوالن دولتی در 
فیسبوک چه می شود، خاطرنشان کرد: از خودشان سؤال کنید.  وی در پاسخ 
به این که آیا وعده دو برابر شدن پهنای باند طی100 روز محقق می شود گفت: 
نگفته ام که پهنای باند طی100 روز دو برابر می شود، بلکه اعالم کردم طی100 

روز اول دولت یازدهم پهنای باند افزایش یابد و این کار انجام خواهد شد. 

گرجس��تان، عمان، اندونزی، مصر و اینک مالزی. این پنج کشور در سه ماه و 
 اندی گذشته روندی منفی در روابط گردشگری خود با ایران پیش گرفته اند؛

 یعنی از همان زمانی که روحانی با ش��عار اعت��دال و بهبود رواب��ط با جامعه 
بین المللی در انتخابات پیروز شد. در1۲ تیرماه، در همان روزهایی که رییس 
جمهور جدید ایران در سخنرانی های خود، از تعامل سخن می گفت، دولت 
گرجس��تان اعالم کرد به صورت یکجانبه، اقدام به لغو قراردادی کرده که سه 
سال پیش برای سفر اتباع دو کشور بدون نیاز به ویزا، میان تهران و تفلیس به امضا 
رسیده بود. گرجستان اعالم کرد، به واسطه نگرانی از این که ممکن است تهران 
از روابط تجاری با این کشور جهت دور زدن تحریم های غرب علیه خود استفاده 

کند، اقدام به بازنگری در قرارداد سفر بدون ویزا میان دو کشور کرده است. 

یونایتدپرس گزارش داد: س��پاه پاس��داران ایران اعالم کرد 
که در حال س��اخت چند مدل هواپیماي بدون سرنش��ین 
مانند »شاهد1۲9« است که قادر به حمله به اهداف هوایي و 
زمیني است، در این صورت، این اقدام پیشرفت مهمي براي 

صنعت دفاعي جمهوري اسالمي به شمار مي رود.
 در این گزارش آمده است: مقامات نظامي ایران در روزهاي 
اخیر گفته  اند ایران در بخش پهپادي خودکفا شده است. آنها 
گفتند پهپاد رزمي »رعد85« در مرحله تولید اولیه اس��ت 
و »شاهد1۲9« نیز که در س��پتامبر ۲01۲ رونمایي شد به 
مرحله تولید انبوه رسیده است. »شاهد1۲9« داراي شعاع 
عملیاتي بیش از1000 مایل اس��ت و مي تواند۲4 س��اعت 
در هوا باقي بماند. یونایتدپرس مدعي اس��ت این محصول 
شباهت فراواني به پهپاد اسرائیلي »هرمس450« دارد که 
شرکت البیت سیستمز ساخته است. تحلیلگران مي گویند 
»ش��اهد1۲9«  از نظر ش��کل، اندازه، تجهیزات فرودآمدن 
و عملکرد، دقیقا مانند »هرمس450« اس��ت. طال عینبار 
یک متخصص پهپاد در مؤسسه مطالعات راهبرد هوافضا در 
اسرائیل موسوم به مؤسسه فیشر گفت:  بر اساس مشخصات 
عملکردي که ایرانیان ذکر کرده اند، »شاهد1۲9« در مقایسه 
با پهپاد اس��رائیلي، داراي پالتفورم قوي تر و ظرفیت حمل 

مهمات بسیار بیشتري است.

حس��ن روحانی در افتتاحی��ه هفتمی��ن همایش ملی 
نخبگان با اشاره به اقدامات دولت در عمر50 روزه خود 
گفت: مش��کالت زیاد اس��ت، اما ما می توانیم مشکالت 
 را حل کنی��م و در همین م��دت50 روز ک��ه کار را آغاز 

کرده ایم، همکاران من قدم های مهمی را برداشته اند.
وی افزود: م��ا در زمینه سیاس��ت خارجی ق��دم هایی 
برداشته ایم که نه به اندازه50 روز، بلکه به اندازه500 روز 
است. رییس جمهور همچنین با اشاره به دیگر اقدامات 
دولت در این50 روز گف��ت: ما در زمین��ه اقتصادی در 
این50 روز قدم های بسیار تأثیرگذاری را برداشته ایم و 
ما تنها دولتی هس��تیم که در بخش کشاورزی در تاریخ 
اول مهرماه به مردم اعالم می کنی��م که تمام بدهکاری 
کشاورزان را چند روزه پرداخت کردیم. وی تصریح کرد: 
ما تنها دولتی هس��تیم که در طول50 روز بیش از700 
میلیارد تومان اعتبار برای ماش��ین آالت کشاورزی در 
اختی��ار کارآفرینان قرار داده ای��م و400 میلیارد تومان 
اعتبار الزم برای خرید کود در فصل پاییز به کش��اورزان 
داده ایم. روحانی با بیان این که دولت، قبل از شروع پاییز 
قیمت تضمینی خرید گندم و سایر محصوالت کشاورزی 
را در ش��ورای اقتصاد تصویب کرد، گفت: م��ا این کار را 

انجام دادیم تا از هم اکنون کشاورزان دلگرم باشند.

عماد افروغ استاد جامعه شناسی با اشاره به این که دالیل بی 
اعتمادی ملت و دولت ایران به آمریکا بسیار زیاد است، گفت: 
مذاکرات در ش��رایط برابر و منصفانه تحت نظارت نهادهای 

مدنی و رسانه ها و فقط بر سر مسائل هسته ای باشد.
  اف��روغ در پاس��خ ب��ه س��ؤالی مبن��ی ب��ر این ک��ه دالیل 
بی اعتمادی به دولت آمریکا چیس��ت، گفت: درست است 
که اعتماد، مقوله ای دوطرفه اس��ت و اصطالحا باید متقابل 
باشد، اما این آمریکاست که اعتماد را از حالت دو طرفه بودن 
خارج کرده  اس��ت. افروغ تحریم های هس��ته ای را از دیگر 
دالیل بی اعتمادی نسبت به آمریکا برشمرد و گفت: بر حسب 
نمایندگی در مجلس برای من روشن ش��د که آمریکا هیچ 
ش��ک و تردیدی در صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ندارد، 
اما با این حال و حسب انزجار از مواضع جهانی و منطقه ای 
انقالب و در جهت حمایت از یار دیرینه اش در منطقه، یعنی 
رژیم اش��غالگر قدس که رد پایش در وقایع پس از گفتگوی 
تلفنی مزبور نیز مشخص بود، در اعمال تحریم های ناعادالنه 
نقش اصلی را ایفا کرد. این استاد دانشگاه ادامه داد: آنها در 
مقوله مذاکره نیز حسن نیت ندارند و همیشه  تالش می کنند 
قاعده بازی را به ه��م بزنند یا اجازه گفتگ��و به طرف ایرانی 
در فرصت برابر و بدون پیش ش��رط ندهن��د و در نهایت نیز 

توافق های انجام شده را زیر سؤال می برند.

وزارت ام��ور خارج��ه با ص��دور اطالعی��ه ای در بخش 
توصیه ه��ای مس��افرتی در پای��گاه اطالع رس��انی این 
وزارتخانه، از هموطنان عزیز خواسته است با توجه به این 
که کلیه امور مربوط به اخذ روادید حج از سوی سازمان 
حج و زیارت ص��ورت می پذیرد، الزم اس��ت هموطنان 
محترم روادید سفر به عربستان سعودی به منظور انجام 
مناسک حج را صرفا از طریق مرجع رسمی کشور؛ یعنی 

سازمان حج و زیارت پیگیری و دریافت نمایند.
در این اطالعیه  آمده اس��ت: کس��انی که خ��ارج از این 
س��ازوکار مبادرت به دریافت روادید می نمایند، روادید 
ایش��ان فاقد اعتبار بوده و در مبادی ورودی به کش��ور 
عربستان سعودی دچار مشکل خواهند شد و در چنین 
صورتی هیچ گونه مسئولیتی متوجه هیچ یک از نهادهای 
داخلی نیست. گفتنی است در دوسال گذشته تعداد قابل 
توجهی از زائران ایرانی که خارج از چارچوب س��ازمان 
حج و زیارت برای انجام مناس��ک حج به عربستان سفر 
کرده بودند به جهت غیر معتبر بودن روادید، به کش��ور 
بازگردانده شده اند و طی سال جاری نیز شماری از اتباع 
ایرانی که خارج از سازوکار رسمی سازمان حج و زیارت 
روادید دریافت کرده اند، به دالیل یاد ش��ده به کش��ور 

بازگردانده شده اند.

دولت انرژی هسته ایدفاعی امور خارجه

»شاهد1۲9 « ازپهپاد 
صهیونیستی  پیشی گرفت

به اندازه 500 روز در سیاست  
خارجی گام   برداشته ايم 

 مذاكره با آمريکا 
صرفا هسته ای باشد

توصیه وزارت خارجه 
درباره رواديد عربستان
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فراخوان مشموالن ديپلم و زيرديپلم 
درمهر ماه 

س��ازمان وظیفه عمومی، مش��موالن ديپلم و زير ديپلم داراي برگ 
آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم مهرماه سال جاري را براي اعزام به 

خدمت فراخواند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اين س��ازمان ضمن فراخوان  مشموالن 
غايب و غیرغاي��ب متولد1355تا پايان مه��ر ماه1374براي انجام 
خدمت دوره ضرورت طي اطالعیه اي اعالم كرد: مشموالن ديپلم و 
زير ديپلم سال هاي مذكور كه برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم 

مهر دريافت كرده اند،
 بايد در ساعت و محلي كه توسط س��ازمان وظیفه عمومي در برگ 
معرفي نامه مشموالن به مراكز آموزش نیروهاي مسلح اعالم شده، 
حضور يابند.  مشموالن ديپلم و زيرديپلم غايب و غیر غايب كه داراي 
برگ آماده به خدمت به تاريخ مهر هستند، رأس ساعت 7 صبح شنبه 
بیستم مهرماه به معاونت وظیفه عمومي استان محل سکونت مراجعه 
تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. الزم به ذكر است عدم حضور 
به موقع در زمان و محل هاي تعیین شده، غیبت محسوب مي شود. 
گفتني است، آن دسته از مشموالني كه به هر دلیل تاكنون موفق به 
دريافت برگ معرفي نامه مشموالن به مراكز آموزش، نشده اند، مي 
توانند به نزديك ترين دفاتر خدمات الکترونیك انتظامي )پلیس+10( 
مراجعه و نس��بت به دريافت برگ مذكور اقدام و بر اساس اطالعات 

درج شده در آن اقدام كنند.

خبر ويژه

ضرورت اختصاص اعتبار ويژه 
جهت زيباسازی فضاهای شهری

وحید فوالدگر

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان
 الزم اس��ت اعتبارات ويژه ای به مباحث زيباس��ازی فضاهای ش��هری 

اختصاص داده شود.
اصفهان در بحث زيباسازی نسبت به كالن ش��هرهای ديگر  كمتر كار 
كرده، لذا الزم است اعتبار ويژه ای به مباحث زيباسازی شهری اختصاص 
داده ش��ود. در رابطه با مباحث فرهنگ ش��هروندی نیز اقدامات خوبی 

ش��ده، ولی الزم است اقدامات 
ديگری در اين راستا انجام شود 
كه اين مهم نیز بايد در بودجه 
س��ال آينده پیش بینی شود. 
الزم اس��ت احداث مسیرهای 
 ايم��ن و پیوس��ته ب��ه منظور

دوچرخه سواری در دستور كار 
قرار گی��رد و بودجه های الزم 

برای آن در نظر گرفته شود. 
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چهره روز
از مديران با تجربه و متخصص در شهردارى استفاده شود

ريیس كمیس��یون اقتصادی و گردشگری شوراي اسالمي ش��هر اصفهان گفت: الزم است 
شهردار اصفهان در دوره جديد مديريت خود، عملکرد مديران را ارزيابی و از مديران با تجربه 

و متخصص در بخش های مختلف استفاده كند.
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جانشین ريیس پلیس راهور ناجا؛

اجرای آزمايشی طرح پلیس راهور دوچرخه سوار
جانشین ريیس پلیس راهنمايی و رانندگی نیروی انتظامی از اجرای آزمايشی طرح پلیس 
راهور دوچرخه سوار در شهر اصفهان و اجرای سراسری آن در سطح كشور در صورت موفقیت 

آمیز بودن خبر داد.
به گزارش ايسنا سردار موسی امیری در دومین دوره مسابقات دوچرخه سواری ويژه آقايان 
و همیاران پلیس و تريال قهرمانان كه در محل آبشار تهران برگزار شد، راه اندازی پیست ها 
و زيرساخت های دوچرخه سواری را از وظايف شهرداری ها برشمرد و گفت: ايجاد محل های 
دوچرخه سواری از وظايف پلیس نیست و شهرداری ها نیز خود در جريان نیازهايی كه در اين 
زمینه وجود دارند هستند. وی با تأكید بر اين كه در كنار ايجاد زيرساخت ها به فرهنگسازی 
نیز نیاز داريم، خاطرنش��ان كرد: تأمین زيرس��اخت در زمان كوتاه میس��ر می شود، اما اين 
فرهنگسازی است كه زمانبر است. جانش��ین ريیس پلیس راهور ناجا با بیان اين كه پلیس 
موافق صد در صدی اجرای طرح دوچرخه سواری در سطح شهر است، خاطرنشان كرد: ما 

اين موضوع را با هدف رسیدن به زيرساخت های مربوطه دنبال خواهیم كرد.
امیری درباره راه اندازی پلیس دوچرخه سوار كه چندی است در اصفهان اجرايی شده به ايسنا 
گفت: به دلیل گس��تردگی حوزه های پلیس بايد اجرای اين طرح را از شهرهای كوچك تر 
شروع كنیم كه در حال حاضر اين طرح به شکل آزمايشی در اصفهان اجرا شده و در صورتی 

كه خروجی اش مؤثر باشد آن را تعمیم خواهیم داد.
به گفته امیری در حال حاضر نتايج اجرای اين طرح در اصفهان به شکل نهايی اعالم نشده و 

خروجی اش به دست پلیس راهور نرسیده است.

مسابقات دوچرخه سواری بانوان؛ شايد سال آينده
به گزارش ايس��نا امی��ری در بخش ديگری از س��خنانش درب��اره نصب پ��الک جلو روی 
موتورسیکلت ها خاطرنشان كرد: اين طرح به دست ما رسیده و مشغول بررسی آن هستیم كه 

در صورت رفع موانع اجرايی خواهد شد.
جانشین ريیس پلیس راهور ناجا درباره برگزاری مسابقات دوچرخه سواری مربوط به بانوان 
نیز با بیان اين كه متولی اجرای چنین طرح هايی، فدراسیون دوچرخه سواری و ... است گفت: 
اين طرح ها را نهادهای ورزشی و ش��هرداری ها دنبال می كنند و شايد سال آينده مسابقات 

دوچرخه سواری ويژه بانوان نیز برگزار شد.
امیری در ادامه سخنانش برگزاری همايش دوچرخه سواری را دارای دو پیام اساسی دانست 
و گفت: اولین پیام ما تأكید بر استفاده از وسايل نقلیه پاک و حمل و نقل عمومی است كه با 
توجه به شرايطی كه از نظر زيست محیطی در شهرهای بزرگ وجود دارد استفاده از وسايل 
بدون آلودگی مهم اس��ت. وی با بیان اين ك��ه بین75 تا80 درصد از آلودگی های ش��هری 
به وسايل نقلیه موتوری مربوط می ش��ود گفت: بايد تا آنجا كه می توان فرهنگ استفاده از 
دوچرخه را افزايش داد. وی دومین هدف از برگزاری مسابقات دوچرخه سواری را شادابی و 
تزريق روحیه نشاط به جامعه دانست و با بیان اين كه اين همايش كامال ورزشی است، گفت: 

شادابی جامعه در گرو شادابی جوانان و نوجوانان است.
به گفته جانش��ین ريیس پلیس راهور ناجا در كنار برگزاری اين همايش دوچرخه سواری 

آموزش استفاده از دوچرخه و ... نیز به افراد ارايه می شود.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

نوبت   دوم

موضوع و ب�ر آورد اولیه مناقصه: پ�روژه تهيه و اجراءآس�فالت از ن�وع توپكا ) طبق ش�رايط خصوصی 
پيوست ( بر اساس فهرست بهاء راه ، باند س�ال 1392 ، بدون تعديل و ما به التفاوت مصالح با بر آورد اوليه : 

2/231/836/022 ريال 
 مدت اجرای پروژه 130 روز 

 دستگاه مناقصه گزار : شهرداری نجف آباد 
محل اجرای پروژه : معابر سطح شهر شهرداری منطقه سه 

شرایط شرکت در مناقصه :  دارا بودن صالحيت و رتبه الزم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه ريزی و 
نظارت راهبردی رياست جمهوری ، رعايت س�قف قرار داد، داشتن شخصيت حقوقی و مطابقت اساسنامه 
 ش�ركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات ش�ركت در روزنامه رس�می كه منقضی نش�ده باش�د 

) شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كار كنان دولت را بنمايند(
مهلت و محل دریافت و تحویل اس�ناد مناقصه و پیش�نها د قیمت  : از ش�ركت های واجد  ش�رايط دعوت 
می ش�ود   جهت كس�ب اطالعات بيش�تر و دريافت اس�ناد  مناقصه تا پايان وقت اداری روز س�ه ش�نبه 
مورخ 92/7/23 به امور قرار دادهای ش�هرداری نجف آباد مراجعه و پيش�نهادات خود را حداكثر تا پايان 
 وقت اداری روز س�ه ش�به مورخ 92/7/30 به دبير خان�ه محرمانه ش�هردار ی نجف آباد تحوي�ل نمايند.
  ) دريافت اس�ناد مناقص�ه به ص�ورت حض�وری و با ارائ�ه معرف�ی نامه كتب�ی ، با مه�ر و امض�اء مجاز و

 تعهد آور شركت انجام می گيرد(
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد 

شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط  به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است .

مبلغ فروش اس�ناد مناقص�ه : 200/000 ريال ط�ی فيش واريزی به حس�اب س�يبا بانكی ملی به ش�ماره 
0104544156001 در آمد شهرداری نجف آباد 

میزان سپرده : معادل 5 درصد كل بر آورد اوليه به مبلغ) 111/600/000( ريال   را طی فيش واريزی به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكی ارائه نمايند.

تذکر : شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

 سعید خزائیلی
 سرپرست شهرداری نجف آباد

آگهی مناقصه
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  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 نوبت   دوم

 اصالحیه
آگهی مزایده عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد  از طريق مزايده مورد زير را مطابق جدول ذيل به 
فروش برساند.

مهلت تحویل اسناد مزایده   به دبیر خانه مزایده گزار: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/7/20 

گشایش پاکات مزایده   : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/7/21

محل دریافت اسناد مزایده :  پايگاه اينترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن :0311-6680030

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

مبلغ تضمين)ريال (نوع بودجهموضوع مزايدهشماره مزايده 

فروش زمين و امتياز احداث يک بلوک آپارتمان در شهرک 92-3-313
25/811/800/000جاریشهيد كشوری

پس از گذش��ت35 روز از اعالم برنامه100 روزه 
وزير بهداشت برای بهبود وضعیت حوزه سالمت، 
 بازگش��ت قیم��ت داروه��ای بیم��اران خاص و 
 صعب الع��الج به ن��رخ س��ال گذش��ته، يکی از 

وعده های وزير در برنامه بود كه محقق شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دكتر سید حسن هاشمی 
وزير بهداشت پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس 
شورای اسالمی، مهم ترين چالش وزارت بهداشت 
را س��اختار اين وزارتخانه عنوان ك��رد و گفت: با 
وجود عالقه مندی هر كدام از وزرای پیش��ین به 
استقالل دانشگاه ها و لحاظ استقالل برای كانون 
های مختل��ف از جمله بیمارس��تان ه��ا و مراكز 
بهداش��تی درمانی، اما به دلیل فش��ار كاری در 
تعريف اين موارد ناكام ماندند و همین امر سیستم 
س��المت كش��ور را ناكارآمد كرده اس��ت. بر اين 
اساس در50 سال گذشته نتوانستیم نظام سالمت 
 كارآمد را در كشور مس��تقر كنیم كه مهم ترين

 مسأله در اين زمینه عدم وجود يك نظام سالمت 
مقتدر در كش��ور اس��ت تا مردم احس��اس كنند 
سالمتشان تأمین شده و هركسی بر اساس نیازش 
به منابع دسترسی داش��ته و متناسب با توانش، 
هزينه خدمات مورد نیازش را نیز پرداخت كند.

اين مس��أله همان مقوله عدالت در سالمت است 
كه مهم ترين دغدغه مسئوالن و از جمله مجلس 

شورای اسالمی است.
هاشمی،10 روز پس از برگزاری مراسم معارفه اش 
به اعالم جزئیات برنامه100 روزه اش برای وزارت 
بهداش��ت پرداخت و در رأس آن، موضوع دارو را 
 مورد اشاره قرار داد، زيرا وزير بهداشت در برهه ای

بر مس��ند وزارت ق��رار گرفت كه ش��اهد بحران 
دارويی در كش��ور بوديم، به طوری كه كمبودها 
و گران��ی داروهای خاص، مش��کالت زي��ادی را 
برای بیماران ب��ه وجود آورده ب��ود. از همین رو، 
وزير بهداشت در رأس برنامه100 روزه اش برای 

بهبود وضعیت حوزه س��المت، بازگشت آرامش 
به بازار دارويی را مورد تأكی��د قرار داد و به مردم 
و بیم��اران قول داد كه خیلی زود ش��اهد كاهش 
قیمت داروهای خاص و رفع كمبودهايی دارويی 

خواهیم بود.
وزير بهداشت در حدود 35 روز قبل )11 شهريور( 
با حضور در يك برنامه تلويزيونی به تشريح برنامه 
100 روزه اش پرداخت و مشکالت دارويی مردم 

را مورد اشاره قرار داد.
وی گفت: بخشی از داروها در كشور وجود دارند 
و در اختیار ش��ركت های پخش هستند، اما اين 
ش��ركت ها قادر به تحويل آن ب��ه داروخانه ها و 
بیمارس��تان ها نیس��تند، چرا كه بیمارستان ها 
و داروخانه ها بده��ی های معوق��ه قابل توجهی 
به ش��ركت های پخش دارو دارند و از طرفی اين 
شركت ها به دلیل اين مطالباتشان، نمی توانند به 
امر تهیه دارو مبادرت كنند، بر اين اس��اس است 

كه اين مقوله در يك دور باطل گرفتار می شود.
وزير بهداش��ت افزود: مقداری از كمبودها نیز به 
واردات مربوط می ش��ود كه از تحريم ها ناش��ی 
می ش��ود. مقداری هم نیز به تغییر مديريت ها در 
وزارت بهداش��ت در پايان دولت دهم و همچنین 
تغییر نرخ ارز و بخشنامه های متعدد بازمی گردد. 
تمام اي��ن مباحث مانع تهیه به موق��ع مواد اولیه 

دارويی شد.
وی همچنی��ن مش��کل نقدينگی ش��ركت های 
داروي��ی ب��رای واردات دارو را مورد اش��اره قرار 
داد و گفت: ش��ركت ها می بايست 135 درصد از 
نقدينگی رقم جنسی كه تهیه می كنند را نزد بانك 
عامل سپرده می گذاشتند، اما اكنون قرار شد 35 
درصد آن حذف و100 درص��د را نزد بانك عامل 
سپرده گذارند، از طرف ديگر بانك ملت به عنوان 
نخستین بانك پیشقدم شد و به كمپانی هايی كه 
از اين ارز استفاده می كنند، سه ماه تنفس داد. به 
اين ترتیب شركت ها موظف شدند پس از 90 روز 
نقدينگی را بازگردانند. به اين ترتیب دو میلیارد 
دالر پول در اختیار بانك های عامل قرار می گیرد 
كه اولین بان��ك نیز بانك ملت اس��ت. همچنین 
ش��ركت هايی كه می خواهند از اين ارز استفاده 
كنند، س��ه ماه فرصت بازگردان��دن نقدينگی را 
دارند. به اين ترتیب شركت ها به سرعت می توانند 

دارو را وارد كنند.
حاال پس از گذش��ت 35 روز از اعالم برنامه 100 
روزه وزير ب��رای بهبود وضعیت حوزه س��المت 
و خ��روج از بحران��ی دارويی، ش��اهد بازگش��ت 
قیم��ت داروهای خ��اص و صعب الع��الج به نرخ 
س��ال91 هس��تیم؛ موضوعی ك��ه نگرانی های 
بیم��اران را تا حدود زي��ادی برطرف ك��رده و به 
نظر می رسد آرامش در بازار دارويی كشور حاكم 
 شده اس��ت. همراهی و تعامل س��اير وزارتخانه و 
س��ازمان ه��ا ب��ا وزارت بهداش��ت، اولی��ن 
ه��ای  وع��ده  تحق��ق  مس��یر  در  اق��دام 
 وزي��ر بهداش��ت ب��وده اس��ت ك��ه ب��ه نظ��ر 
می رس��د اين همراهی و همکاری، به خوبی اجرا 
شده اس��ت، به طوری كه مهندس سید عطاءاهلل 
صدر معاون وزير راه و شهرسازی و ريیس سازمان 
بنادر و دريانوردی از ابالغ بخشنامه دولت مبنی بر 
پهلوگیری كش��تی های حامل دارو بدون نوبت و 
تخفیف 5 درصدی عوارض واردات دارو خبر داده 
و گفته است كه بر اساس بخش��نامه دولت برای 
سهولت واردات دارو و كاهش زمان رسیدن دارو 
به كشور بخشنامه ای مبنی بر پهلوگیری خارج از 

نوبت كشتی های حامل دارو و تخفیف 5 درصدی 
عوارض واردات دارو از سوی دولت به اين سازمان 

ابالغ شده است.
وی عنوان داشت: كاالهای اساسی خارج از نوبت 
پهلودهی می ش��وند و ابالغ كرديم هر كشتی كه 
حتی يك محموله كانتینر دارو داش��ته باشد در 
اولويت پهلوده��ی قرارگی��رد و5 درصد تحفیف 

در عوارض واردات برای آن در نظر گرفته شود.
در همین حال تأمین ارز م��ورد نیاز برای واردات 
داروهای خاص، از ديگر اقداماتی بود كه با تعامل 
وزارت اقتصاد و دارايی و بانك مركزی و همچنین 
معاونت راهبردی و برنامه ريزی رياست جمهوری، 
به نتیجه رس��ید و وزارت بهداش��ت توانست ارز 
مورد نیاز واردات داروهای بیماران خاص و صعب 
العالج را فراهم كند، به طوری كه دكتر رس��ول 
ديناروند معاون وزير و ريیس سازمان غذا و دارو از 
تعامل با سازمان های بیمه گر برای كاهش قیمت 
داروهای بیماران خاص و صعب العالج خبر داد و 
 عنوان داشت كه 136 قلم دارو در فهرست دارويی 
بیم��ه ه��ا ق��رار گرفت ت��ا اي��ن اق��الم دارويی 
 ب��ا كمتري��ن هزين��ه در اختی��ار بیم��اران

 قرار بگیرد.
به گفته وی، براس��اس تفاهمنامه ای قرار شد از 
 ابتدای مهر به جز اقداماتی كه در گذشته بیمه ها

انجام می دادند و وزارت بهداشت هم تعهد داشت 
كه هزينه ه��ای بیماران را پوش��ش ده��د، كار 
جديدی انجام شود و آن كار اين بود كه ما بتوانیم 
سهم پرداختی بیمه ها به گونه ای اصالح شود كه 
سهم بیمار كاهش يافته و مشابه سال قبل شود. 
از همین رو، هزينه پرداختی بیماران سرطانی به 
10 درصد كاهش می يابد، سهم پرداختی بیماران 
MS در خصوص داروهای تولید داخل10 درصد 
می شود و با حمايت ديگری كه صورت می گیرد 
تقريبا برای بیم��ار دارو رايگان تمام می ش��ود و 
داروهای واردات��ی آنها كه خیلی گران تر اس��ت 
با سهم پوششی بیمه ای،70 درصد می شود كه 
اين كار برای بیماران صعب العالج آرامش بسیار 

خوبی به همراه دارد.
به نظر می رسد با گذشت 35 روز از اعالم برنامه 
های100 روزه وزير بهداشت، آرامش تا حدودی 
به بازار دارويی كشور بازگشته و بیماران خاص و 
صعب العالج، از مش��کالت ماه های گذشته رها 
ش��ده اند. حاال باي��د منتظر بود تا ش��اهد تحقق 
اولويت های بعدی وزير در قالب برنامه100 روزه 

برای حوزه سالمت بود.

تحقق اولین وعده وزير در برنامه 100 روزه

 بازگشت آرامش به بازار دارو



چهره روزيادداشت

 با ارز مبادله ای
 قیمت شیر 30 درصد  افزايش می يابد

رییس اتحادیه مرکزی دامداران گفت: اگر قیمت ش��یر، آزاد شود و 
خوراک دام براساس ارز مبادله ای در اختیار دامداران قرار گیرد باید 

قیمت شیر حدود30 درصد افزایش یابد.
سیروس روس��تاگفت: اگر آزادسازی قیمت ش��یر مطرح است پس 
قیمت گذاری برای این ف��رآورده لبنی چه معن��ی دارد؟ چرا نباید 
اتحادیه ه��ا از تدابی��ر و تصمیمات��ی ک��ه دولت می خواه��د پس از 

آزادسازی قیمت شیر بگیرد، بی اطالع باشند؟
وی افزود: مش��کالت و راهکارهای بازار محصوالت کشاورزی باید با 
همفکری بخش خصوصی و دولتی بررسی و تعیین شود، مشروط به 
این که قوانین گذشته که  نیاز به اصالح دارند، اصالح شوند و قوانین 
معطل مانده نیز اجرا شوند تا بتوان به خوبی از تولیدکننده حمایت 
کرد. رییس اتحادیه مرکزی دام��داران ادامه داد: یکی از قوانینی که 
در قانون افزایش بهره وری آمده اس��ت تعیین ن��رخ خرید تضمینی 
محصوالت پروتئینی از جمله شیر از س��وی وزارت جهاد کشاورزی 
است، اما تاکنون نرخ تضمینی برای خرید این محصول تعیین نشده 
و باید ضمن مشخص کردن قیمت خرید تضمینی شیر اعتبار آن از 

طریق مجلس در بودجه امسال پیش بینی شود.

انتقال سهام به صندوق فوالد در 
انتظار  امضای  معاون اول ريیس جمهور

مدیرعامل کانون بازنشستگان ذوب آهن استان اصفهان گفت: اجرای 
کامل ماده 59 قانون بودجه و انتقال س��هام12هزار میلیارد تومانی 

به صندوق فوالد در انتظار امضای معاون اول رییس جمهور است.
 ابراهیم دس��تمزد  با اش��اره به این که حقوق بازنشستگان صندوق 
فوالد از دو سال گذش��ته تاکنون همواره با تأخیر پرداخت می شود، 
اظهار داشت: مقرر شده بود که مش��کالت این بازنشستگان با نقل و 
انتقال و انتزاع صندوق فوالد به وزارت تع��اون، کار و رفاه  اجتماعی 

برطرف شود.

 نماد بانک صادرات، کشتیرانی
و لبنیات کالبر متوقف می شود

سه نماد معامالتی بانک صادرات ایران، کش��تیرانی ایران و لبنیات 
کالبر پس از پایان جلس��ه معامالتی  برای بررسی افزایش سرمایه و 

برگزاری مجامع متوقف می شود.
در پایان معامالت، نماد معامالتی بانک صادرات ایران جهت تشکیل 
جلس��ه هیأت مدیره به منظور تصمیم گی��ری در خصوص افزایش 

سرمایه، متوقف می شود.
همچنین،  شرکت  کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران جهت برگزاری 
مجمع عمومی عادی س��الیانه به منظور تصویب صورت های مالی و 
لبنیات کالب��ر جهت برگزاری مجمع عمومی ف��وق العاده به منظور 

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، متوقف خواهند شد.

رکورد بهره برداری از میکسرشماره 2 
فوالدسازی ذوب آهن اصفهان

مهندس جوادي مدیر بخش فوالدسازی ذوب آهن اصفهان از رکورد 
بهره برداری از میکسرشماره دو فوالدسازی خبر داد.

 وي در این خصوص گفت: با استفاده از آجر و مواد نسوز شرکت های 
داخلی در بازه زمانی1391/8/20 لغایت 1392/7/9 به مدت 324 
 روز، یک میلیون 402 هزار و 492 تن از نس��وز میکس��ر شماره دو 
 بهره ب��رداری گردی��د. وی اف��زود: این مق��دار، هم از لح��اظ تناژ 
بهره برداری و هم مدت به��ره برداری یک رکورد ) از ش��روع زمان 
 فعالی��ت میکس��رها( در کارخان��ه ذوب آه��ن اصفهان محس��وب 

می گردد.

 برگزاری نیمی از سمینارها
در دانشگاه صنعتی اصفهان

رییس چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح گفت: بیش از نیمی 
از سمینارهای ملی مهندسی س��طح در اصفهان و دانشگاه صنعتی 

برگزار می شود.
 چهاردهمین س��مینار ملی مهندس��ی سطح در دانش��گاه صنعتی 
اصفهان برگزار ش��د که در این س��مینار مهدی صالحی رییس این 
سمینار اظهار داشت: در حال حاضر شش سمینار ملی و 5 سمینار 
جهانی در دانش��گاه صنعتی اصفهان برگزار ش��ده و تاکنون بیش از 

نیمی از سمینارها در این دانشگاه بوده است.
وی در ادامه افزود: مهندسی س��طح در ارتباط با مباحث مربوط به 
سطح اس��ت، به این صورت که ما بتوانیم روی سطح عملیاتی برای 
مقاومت سازی اقدام کنیم که در کشورهای پیشرفته بیش از 8 درصد 

خالص ملی برای استعداد های سطحی است.

قیمت میوه و سبزيجات پايیزه 
اعالم شد

رییس سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
خانگی اصفهان در گفتگو ب��ا خبرنگار فارس در اصفهان 
با بیان این که توزیع میوه و تره بار در استان به دو صورت 
انجام می پذیرد، اظهار داش��ت: توزیع می��وه و تره بار در 
استان به دو صورت مغازه ها و فروش��ندگان سطح شهر 
هستند و مورد دیگر نیز عرضه در بازارهای روز کوثر است.

وی ادامه داد: بازارهای روز کوثر زیر نظر سازمان میادین 
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل خانگی قرار دارد و کلیه 
اقالم و مایحتاج مردم از جمل��ه میوه و تره بار، خواروبار و 

مواد پروتئینی در آنها عرضه می شود . 
وی  اف��زود: در بازاره��ای کوث��ر کلیه اقالم نس��بت  به 
مغازه های سطح شهر 5تا 30 درصد قیمت پایین تر عرضه 

می شود و کیفیت این اقالم نیز در حد مطلوب است.
او تأکید کرد: در راس��تای ارتقای سطح کیفی بازارهای 
کوثر خط ارتباطی نیز در اختیار مردم قرار گرفته است که 
شهروندان می توانند هرگونه مشکلی درخصوص عرضه 

محصوالت و یا کیفیت آنها را بازگو کنند. 
حکی��م فع��ال با بی��ان این ک��ه کنت��رل قیم��ت اقالم 
 عرضه شده در سطح ش��هر برعهده این س��ازمان است 
تأکید کرد: در حال حاضر قیمت های��ی که در بازارهای 
ش��هری اعالم می ش��ود به صورت روزانه از طریق پرتال 
ش��هرداری اصفهان، رادی��و و روزنامه ها اطالع رس��انی 
 شده که در بازارها نیز براس��اس همین قیمت ها تنظیم 

می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر میوه و س��بزیجات 
پاییزه که در بازارهای زیر نظر شهرداری در سطح استان 
عرضه می شود س��یب درجه یک دو  هزار و500 تومان ، 
لیمو شیرین  دو هزار تومان، انگور یک هزار و500 تومان، 
سیب زمینی و پیاز س��فید نیز یک  هزار و 800 تومان در 

بازارهای کوثر عرضه می شود.
وی افزود: خیار درختی اصفهان و شهرضا دو هزار و300 
تومان، سیب عروس نیز همین قیمت را دارد و نارنگی نیز 

با قیمت سه هزار تومان عرضه می شود.
رییس سازمان میادین میوه و تره بارو ساماندهی مشاغل 
خانگی استان اصفهان اذعان داشت: تضمینی در جهت 
کنترل قیمت این محصوالت تا پایان فصل نیست به دلیل 
این که قیمت گذاری و کنترل آن از بحث های کالنی است 
که به عوامل زیادی از قبیل صادرات و واردات وابسته بوده 

و قابل پیش بینی نیست.

واگذاری26 هزار پورت 
ADSL در استان

 سودجويی
 عامل گرانی مرغ

مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان گفت:  از زم��ان آغاز طرح 
واگذاری اینترنت پرسرعت توسط مخابرات استان اصفهان تاکنون بالغ بر 

260 هزار پورت ADSL در سطح استان نصب شده است.
حسین کش��ایی با بیان این که ضریب نفوذ تلفن ثابت در شهرستان 65 
درصد است و این درحالی است که متوس��ط استان 44 درصد محسوب 
می ش��ود، اظهار داش��ت: همچنی��ن ضریب نف��وذ تلفن هم��راه در این 

شهرستان 45 درصد است.
وی با بیان این که زمانی که مخابرات به صورت دولتی بود نمی توانست در 
زمینه ADSL ورود پیدا کند، تصریح کرد:  از یک سال و نیم پیش تاکنون 
در فاز اول در استان اصفهان بالغ بر260 هزار پورت ADSL نصب شده 
و در شهرستان اردستان نیز نزدیک به شش هزار پورت نصب شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: از  آنجا که قیمت نهاده های 
تولید ب��رای تولیدکنندگان نس��بت به قب��ل از ح��ذف ارز مرجع تغییر 
محسوسی نکرده است، نباید قیمت محصوالت پروتئینی افزایش چندانی 

داشته باشد، اما واسطه ها در این بازار به دنبال سودجویی خود هستند.
حسن رکنی در گفتگو با ایس��نا اظهار داش��ت: پیش از این نیز بسیاری 
از مرغداران و دامداران، نهاده ه��ای مورد نیاز خود را از ب��ازار آزاد تهیه 
می کردند و تنها بخش��ی از تولیدکنندگانی که از ران��ت برخوردار بودند 
می توانس��تند ارز مرجع برای واردات نهاده های تولی��د تأمین کنند. وی 
افزود:  قیمت نهاده های تولیدی وارداتی نسبت به پیش از حذف ارز مرجع 
تغییر محسوسی نکرده  و به نظر نمی رس��د قیمت محصوالت پروتئینی 

مانند مرغ، گوشت، شیر و تخم مرغ افزایش چندانی داشته باشد. 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان گفت: 
صدا و سیما رسالت دارد در زمینه ایجاد فرهنگ استفاده از 

کاالهای ایرانی و معرفی کارفرمایان تالش کند.
 به گزارش خبرگزاری مهر،  س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی

در جم��ع فع��االن صنع��ت اصفه��ان و مدی��ران ارش��د 
اقتصادی رس��انه مل��ی در خیری��ه آال در اصفه��ان با بیان 
این که دس��ت اندرکاران صدا و س��یما باید نقطه نظرات و 
پیش��نهادهای اعضای تش��کل های تولیدی و صنعتی را به 
گوش مسئوالن و مردم برس��انند،  اظهار داش��ت: مدیران 
و فعاالن رس��انه ای در صدا و س��یما باید نس��بت به مسائل 
 فرهنگی تولی��د بیش��تر هم��ت بگمارن��د. وی تحریم ها

  و اجرای هدفمندی یاران��ه ها را دو عاملی دانس��ت که در 
سال های اخیر تولید کشور را با چالش هایی روبه رو کرده،  
افزود:  در این شرایط و در حالی که بسته های حمایتی دولت 
به دست تولیدکنندگان نرسید، آنها به کار خود ادامه دادند. 
وی در زمینه ثبت سفارش کاالهای وارداتی و نیز با اشاره به 
ورود کاالهای قاچاق گفت: متأسفانه در حالی که در داخل 
کشور پوشاک و پارچه های با کیفیت تولید می شود، حجم 
زیادی از چنین کاالهایی به صورت قاچاق و تعداد زیادی هم 
به صورت سوغات وارد می شود که چنین اقداماتی موجب 

ضعف صنعت نساجی شده است.

رئیس سازمان س��رمایه گذاری از تصویب 4 طرح جدید 
س��رمایه گذاری خارج��ی ب��ه ارزش 80 میلی��ون دالر 
خبر داد.به نقل از سازمان س��رمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران، بهروز علیشیری در حاشیه جلسه 
هیات سرمایه گذاری  خارجی اظهار داشت: در این جلسه 
4 طرح جدید سرمایه گذاری خارجی به ارزش معادل  80 
میلیون دالر به همراه  س��ایر موارد مرتبط به طرح های 

سرمایه گذاری خارجی، مورد تصویب قرار گرفت.
وی اف��زود: از جمله طرح ه��ای مص��وب در این هیأت، 
سرمایه گذاری خارجی در طرح  تولید شمش بیلت  فوالد 
کم آلیاژی،  طرح احداث برج بزرگ تجاری - مسکونی، 
طرح تولید ش��مش فوالد، طرح احداث هتل و افزایش 
س��رمایه گذاری خارجی در طرح تولید دستگاه های نان 

صنعتی و آردسازی است.
در این جلسه مصوبات دیگر در خصوص اصالح و تمدید 
مجوزهای سرمایه گذاری خارجی نیز به تصویب هیأت 
س��رمایه گذاری خارجی رسید. بر اس��اس این گزارش، 
پیش بینی می ش��ود اج��رای طرح های مذک��ور موجب 
افزایش اشتغال زایی، بهبود کیفیت محصوالت داخلی، 

انتقال فناوری به کشور و ارتقاء صادرات شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران یحیی آل اسحاق گفت: افزایش 
نرخ ارز تعادل اقتصاد را به هم می زند. جهت واقعی اقتصاد 

رساندن ارز به کمتر از 3000 تومان است.
مهم ترین مس��أله  مطرح در رابطه با ن��رخ ارز، ثبات آن در 

بازار است.
ثبات نرخ ارز در بازار نه تنها به نفع مصرف کنندگان بوده بلکه 
واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز از ثبات 

آن سود می برند.
مهم ترین وظیفه بان��ک مرکزی نیز در این بین این اس��ت 
که تالطم ن��رخ ارز را در محدوده مش��خص مدیریت کند،  
 عالوه بر ای��ن بانک مرکزی باید به دنب��ال حفظ ارزش پول

 ملی نیز باشد.
نرخ ارز در چند حوزه اقتصادی تأثیرگذار اس��ت. شاید باال 
رفتن ن��رخ ارز ب��رای صادرکنندگان در کوت��اه مدت مفید 
 باشد، اما باید توجه کرد که افزایش نرخ ارز تعادل اقتصاد را 

به هم می زند.
مش��کل ما در حال حاضر کمبود منابع ارزی نیس��ت بلکه 
مشکل ما چگونگی اس��تفاده از این منابع اس��ت. با امید به 
حل و فصل واقعی مش��کالت می توان به اس��تفاده ازمنابع 

ارزی امیدوار بود.

در حال��ی که خودروس��ازان درخواس��ت افزای��ش قیمت 
محصوالت خود را ارای��ه کرده اند، یک کارش��ناس صنعت 
خودرو افزای��ش قیمت خودروها ت��ا پایان س��ال جاری را 

غیرمحتمل می داند.
شهرام آزادی عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی اظهار داشت: با توجه به رکود بازار خودرو و همچنین 
دورنمای کاهش تحریم های خارجی، هرگونه افزایش قیمت 
خودرو تا پایان سال جاری بعید به نظر می رسد. وی با بیان 
این که در شش ماهه اول س��ال جاری برخی از هزینه های 
تولید خودرو و قطعه از جمله دس��تمزد و هزینه های سربار 
افزایش یافته اس��ت، گفت: با این ح��ال در صورت کاهش 
تحریم های خارجی و به ویژه تحری��م حمل و نقل کاال و ارز، 
هزینه های تولید خودرو و قطعه در این بخش کاهش یافته 
و افزایش هزینه های داخلی را پوشش خواهد داد. وی ادامه 
داد: همچنین با بهبود شرایط داخلی و خارجی، تیراژ تولید 
خودرو افزایش یافته و در صورت رس��یدن تولید به ظرفیت 
اسمی آن، شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود که البته این 
فرآیند در سال آینده محقق خواهد ش��د. وی افزود: با این 
حال اگر تحریم های خارجی در س��طح فعلی حفظ شده و 
یا افزایش یابد، رش��د هزینه های تولید و مواد اولیه موجب 
افزایش هزینه ها و فشار به واحدهای تولیدکننده خواهد شد.

سرمایه نرخصنعت خودرو

کاالهای قاچاق و
 ضعف صنعت  نساجی 

تصويب طرح  جديد 
سرمايه گذاری خارجی 

 نرخ دالر بايد
کمتر از 3000تومان باشد

 قیمت خودرو 
تا پايان سال ثابت می ماند

اخبار کوتاه

خبر ويژه 
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ایران ۵۱۸ هزار تن خوراک دام از هند خرید

ایران در نیمه نخس��ت س��ال مالی کنونی هند که از فروردین آغاز می ش��ود، 518 هزار و 178 تن 
کنجاله س��ویا از دهلی نو خریداری کرده که نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته25 درصد افزایش 

را نشان می دهد.
توقف در گذشته کمکی به 

حل بحران آب نمی کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

مجید منصوری
برگشت به زمان گذشته هیچ مشکلی از بحران زاینده رود  حل نمی کند 

و مسئوالن و متخصصان باید به فکر مدیریت صحیح مصرف آب باشند.
 مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان چندین جلس��ه را با مسئوالن وقت 
برگزار کرد و رییس دولت دهم هم ش��خصا در این جلس��ات ش��رکت 
می کرد و پاس��خگوی نمایندگان بود، اما بر خ��الف پیگیری های مکرر 
متأسفانه به نتایج دلخواه نرس��یدیم. با توجه به این که در دولت یازدهم 
کارگ��روه دریاچ��ه ارومی��ه 
تش��کیل ش��د ب��ا پیگی��ری 
 نمایندگان و مساعدت دولت 
 مس��أله آب اس��تان اصفهان 
هم مورد توجه قرار گرفت و در 
این زمینه کارگروه زاینده رود 
برای بررسی و حل بحران آب 
این رودخانه تش��کیل و وارد 

عمل شد.
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با آغ��از نیم��ه دوم س��ال، کارگ��ران کارگروه ه��ای ویژه ای 
را تش��کیل می دهند که وظیفه بررس��ی وضعیت معیش��ت 
خانوارکارگ��ری را ب��ر عه��ده دارن��د. اطالع��ات جمع آوری 
ش��ده، پایه چانه زنی ها و گفتگوه��ای کارگ��ران خواهد بود. 
دول��ت تدبی��ر و امی��د در ماه های آین��ده اولین دس��تمزد را 
کارگ��ران به تصویب می رس��اند، ام��ا رییس جمه��ور معتقد 
اس��ت باید فاصل��ه بین ت��ورم و دس��تمزد برطرف ش��ود. به 
 گزارش خبرنگار مهر، ب��ا آغاز نیمه دوم س��ال جنب و جوش 
کارگران برای ورود به موضوع تعیین حداقل دس��تمزد سال 
آین��ده که تا اس��فندماه امس��ال از س��وی ش��ورای عالی کار 
 تعیین خواهد ش��د، آغاز می ش��ود. کارگران تالش می کنند

 با انجام محاس��باتی در وضعیت معیش��ت خان��وار کارگری، 
پیشنهادهایی را برای طرح در شورای عالی کار مطرح کنند.

میزان دستمزد تعیین شده در سال های اخیر و افزایش فاصله 
دریافت��ی کارگران با هزین��ه های خان��وار، از مباحث اصلی و 
چالش های جامعه کارگری کشور بوده اس��ت و رسیدگی به 
این موضوع از خواسته های اصلی کارگران از دولت های سابق 

محسوب می شود.

فاصله ای که هیچ گاه پُر نشد
متأسفانه دولت ها در دهه های اخیر نقش چندانی در تعیین 
حداقل دستمزد مشموالن قانون کار و کمک به تقویت قدرت 

خرید خانوار کارگری نداشته اند و اساسا تنها نقش مدیریتی در 
 شورای عالی کار ایفا کرده اند و به عبارت ساده تر این دولت ها

  بوده اند که در تعیین دس��تمزدهای س��الیانه ح��رف آخر را 
زده اند؛ حرفی که هیچ گاه به مذاق کارگران خوش نیامد.

در س��ال ه��ای اخی��ر ب��ه دلی��ل اتخ��اذ رویک��رد دول��ت 
س��ابق در اج��رای قان��ون هدفمن��دی یاران��ه ه��ا و افزایش 
یکب��اره و افسارگس��یخته قیم��ت ه��ا در ب��ازار، بیش��ترین 
فش��ار اقتص��ادی ب��ه خانواره��ای ک��م درآم��د و کارگران 
وارد ش��ده اس��ت و به دلیل پایین ب��ودن درآم��د میلیون ها 
 مش��مول قانون کار، هزین��ه های فراوان��ی به این گ��روه ها

 وارد ش��د. هرچند دولت س��ابق تالش کرد با پرداخت یارانه 
نقدی45 هزار و500 تومان��ی، جبران افزای��ش هزینه ها در 
بخش حامل های انرژی را انجام دهد، ام��ا به دلیل ناتوانی در 
مهار قیمت ها به ویژه در بازار اقالم مصرفی و کاالها و همچنین 
فراهم شدن زمینه های افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش 
هزینه های تولید، آس��یب های جدی ای ب��ه خانوار کارگری 

کشور وارد شد.
 در حال حاضر، ش��ورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، 
کارفرمایان و دولت تشکیل شده است درباره حداقل دستمزد 
سالیانه کارگران تصمیم گیری می کند، اما با وجود افزایش 25 
درصدی حداقل مزد در سال جاری، نمایندگان کارگران اعالم 
کردند مبلغ حدود100 هزارتومانی افزوده ش��ده به دستمزد 

کارگران در س��ال جاری به هیچ وجه جب��ران کننده افزایش 
هزینه های آنان نخواهد بود.

100 هزارتومان افزايش مزد برای يک سال
همچنین کارگ��ران تأکید کردن��د دولت باید به حل مس��أله 
کسری دس��تمزد کارگران ورود مستقیمی داش��ته باشد و با 
در نظر گرفتن اعتباراتی ویژه در زمین��ه تقویت قدرت خرید 
کارگران نقش ایفا کند؛ موضوعی که در زمان فعالیت هش��ت 
س��اله دولت های نهم و دهم هرگز عملی نش��د و دولت های 
س��ابق چنین مس��ئولیتی را نپذیرفتند و تنها در زمان تعیین 
دستمزدها ورودهای مستقیمی را به تصمیم گیری های نهایی 
داشته و تالش کردند نظر دولت را در مصوبه نهایی دستمزدها 

اعمال نمایند.
برخ��ی مقام��ات کارگ��ری معتقدن��د هرچن��د دس��تمزد 
 کارگران از س��وی کارفرم��ای خصوصی پرداخت می ش��ود

  و می��زان آن نباید ب��رای دولت ها تفاوتی داش��ته باش��د، اما 
 دولت ها برای متعادل نگاه داش��تن وضعیت دستمزد حدود 
12 میلیون کارگر با س��ه میلی��ون کارمندی ک��ه کارفرمای 

آنهاست. 
چنین رویه ای را در پیش می گیرند و تالش می ش��ود میزان 
افزایش سالیانه دستمزدهای کارگران و کارفرمایان در سطح 
تقریبا یکسانی و یا دست کم با اختالف درصدهای نه چندان 

قابل توجه تعیین شود. 
با این وجود، دکتر حسن روحانی قبل و بعد از روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امید در ماه های گذشته درباره وضعیت معیشت 
و دستمزد کارگران، خواستار بهبود وضعیت زندگی کارگران 
و مشموالن قانون کار شد و عنوان کرد: شکاف بین دستمزد و 

هزینه های کارگران باید ترمیم شود.

نظر ريیس جمهور درباره دستمزد کارگران
رییس جمهور اظهار داشت: تالش دولت  یازدهم برای افزایش 
دس��تمزد کارگران متناس��ب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی 
نیست بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم 
وجود ندارد و قانون می گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای 

نرخ تورم تعیین شود. 
روحانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر برابری دستمزد و تورم 
وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، بنابراین باید 
این فاصله برطرف ش��ود.  این وعده من نیست قانون می گوید 
که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و در 
این راستا، دولت یازدهم تالش می کند تا اجرای این قانون را 
عملیاتی کند. در هر صورت، تعیین حداقل دستمزد سال 93 
میلیون ها مش��مول قانون کار در زمستان امسال، اولین ورود 
رسمی دولت تدبیر و امید به مسأله تعیین دستمزدها خواهد 
بود؛ موضوعی که در زمان خودش توجه��ات فراوانی را جلب 

خواهد کرد. 

جزئیات تشکیل کمیته ويژه تعیین دستمزد93

نظر رییس جمهور درباره دستمزد کارگران
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 نقاشی 
بر روی جمجمه گاو 

 کارگاه سه روزه
 دوره های نظارت بر چاپ 

نمایشگاه آثار نقاشی سپیده مهرگان با عنوان »َمَره« جمعه ۱۹ مهرماه در 
گالری آپادانا اصفهان گشایش می یابد.

سپیده مهرگان در این باره گفت: این نمایشگاه متشکل از ۱۰ اثر است که 
در سه بخش بهم پیوسته به نمایش در می آید. وی افزود: در یک بخش،  
نقاشی بر روی جمجمه ،  بر روی پوست گاو و در قسمتی نقاشی بر روی 
روبنده های زنان صورت گرفته است، ولی این سه بخش ارتباط معنا داری 
با یکدیگر دارند و به نوعی بازتاب دهنده همان موضوع نمایش��گاه یعنی 
»مره«  یا زن اس��ت. عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از 
۱۹ تا ۲۴ مهرماه از س��اعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری آپادانا به نش��انی خیابان 
۱۵ خرداد )خیابان آپادانا دوم(، کوچه الله، کوچه گل پرنس��س، پالک 

۲۵ مراجعه نمایند.

این کارگاه با مشارکت دفترتبلیغاتی کس��ا کاوش و کارگاه گرافیک آتین به 
آموزش دوره های نظارت چاپ و کنترل فایل های گرافیکی می پردازد.

مدرس کارگاه فوق سیامک دری است و این کارگاه در واقع ادامه کارگاه های 
 چاپ و ترام است که در ماه های گذشته در خانه هنرمندان اصفهان برگزار شد.

س��ر فصل های این کارگاه آش��نایی با انواع فای��ل ه��ای pdf و محیط ابزار 
acrobat prs و ویژگی های الزم برای فایل های گرافیکی، نحوه ساخت یک 
فایل pdf برای چاپ و تنظیم پارامترهای آن و همچنین شناخت و کار با منوی 

ابزار print separation  است.
این کارگاه از صبح تا بعدازظهر روزهای پنج شنبه ۱8 الی۲۰ مهرماه در خانه 
هنرمندان اصفهان برگزار می ش��ود. عالقه مندان می توانند به خانه گرافیک 

حوزه هنری استان اصفهان مراجعه نمایند.

یادداشت

روبان قرمز

اتاق موسیقی

اخبار جوانه ها

تذکر به کاله پهلوی 
شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما با انتقاد از نمایش  مفاسد اخالقی در »کاله پهلوی«  
این صحنه ها را خالف موازین ش��رعی دانسته و خواس��تار اصالح این موارد از جمله روابط 

غیراخالقی، استعمال مشروبات الکلی و اختالط زن و مرد  را نیازمند اصالح دانسته است. 
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 دیدار خبرنگاران نوجوان
 با خبرنگاران حرفه ای اصفهان

خبرنگاران نوجوان بیست و هفتمین 
جش��نواره بین المللی فیلم کودک و 
نوجوان در آغاز کار خود با خبرنگاران 

حرفه ای اصفهان دیدار کردند.
به گزارش خبرنگاران نوجوان بیست 
و هفتمی��ن جش��نواره بین الملل��ی 
نوج��وان،  و  فیلم ه��ای ک��ودک 
خبرنگاران نوج��وان در هفته کودک 
و قبل از ش��روع رسمی جشنواره برای آشنایی بیش��تر با حرفه و کار 
خبرنگاری به مدت دو روز از رسانه های استان اصفهان بازدید کردند.

آنها با لباس های سرخابی و جلیقه های س��بزآبی خود، در حالی که 
رزهای قرمز در دست داش��تند همراه با قاب عکس های یادگاری از 
بیست و شش��مین جش��نواره، به دیدن خبرگزاری ها و روزنامه های 
استان اصفهان رفته تا از نزدیک با کار حرفه ای خبرنگاری آشنا شوند.

خبرگزاری ایمنا، ایس��نا، فارس، ایرنا و روزنامه ه��ای اصفهان زیبا، 
اصفهان امروز، نصف جهان و زاینده رود و باشگاه خبرنگاران نوجوان و 
واحد خبر صدا و سیمای مرکز اصفهان از جمله رسانه هایی بودند که 

در گردونه بازدید جا گرفتند. 

 پروانه ها، گلستان شهدای اصفهان 
را بوسه باران کردند

در مراس��م معنوی افتتاحیه بیست و 
هفتمی��ن جش��نواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوان، پروانه ها، گلس��تان 

شهدای اصفهان را بوسه باران کردند.
خبرنگاران نوجوان بیس��ت و هفتمین 
جش��نواره بین المللی فیل��م  کودک و 
نوجوان اصفهانی که س��اعت هش��ت 
صب��ح روز دوش��نبه ب��ا لباس ه��ای 
مخصوص خوشرنگ خبرنگاری در س��تاد جشنواره حاضر بودند، آماده 
برای افتتاحیه یک مراسم سوار بر اتوبوس رنگین خود شده و به سمت 

گلستان شهدا حرکت کردند. 
در گلستان ش��هدا تنها خبرنگاران و داوران برای تجدید میعاد با شهدا 
نیامده بودند، بلکه حدود یک هزار و پانصد دانش آموز دیگر هم برای هم  
پیمانی آمده بودند تا نوید آغاز این جشنواره بزرگ را به همگان بدهند. 
با شروع مراس��م و تالوت قرآن و سرود جمهوری اس��المی، کودکان و 
نوجوانان بر مزار شهدای گمنام حاضر ش��ده و با نثار گل و عطر سالم و 

صلوات به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام کردند. 
میرعالیی دبیر جشنواره بیس��ت و هفتم نیز بر سختی ها و مشقت هایی 
که شهدای جنگ تحمیلی برای آزادسازی ایران بر جان خریدند اشاره 
کرد و گفت: اصفهان به نمایندگی از ای��ران و ایران به نمایندگی از تمام 
جهانیان، حامی تمام کودکان دوران جنگ است و در روز دوم جشنواره 
نامه ای از طرف تمام بچه ها به ریاست سازمان یونیسف ارسال می شود 

تا از طریق اینترنت به امضای جهانیان درآید. 
پس از آن،گروه ناشنوایان »دست های پویا« با اجرای دو قطعه، همه را 
به فضای معنوی نزدیک کردند. از دیگر برنامه های این مراس��م حضور 
امیر محمد متقیان بود که دو قطعه از سرودهایش به نام محمد)ص( و 
امام حسین)ع( را اجرا کرد. در پایان، میثاق نامه ای که از سوی کودکان 
تهیه شده بود قرائت و با »بس��م اهلل الرحمن الرحیم« بیست و هفتمین 
جش��نواره را به امید خدا آغاز ش��د. به امید آن که بهترین اخبار  از این 

جشنواره مخابره شود.
گزارش از: فائزه آقاجان، کیمیا مهدوی، هانیه پاکدل، آیدا ش��یرزادی، 

فاطمه دادخواه و محمد امین زمانی.

آلبوم »َدلی« در بازار موسیقی 
اولین آلبوم رسمی بهرنگ سروی خواننده موسیقی پاپ با نام »َدلی« 
تا چند روز آینده از سوی مؤسس��ه »آوای باربد« وارد بازار موسیقی 
کشور می شود. این اثر دارای۱۰ قطعه ترکی و فارسی به نام های َدلی، 
اوریینده ساخال، وای امان، عاشق شدم، عزیز دوستوم، بوسفر کسین، 
اوالد، آنا، به رنگ س��رو و سن بانا بیراک  اس��ت که کار آهنگسازی و 
 تنظیم  آن برعهده تویج��ان، حمید اکبرزاده و یالچی��ن پوالد بوده 

است.
گفتنی است  حجت اشرف زاده خواننده بنام موسیقی ایران که در این اثر 

برای اجرای قطعه ای، بهرنگ س��روی 
را همراهی کرده اس��ت، پیش تر از این 
نیز در آلبوم »من خود آن س��یزدهم« 
محس��ن چاوش��ی به عن��وان خواننده 
میهمان با این هنرمند همکاری داشته 
اس��ت. همین طور مؤسس��ه موسیقی 
 »آوای باربد« که پیش تر از این، آثاری در 
سبک های موسیقی کالسیک و سنتی  
روانه بازار کرده، با انتش��ار»َدلی« برای 
اولین بار است که اثری در سبک پاپ به 

بازار عرضه می کند.

تجارت در آموزش موسیقی
گروه فرهنگ- بسیاری از آموزشگاه ها از دید تجاری به 
موسیقی نگاه می کنند و آموزش موسیقی جنبه تجاری 
پیدا کرده و همین موضوع در چند سال اخیر سبب افت 

بیشتر این حوزه شده است.
متأسفانه وضعیت آموزش موسیقی دچار رکود شده، زیرا 
بسیاری از هنرجویان بعد از چند سال احساس می کنند 
به درجه استادی رسیده اند و به سراغ تدریس می روند و 
حتی در بسیاری مواقع دیده شده که می گویند تضمینی 
س��از تار یا س��نتور را در س��ه ماه آموزش می دهند. این 
موضوع سبب شده تا بسیاری از هنرجویان بعد از مدتی 
با وجود استعداد فراوان از موسیقی دلسرد شوند و از این 

حوزه کناره گیری کنند.
به طور کلی آموزش موسیقی یک مقوله حساس است زیرا 
اساتید موسیقی آیندگان را تربیت می کنند و باعث رشد و 
شکوفایی آنها می شوند. باید توجه داشته باشیم کودکان 
باید از خردسالی با موسیقی آشنا شوند و به آنها آموزش 
داده شود، در نتیجه خانواده ها باید در انتخاب معلم برای 
این هنرجویان بیشتر دقت کنند، زیرا معلم های موسیقی 
عالوه بر تدریس باید از نظر روحی با هنرجو ارتباط برقرار 

کنند تا آنها از این هنر واال دلزده نشوند.
خوشبختانه اخیرا ش��اهد بروز اس��تعدادهای درخشان 
در عرصه موس��یقی بوده ایم، ام��ا این اس��تعدادها باید 
توس��ط افراد کاردان پ��رورش یافته و پیش��نهاد همه ما 
این اس��ت که مس��ئولین نظ��ارت کافی در ای��ن زمینه 
داش��ته باش��ند و ب��ه ه��ر هنرجوی��ی اج��ازه تدریس 
ندهن��د. البت��ه بس��یاری از ای��ن اف��راد ب��دون مجوز و 
 از راه غیرقانون��ی تدری��س می کنن��د و در ای��ن ج��ا

 خانواده ها وظیفه دارند دقت بیشتری داشته باشند.
همچنین اس��اتید باید به جای کمیت بیشتر به کیفیت 
توجه کنند زیرا دراین چند س��اله اخیر شاهد بودیم که 
نسبت به این مس��أله بی توجه شده است، در حالی که در 

هنر موسیقی کیفیت حرف اول را می زند.
وضعیت آموزشگاه ها آش��فته اس��ت و این آموزشگاه ها 
از نظام خاص��ی پیروی نمی کنند، همچنین بس��یاری از 
آموزشگاه ها از دید تجاری به موس��یقی نگاه می کنند و 
بهتر است بگوییم آموزش موس��یقی جنبه تجاری پیدا 
کرده و این موضوع در چند س��ال اخیر سبب افت بیشتر 

این حوزه شده است.
همچنین آموزش باید به روز ش��ود ومتناسب  با شرایط 
جامعه و سن هنرجو آموزش داده شود که این مهم باید به 

اساتید این حوزه القا شود.

بیست وهفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم کودکان و نوجوانان س��اعت ۱۹ 
 روز دوش��نبه پانزدهم مهرماه در تاالر 
گل نرگس اصفهان آغاز به کار کرد. قصد داریم گزارشی کوتاه 
از افتتاحیه و روزهای نمایش آثار منتسب به سینمای کودک 

در سالن های شهرداشته باشیم.
آیین مراسم افتتاحیه با پخش سرود پرافتخار میهن اسالمی 
و قرائت ق��رآن آغاز ش��د و بالفاصله با پخ��ش کلیپی مرتبط 
با رونمای��ی از پرچم حریم نب��وی ادامه یاف��ت. در این کلیپ 
زیبا، کودکان و نوجوانان حاض��ر در حریم پیامبر اکرم )ص( با 
متبرک نمودن این پرچم ش��ور و احساسات خود را به نمایش 

گذاشته بودند. 
پخ��ش ای��ن کلی��پ زیب��ا و در پ��ی آن می��ان برنام��ه زیبا 
و دلنش��ینی ک��ه گ��روه فیتیل��ه ای ه��ا در ای��ن ب��اره اجرا 
 کردن��د ب��ا تش��ویق و اس��تقبال حاضری��ن روب��ه رو ش��د.

محمد مس��لمی که به همراه گ��روه فیتیله اجرای مراس��م را 
برعهده داش��ت، با ذکر نکته ای جالب درخصوص نام گذاری 
دوره های اخیر جش��نواره گفت: دو س��ال پیش جشنواره به 
نام حضرت علی )ع( برگزار ش��د، س��ال پیش ب��ه نام حضرت 
فاطم��ه )س( و امس��ال هم جش��نواره مزین به ن��ام حضرت 
 محمد )ص( اس��ت که مای��ه برکت جش��نواره خواه��د بود.

در ادامه آیین گشایش بیست و هفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم کودکان ونوجوانان، گروه فیتیله ای ها با خواندن سرودی 
زیبا در باره شهر اصفهان اماکن تاریخی و زیبای این شهر را به 

زبان شعر و ترانه برای کودکان معرفی کردند.
دکتر سقائیان نژاد ش��هردار اصفهان، در ادامه این مراسم روی 
صحنه حاضر شد و گفت: س��ه جمله بیشتر برای گفتن ندارد. 
 او گفت: به همه میهمانان و هنرمن��دان خیرمقدم می گویم و 
به عنوان شهردار ش��هر تاریخی و مملو از تمدن اصفهان کلید 
شهر را به میهمانانی که از سراس��ر دنیا و ایران در نقش جهان 

جمع شده اند تقدیم می کنم.
او در ادامه با طرح یک سؤال از کودکان گفت: چرا جشنواره در 
اصفهان برگزار می شود؟ چون اصفهان مهد تمدن ایران زمین، 

پایتخت جهان اسالم و سرشار از هویت و خودباوری است.
 بر این گفته تأکی��د می کنم که کودکان م��ا خودباوری را در 
 وجودش��ان پرورش دهند و اگ��ر ذره ای از ای��ن هنر و تمدن 
 را در فیلم ه��ای خ��ود نمایش دهی��م وظیفه م��ان را انجام 

داده ایم. 
شهردار اصفهان همچنین افزود: جشنواره کودک به این دلیل 
برگزار می ش��ود تا به تمدن خودمان تکیه کنی��م و امیدوارم 
 در این جش��نواره اس��تقالل و خودب��اوری را تمری��ن کنیم.

غالمرض��ا آزادی فیلمبردار و  فیلمس��از س��ینمای ایران که 

عمده فعالیت خود را در س��ینمای کودک ط��ی کرده بر روی 
صحنه حضور یاف��ت و با پخ��ش کلیپی درباره ای��ن هنرمند 
 که خود زاده اصفهان اس��ت مراس��م تقدی��ر از او انجام گیرد.

 ادام��ه آیی��ن افتتاحیه، س��قائیان ن��ژاد، مهن��دس امینی، 
مهندس کرباس��ی و مهدی باقربیگی برای اهدای لوح تقدیر 
 و هدیه و بزرگداش��ت ق��درت اهلل ایزدی روی صحن��ه آمدند. 
قدرت اهلل ایزدی با حضور در صحنه گفت: دوستتان دارم اندازه 
نصف جهان، زاینده رود وقتی حیات و آب داشته باشد و ماهی 
هم داشته باشد. انشاءاهلل همه موفق باشند. جا دارد یادی کنیم 
از دالورمردان کشور و شهیدان که با جان نثاری آنها امروز در 

کنار هم هستیم.
وی در ادامه با لحن طنز آمیزی گفت: به میهمانان خیرمقدم 
می گویم؛ میهمانانی که از کشورهای مختلف به ایران آمدند 
و میهمانانی که از ج��ای جای ایران آمدند، امی��دوارم در این 
چن��د روز اقامت به آنها خ��وش بگذرد و همه چی��ز برای آنها 

رایگان است! 
شمسی فضل الهی و ناصر طهماسب از دیگر هنرمندان حاضر 

در این جمع بودند که مورد تقدیر و بزرگداشت قرار گرفتند.
بزرگداش��ت دنی��ا فن��ی زاده و ابراهی��م ف��روزش، عک��س 
یادگاری هنرمندان س��ینمای ایران و مراس��م آت��ش بازی، 
 س��کانس پایانی افتتاحیه جش��نواره ک��ودک را رق��م زدند.

حجت اهلل ایوبی رییس سازمان سینمایی به همراه همکاران و 
تمام هنرمندان حاضر در سالن برای بخش پایانی مراسم روی 

صحنه آمدند. 
حج��ت اهلل ایوبی در ای��ن بخش ب��ه حاضران اط��الع داد که 
باالخ��ره ام��روز مجم��ع عموم��ی خان��ه س��ینما تش��کیل 
 جلس��ه داد و ای��ن خ��ار از پ��ای س��ینمای ای��ران درآم��د! 
در خاتمه مراسم همه هنرمندان حاضر و برگزیدگان افتتاحیه 

در کنار حجت اهلل ایوبی عکسی به  یادگار گرفتند. 
 باید این مطلب را نی��ز به این گزار ش اضافه کرد که مراس��م 
افتتاحیه فیلم های بخش مس��ابقه س��ینمای ایران بیس��ت و 
هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
در سینما س��پاهان اصفهان برگزار شد که این برنامه با حضور 
هنرمندان اصفهانی و تقدیر و تجلیل از س��ازندگان فیلم های 

حاضر در جشنواره انجام گرفت. 
گفتنی است، این بخش از سال گذشته به جشنواره فیلم کودک 
اضافه شد و فرصتی فراهم کرد تا مردم عادی نیز با هنرمندان 
محبوبشان دیدار داشته باشند و به بحث و تبادل نظر بپردازند.

 این برنامه تا ۱۹ مهر از سانس س��اعت ۱۶ در سینما سپاهان 
برگزار می ش��ود و قب��ل از اکران فیل��م نیز مراس��م تجلیل از 
هنرمندان فیلم ها برگ��زار و هدایایی به آنها تقدیم می ش��ود. 
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان ونوجوانان 
۱۵ تا ۱۹ مهرماه با گرامیداشت نام پیامبر اکرم )ص( و با حضور 
گس��ترده هنرمندان داخل��ی و خارجی در اصفه��ان در حال 

برگزاری است.

کوتاه از بیست وهفتمین جشنواره فیلم کودک

آغازی پر از سرور برای بچه های سینما دوست
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گروه فرهنگ- ماهیت هنر در خلق یک اثر، ابداع ونوآوری است 
تا بتواند با مخاطب ارتباط برقرار ک��رده و او را با اثر همراه کند و در 
نهان آن مولود تازه، هنرمند حرفی برای جهان خود داشته باشد و 

بتواند انعکاس و بازتاب هنری باش��د که  خلق خود را نه در مسیر 
تکرار بلکه در مسیر نو آوری و بدعتی تازه قرار دهد، اما گاهی رفتن 
به گالری های شهر اصفهان بیش��تر از آن که  شما را با نگاهی تازه، 

بدعت و خالقیتی متفاوت روبه رو کند و سعی دارد تا با نشان دادن 
وجه دیگر از درونمایه انس��انی، روی دیگر او را برمال کرده و ش��ما 
 را با آن دیگری که در هنرمند پنهان اس��ت روبه روکندکه موجب
  نا امیدی اس��ت و بازدید کننده را با دس��تی خالی روانه می کند.

  گفتگو بر س��ر آثار یک نگارخانه یا هنرمند ی��ا حتی یک تکنیک 
خاص نیس��ت. البته این ب��ر تمام اهل هنر روش��ن اس��ت که کار 
اداره کردن ی��ک نگارخانه، بعض��ا گال��ری دار را وادار می کند که 
به اتفاقی حداقلی در گالری خود بس��نده کند تا پ��ای اهل هنر را 
به هر بهان��ه در میدان هنر خود ب��از کرده باش��د.گاهی تقصیرها 
متوجه خود ماست که به هنر نگاهی حداقلی می کنیم و  با اندک 
 توش��ه ای می خواهیم در نگاه اجتماع هنری ش��هر ع��رض اندام 
کنیم، ح��ال آن که هنر خ��وب و متعالی،  هنری ک��ه حرفی برای 
گفت��ن دارد  و می تواند س��ویه های ت��ازه ای از ن��گاه هنرمندش 
را ب��ر بازدید کنن��دگان بنمایان��د، به ه��ر تقدیر دیده و ش��نیده 
خواهد ش��د. میل به ه��ر قیمت��ی دیده ش��دن باعث می ش��ود 
آثاری با کیفیتی نامناس��ب به نگارخانه ها عرضه ش��وند و  دالیل 
اقتص��ادی نیزگال��ری دار را مج��اب می کن��د که به عرض��ه  این 
دس��ت آثار تن بدهد، در این میان نقش آموزش��گاه ها و اس��اتید 
هنر  پ��ر رنگ تر می ش��ود. گفتگو بر س��ر آن اس��ت ک��ه چرا در 
 ش��هری مثل اصفهان، آم��وزش هنری این قدر دس��ت کم گرفته

  می شودو  باید شاهد س��قوط کیفیت آثار ارایه شده در گالری ها 
باش��یم؟ غالب هنرجوی��ان، جوان هایی هس��تند که نخس��تین 
 آثار خود را به صورت گروه��ی و گاهی حتی انف��رادی، بی آن که

 مورد محک و معیار کس��ی جز اس��تاد و آموزگار خود قرار گرفته 
باشند، دس��ت به برپایی نمایش��گاه می زنند و تأییدهایی که این 
دست آثار دست چندم را روانه گالری ها می کند، می تواند به مرور 
 تأثیری مخرب بر سلیقه همگانی داشته باشد، چرا که اندک اندک

این طور به نظر می رس��د که هر نوع اثر کم کیفیت��ی می تواند در 
جمع و فضاهای هنری عرضه ش��ده و گاهی حتی مورد تش��ویق، 
ف��روش و توجه دیگ��ران واقع ش��وند؛ اتفاقی که ب��ه تدریج باعث 
افت و س��قوط س��لیقه هنری در میان مردم  می ش��ود، ش��هری 
که مهد هنراس��ت،  اما مدت هاس��ت اتفاقی که شایس��ته اهالی 
هنر آن باش��د در مراکز هن��ری آن رخ نمی ده��د. گاهی حتی در 
نمایش��گاه های اس��اتید هنر هم با آثاری مواجهیم ک��ه به وضوح 
مشخص است مخاطب در آن دس��ت کم گرفته شده است. وقتی 
آثار ارایه ش��ده توس��ط اس��اتید هنر تا حد پروژه های دانشجویی 
 تنزل پیدا کرده باش��د،  دیگ��ر از هنرجویان  چ��ه توقعی می توان

 داشت؟  نیاز اصلی هنر اصفهان  ارجاع به هنرمندانی است که کشف 
و شهود در آثار آنها حرف اول را بزند و بتوانند با خلق اثر هنری خود 
خون تازه ای به رگ خشک شده گالری های این شهر تزریق کنند.  

گزارشی از بر پایی گالری ها

مرگ خاموش در گالری های شهر 

تأییدهایی که آثار 
 دست چندم را 
 روانه گالری ها 

 می کند، می تواند
  به مرور 

 تأثیری مخرب 
 بر سلیقه 
 همگانی 

داشته باشد

جمال 
نوروزباقری

س : ایمنا
 عک



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

وجود ۶۸۶ پرونده فساد در فوتبال
در جلس��ه کمیس��یون اصل۹۰که روز گذش��ته در مجلس شورای 
اسالمی برگزار ش��د، از وجود۶۸۶ پرونده فساد در فوتبال خبر داده 

شد.
در کمیسیون اصل ۹۰ که با حضور جمعی از اهالی فوتبال و مسئوالن 
مجلس شورای اس��المی برگزار ش��د از وجود ۶۸۶ پرونده فساد در 
فوتبال خبر داده شد. نکته جالب این که تعداد 5۰۰ پرونده به دلیل 
نبود مدارک کافی و عدم وجود مدارک مستند، غیر قابل طرح اعالم 
ش��ده اس��ت. همچنین از 1۸۶پرونده باقیمانده،1۶۰ پرونده به قوه 

قضاییه ارسال که 1۰۸ حکم نیز برای آنها صادر شده است.
سایر پرونده ها نیز در حال بررسی است. البته در جلسه  اخیر برخی 
از اهالی فوتبال معتقد بودند که پرونده های فس��اد در فوتبال باید با 

تشکیل کمیته اخالق در فدراسیون فوتبال بررسی شود.

در »90« چه گذشت
برنامه »۹۰« این هفته  جزئیات بیش��تری از پرونده  قضاوت محسن 

قهرمانی و اعتراض هایی که در این باره انجام شده فاش کرد.
»۹۰« دوش��نبه ش��ب بیش��تر وقت خود را به بررس��ی حکم ستاد 
رسیدگی به تخلفات حرفه ای درباره پرونده  قضاوت محسن قهرمانی 

اختصاص داد.
دربخشی از برنامه، رویانیان روی خط آمد و با انتقاد از »۹۰« گفت: 
من از برنامه شما یک انتقاد دارم. شما شاکی و متشاکی و مطلع و داور 
و همه چیز را با هم قاطی کردید. این برخالف شیوه برنامه شماست. 
امشب برنامه تان خیلی ش��لوغ بود. همچنین باید از علیپور به خاطر 
این حکم تشکر کنم. ما برخورد قاطع تر از او می خواهیم، اما سؤال ما 
این اس��ت که مگر طبق حکم فیفا، یک فرد مطلع نباید دانسته های 

خود را بگوید؟ پس چرا دیگر بعد از اطالع دادن محروم می شود؟
سؤال پیامکی این هفته  هم به انتخاب بهترین گل دو ماه اخیر فوتبال 
ایران اختصاص داشت که از بین شش گزینه، گل آندرانیک تیموریان 
به بوریرام تایلند با53 درصد به عنوان بهترین گل انتخاب شد و گل 

مهدی سید صالحی به فجرسپاسی در رده دوم قرار گرفت.

فراموشی را فراموش کنیم
محققان انگلیسی درحال بررسی تأثیر ورزش پینگ پنگ بر بهبود 

بیماری آلزایمر هستند.
دکتر متیو کمتن محقق دانش��گاه کینزکالج لندن گفت: از چندی 
قبل با بررس��ی دو گروه، دریافتیم گروهی ک��ه ورزش کرده، کمتر 
افسرده شده اند. وی افزود: با توجه به تأثیر تمام رشته های ورزشی بر 
سالمت انسان در این تحقیق، تأثیر پینگ پنگ بر بیماری فراموشی و 
 آلزایمر در سالمندان بررسی شد و نشانه های بهبود در سالمندانی که

پینگ پنگ ب��ازی می کنند، دیده ش��ده اس��ت. محقق دانش��گاه 
کینزکالج لندن می گوید: هیپوکامپس یا هیپوکامپ که قسمتی از 
کناره مغز است، در تقویت حافظه جدید نقش زیادی دارد و در افراد 

مبتال به آلزایمر، آسیب می بیند.

 گل تیموریان 
باالتر از پدرو در »یورو اسپورت«

 گل آندرانی��ک تیموری��ان ب��ه بوری��رام، در ص��در گل ه��ای برتر
یورو اسپورت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، آندرانیک تیموریان 
 در بازی برگش��ت اس��تقالل و بوریرام تایلند موفق شد با یک ضربه 

مهار نشدنی گلی زیبا برای استقالل به ثمر برساند.
سایت»یورو اس��پورت« در بخش نظرس��نجی خود از کاربران خود 
خواس��ته اس��ت تا زیباترین گل هفته  را انتخاب کنند ک��ه در این 
نظرسنجی، آندرانیک تیموریان باالتر از پدرو،  بازیکن بارسلونا با51 
درصد آرا در صدر قرار دارد. گل پدرو نیز با22 درصد آرا در رده دوم 

قرار دارد.

 برگزاری مسابقات 
والیبال بانوان خمیني شهر

مس��ابقات والیبال بانوان خمیني ش��هر به میزباني باشگاه شهداي 
وازیچه برگزار شد.

هیأت والیبال شهرستان خمیني ش��هر به میزباني باشگاه شهداي 
وازیچه، اقدام به برگزاري مسابقات والیبال ویژه بانوان در رده سني 
بزرگساالن کرد. این دوره از مسابقات در قالب تورنمنت چهار جانبه 
و با حضور تیم هاي خمیني شهر، وازیچه، اصفهان و اصغرآباد برگزار 
ش��د و پس از پایان، تیم اصغرآباد به مقام قهرمانی رسید و تیم های 
وازیچه و هیأت والیبال شهرس��تان خمیني ش��هر به ترتیب دوم و 
سوم ش��دند. همچنین یک دوره مسابقات در رده س��ني نوجوانان 
گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هیده زهرا محمدي ب��ا حضور ۶ تیم 
والشان،کوشک الف و ب، هیأت والیبال شهرس��تان الف و ب و تیم 

اصغرآباد برگزار و در پایان، تیم هاي برتر به شرح ذیر معرفی شدند:
قهرمان: هیأت والیبال الف خمیني شهر

نایب قهرمان: هیأت والیبال ب خمیني شهر
مقام سوم: والشان

 توجه به رده های سنی پایه
 در آلیش

عبدالحسین دلداده مهربان 
سرپرست انجمن آلیش

توجه به رده های س��نی پایه از اهداف مهم این انجمن است. در راستای 
توسعه و گسترش این ورزش، توجه به رده های س��نی پایه و حمایت از 
نوجوانان و جوانان از اهداف و برنامه های مهم این انجمن به شمار می آید. 
یکی دیگر از برنامه های مدون ما برای تعمیم آلیش و شناخت استعدادهای 
ناب، همکاری با آموزش  و  پرورش  و تأس��یس انجمن آلی��ش در این نهاد 
مردمی اس��ت. بردن آلیش 
به س��طح آموزش و پرورش 
می توان��د بنیان و اس��اس 
این رشته را تقویت کند. از 
طرف��ی، آلی��ش را از طریق 
دان��ش آم��وزان و بچه های 
مدارس به سطح خانواده ها 

تزریق خواهیم کرد.

 ردیف بودجه استقالل
 و پرسپولیس صفر است!

 معاون امور حقوقی، مجلس و امور اس��تان های وزارت 
ورزش گفت: به صالحی امیری گفته ام که آمادگی کامل 

برای جابه جایی دارم.
احم��د رس��ولی نژاد در گفتگو ب��ا خبرگ��زاری فارس، 
صحبت های مختلفی را در خصوص واگذاری دو باشگاه 
استقالل و پرس��پولیس به بخش خصوصی و همچنین 
مسائل حقوقی وزارت ورزش از جمله بازگشت 7 میلیارد 
تومان به حساب این وزارتخانه صحبت هایی را انجام داد 

که در زیر می خوانید:
7 میلیاردی که به دلیل شکایت پیمانکار ورزشگاه 
تختی از وزارت ورزش برداشت شده بود، چه زمانی 

به حساب وزارت واریز خواهد شد؟
فعال دادگاه تجدیدنظر چیزی به ما نگفته و هنوز این پول 
برگشت داده نشده است، اما ما پیگیر هستیم و در شرایط 

مالی، سخت به این پول نیاز داریم.
امید دارید این پول به وزارت برگردد؟

 ناامی��د نیس��تیم. م��ا ت��الش خودم��ان را می کنی��م، 
 روش درس��ت این ب��ود که بعد از دس��تور ق��وه قضاییه 
 باید ای��ن پول برمی گش��ت، این مش��کل م��ا در برخی 
اس��تان ها به وجود آمد که با دس��تور قاضی محترم پول 

برگشت.
باالخره واگذاری اس�تقالل و پرسپولیس به بخش 

خصوصی چه شد؟
نظر سرپرس��ت وزارت ورزش این بود ک��ه کارگروهی با 
حضور نمایندگان دو باشگاه و معاونت های این وزارتخانه 
)ورزشی، پش��تیبانی و انس��انی و معاونت امور حقوقی( 
تشکیل ش��ود و پیش نویس آن برای کارگروه ارایه شود. 
بنابر نظر صالح��ی واگذاری این دو باش��گاه در کارگروه 

بررسی خواهد شد.
 چرا بودجه ای ک�ه در اختیار این دو باش�گاه قرار 
می گی�رد، بخ�ش بخش ب�وده و به ص�ورت یکجا 

پرداخت نشده است؟
اطالع جدیدی از این موضوع ندارم و پیگیری نکردم البته 

اعتباری برای این دو باشگاه نیست.
  باش��گاهی ک��ه در س��ال،  1۶ ت��ا2۰ میلی��ارد تومان 
هزینه می کند، باید کمک های دولت��ی به آن ۸ میلیارد 
 تومان باش��د، اما کمک هایی که شده اس��ت با این رقم 
فاصل��ه دارد، نباید نتیج��ه نگرفتن را به مس��ائل مالی 

ارتباط داد.

زاویه

۶
دختران نوجوان روی تاتامی انتخابی

هشتمین دوره رقابت های نوجوانان و دوازدهمین دوره رقابت های جوانان دختر کشور با هدف انتخاب تیم 
ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا روز جمعه 1۹ مهرماه در همدان برگزار می شود. این رقابت ها با 

حضور نزدیک به 3۰۰ جودکار در سالن ورزشی کارگران شهر همدان برگزار خواهد شد.

مربی بدنس��ازی که از مدت ها قبل عنوان شده بود پایش در 
ماجرای تبانی احتمالی در فوتبال گیر است، باالخره به حرف 
آمد و تأکید کرد محسن قهرمانی خواستار دریافت باقیمانده 
طلبش از باشگاهی ش��ده که او در نتیجه یکی از بازی هایش 

تأثیرگذار بوده است.
 دس��تیار علی دایی که یکی از محرومان ماجرای اخیر است با 
تأیید گرفتن پول از س��وی داور، زوایای جدی��دی از تبانی در 

فوتبال را برمال کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، پنالتی جنجالی دقایق ابتدایی دیدار 
تیم های س��پاهان و پرس��پولیس در هفته دهم لیگ برتر که 
از سوی محس��ن قهرمانی به س��ود س��پاهانی ها گرفته شد، 
 کبریتی بود بر انبار باروتی که سال هاست درمورد خطرناک و 
ویران کننده بودن آن هش��دار داده می شود، اما مسئوالن امر 
با بیان این که مستنداتی در این مورد وجود ندارد، وارد ماجرا 
نشدند تا این که با همین پنالتی و اخراج میثم حسینی، زوایای 
جدیدی از تبانی در فوتبال روش��ن شد و پای برخی نهادهای 

دیگر را هم به میان کشید.
 در حالی که ماج��رای تبان��ی در فوتبال به مجلس کش��یده 
ش��ده بود، س��تاد رس��یدگی به تخلفات حرفه ای در فوتبال، 
روز دوش��نبه رأی ابتدای��ی خ��ود درم��ورد پرون��ده دی��دار 
 س��پاهان و پرس��پولیس را اعالم کرد که براساس آن، محسن 

قهرمانی به همراه یکی از کمک هایش و داور چهارم، محمدرضا 
موالیی مربی بدنساز پرس��پولیس و علی حاتم از نزدیکان این 
باشگاه با محرومیت تا اطالع ثانوی مواجه شدند. این در حالی 
 اس��ت که موالیی تأکید دارد به خاطر این که به فدراس��یون 
رفته تا حقای��ق را بگوید، نباید چنین رأی��ی درموردش صادر 

می شد.
با این حال موالیی در تش��ریح اتفاقاتی که پیرامون محس��ن 
قهرمانی رخ داده است، به برنامه ۹۰ گفت: پارسال که در کادر 
باش��گاه راه آهن بودم، یک روز قبل از مس��ابقه ای که داورش 
قهرمانی بود،  مرتضی کریمی به من گفت قهرمانی از دستمان 
ناراحت است. فکر کردم منظورش این است که از من ناراحت 
است و از من طلب دارد!  به محس��ن زنگ زدم، اما او چیزی به 

من گفت که شوکه شدم.
موالیی در تشریح بیش��تر این اتفاق افزود: او به من گفت من 
یک طلبی از تی��م راه آهن دارم که مربوط به س��ال قبل از آن 
اس��ت. او گفت از راه آهن طلب دارد. می گفت سال قبل از آن 
یک بازی را برای این تیم در آورده بود. بخشی از پولش را قبل 
 از بازی داده بودند، اما بخشی دیگر از این پول مانده بود و به او 

ندادند.
 این اتفاق در زمان سرپرست سابق تیم رخ داده بود. من اینها را 
به دایی گفتم. وقتی دایی حرف هایم را شنید با عصبانیت گفت  

به من ربطی ندارد نفرات قبلی چه کردند؟ هر کاری کردند به 
خودشان ربط دارد. او خیلی هم از دست من شاکی شد. 

 پ��س از ای��ن اظه��ارات، علیپ��ور دبیر س��تاد رس��یدگی به 
تخلفات حرف��ه ای در فوتبال نیز روی خ��ط برنامه ۹۰ آمد و 
 با بیان این که علت صادر ش��دن رأی علیه موالیی این اس��ت 
 که برخی حقایق را نگفته است، تأکید کرد: با این که قهرمانی 
 و موالی��ی رد و بدل ش��دن پ��ول را منکر ش��ده ان��د، اما نفر 
 س��ومی پیدا ش��ده ک��ه اس��ناد و م��دارک الزم را در اختیار 
 آنه��ا ق��رار داده و رد و ب��دل ش��دن پ��ول را تأیی��د ک��رده 

است.
در این میان، بح��ث این که این اتفاق در زم��ان علی دایی رخ 

داده نیز مطرح و این پرسش 
عنوان شد که چرا علی دایی 
با وجود اطالع از این ماجرا، 

محروم نشده است.
 علیپور ب��ا رد ای��ن موضوع 
که دایی باید محروم ش��ود 
درمورد سرمربی پرسپولیس 
گفت: دایی پی��ش تر درباره 
ای��ن مس��ائل ح��رف زده و 
چیزی را پنهان نک��رده و او 
زم��ان مورد ادع��ای موالیی 
را سال ۸۹ و مربیگری تارتار 

اعالم کرد. 
علیپ��ور ب��رای مس��تند تر 
ش��دن ح��رف های��ش از 
س��ال س��قوط فجرسپاسی 

جنجال��ی  ب��ازی  دو  و  ک��رد  ی��اد  ی��ک،  لی��گ   ب��ه 
راه آهن با سایپا و  فجر سپاسی  را هم مطرح کرد.

با این حال پس از صحبت ها و اظهار نظرهایی که مربی بدنساز، 
دبیر ستاد رس��یدگی به تخلفات حرفه ای، مهدی تارتار مربی 
پیشین راه آهن، سرپرست پیش��ین راه آهن و ... انجام دادند، 
بازهم مشخص نش��د چه کسی و یا چه کس��انی به داور دیدار 
راه آهن پول داده بودند؛ سؤالی که قطعا برای مشخص شدن 
زوایای بیش��تر تبانی در فوتبال، باید مس��ئوالن به آن پاسخ 

دهند.
 به نظر می رس��د به زودی پای افراد جدیدی به این ماجرا باز 
خواهد ش��د که احتماال در بین آنها چهره های سرش��ناس و 

مطرحی دیده خواهد شد.

افشاگری دستیار دایی درمورد تبانی فوتبال

 رد پای  چهره های سر شناس در تبانی فوتبال

مسئوالن امر 
با بیان این که 

مستنداتی در این 
مورد وجود ندارد، 
وارد ماجرا نشدند 
تا با همین پنالتی 

و اخراج میثم 
حسینی، زوایای 

جدیدی از تبانی در 
فوتبال روشن شد
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اردوی تیم ملی تنیس 
۲0 مهر در اصفهان 

پنج شنبه؛ معرفی 
قهرمان لیگ نوجوانان  

اردوی تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان از 2۰ 
مهرماه آغاز خواهد شد.

نوش��اد و نیما عالمیان، واحد مالمیری، حمیدرضا طاهرخانی، پوریا عمرانی، 
میعاد لطفی، سروش امیری نیا و متین لطف اهلل نسبی بازیکنانی هستند که به 
نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان دعوت شده اند. از میان هشت بازیکن دعوت شده به 
اردوی تیم ملی تنیس روی میز، برادران عالمیان همراه با حمیدرضا طاهر خانی 
و سروش امیری نیا برای حضور در پروتور جهانی لهستان )15 تا 1۹ آبان ماه( و 
آلمان )22 تا 2۶ آبان ماه( معرفی شده اند. اردوی تیم ملی تنیس روی میز از 2۰ 

مهرماه به میزبانی اصفهان و زیر نظر ابراهیم علیدخت آغاز می شود.

پرونده رقابت های لیگ جودوی نوجوانان باشگاه های کشور پنج شنبه هفته 
جاری در سالن شهید افراسیابی بسته خواهد شد.

به نقل از سایت فدراسیون جودو و کوراش، لیگ نوجوانان باشگاه های کشور 
موس��وم به آینده س��ازان المپیک، با حضور22 تیم در دو گروه برگزار شد. 
مرحله مقدماتی این مسابقات هفته گذش��ته به پایان رسید که در نهایت از 
گروه اول سه تیم مؤسسه مالی اعتباری میزان خراسان شمالی، آینده داران 
پارس خراسان رضوی و روان سماتک و از گروه دوم نیروی مقاومت بسیج، 
هیأت جودوی البرز و ش��رکت معدنی کان آذر تبریز به مرحله نهایی صعود 
کردند. بر اساس برنامه اعالم شده، این شش تیم به صورت دوره ای به رقابت 

خواهند پرداخت و در نهایت تیم های برتر معرفی می شوند.

احمد یزدانیان: رکورد سجادی شکسته نشد!
مسئول سازمان لیگ دو و میدانی ایران با اشاره به ثبت رکورد تازه در 
ماده سه هزار متر مانع در مرحله چهارم لیگ گفت: در مسابقات این 
مرحله، حس��ین کیهانی رکورد تازه ای را برای لیگ به ثبت رساند و 

رکورد ملی این ماده که متعلق به حمید سجادی است جابه جا نشد.

ویلشر قول داد دیگر سیگار نکش�د
به گزارش خبرگ��زاری مهر »جک ویلش��ر« هافبک ملی 
پوش آرسنال به اشتباه خود در خصوص استعمال سیگار 
اعتراف کرده و گفته دیگر هرگز ای��ن کار را انجام نخواهد 

داد.

بن ناصر هم به ایران افتخار می کرد!
محمدرض��ا داورزنی ریی��س فدراس��یون والیبال در 
مراسم استقبال از ملی پوشان گفت: بن ناصر از این که 
تیم ملی والیبال ایران باید به جام بین قاره ای والیبال 

برود خوشحال بود و به تیم ایران افتخار می کرد.
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در ش��رایطی که بان��وی ملی پ��وش و کماندار ت��وان خرید 
کمان جدی��د را ن��دارد و باید با کم��ان معی��وب در میادین 
بین المللی افتخار آفرینی کند، مدیران ورزشی اصفهان دچار 

روزمرگی های معمول هستند.
به گزارش خبرگزاری ف��ارس از اصفهان، در س��ومین دوره 
مسابقات کشورهای اس��المی که به میزبانی اندونزی برگزار 
شد، مینو عابدی کماندار ملی پوش اصفهانی موفق به کسب 
سه مدال در رشته های کامپوند تیمی، انفرادی و میکس شد.

این ورزش��کار اصفهانی پس از بازگش��ت از این رقابت ها در 
گفتگویی تاأمل برانگیز با فارس از خراب شدن کمانش صحبت 
کرد و مدعی ش��د با توجه به معیوب شدن کمانش نتوانسته 
پرتاب هایی در حد انتظار داش��ته باشد، تا جایی که به اعتقاد 

کادر فنی، تیم ملی می توانست مدال طال بگیرد.
قیمت کمان جدید حدود14میلیون تومان است، اما عابدی 
در حال حاضر توانای��ی خرید کمان جدید را ن��دارد و حتی 
ممکن اس��ت به دلیل گران بودن تجهیزات رشته تیراندازی 

با کمان، ناچار به کنار گذاشتن این ورزش حرفه ای شود.
عابدی ورزشکار با استعدادی است و در حالی که از ملی پوش 
 ش��دن وی کمتر از یک س��ال س��پری شده اس��ت، توانسته 
در چندین میدان بین المللی ش��رکت کند و کسب سه مدال 
ط��ال در بازی ه��ای کش��ورهای اس��المی اوج کار وی تلقی 

می شود.
با این حال برای ورزش اصفهان فاجعه است که این ورزشکار 
حرفه ای که می تواند در بازی های آسیایی اینچوان کره جنوبی 
و المپیک2۰1۶ برزیل برای کشورمان افتخار آفرینی کند، با 
مشکل معیوب شدن کمانش مواجه ش��ود و توانایی تعویض 

کمانش را نداشته باشد.
در ح��ال حاض��ر فدراس��یون تیران��دازی با کم��ان و هیأت 
تیراندازی با کمان استان اصفهان، توانایی خرید کمان برای 
عابدی را ندارند و طبیعی است که تأمین کمان جزء وظایف 
اداره ورزش و جوانان استان اصفهان نیز نخواهد بود، اما انتظار 
باالیی نیست اگر توقع داشته باشیم متولیان ورزش اصفهان 
فارغ از تمام روزمرگی های ورزش به وضعیت قهرمانان خود 
نیز توجه داشته باشند و برای رفع مشکل به وجود آمده برای 
این ورزشکار، پیش��قدم ش��ده و یا از ارتباطات خود استفاده 

کنند.

ورزش همگانی یا قهرمانی؟

توجه به ورزش  قهرمانی واجب ، به ورزش همگانی واجب تر!
گوشزدی برای متولیان ورزش استان اصفهان

کماندار اصفهانی هنوز با کمان شکسته میدان داری می کند

ورزش همگانی یا قهرمانی؟ انتخاب بین پرداخت بودجه ورزش 
یک کشور برای چندصد نفر که در ورزش قهرمانی به فعالیت 
مشغول هستند یا پرداختن بخش اعظم این بودجه برای چند 

میلیون نفر مسأله ای است که بر سر آن اختالف بسیار است.
اگر چه پرداخت عادالنه بودجه ورزش��ی بین ورزش همگانی 
و قهرمان��ی بهترین گزینه اس��ت، ام��ا در این میان هس��تند 
کشورهایی که بخش عمده بودجه ورزشی خود را برای کسب 
مدال در س��طح جهانی به ع��ده محدودی از اف��راد اختصاص 
می دهند. برخی از کش��ورها هم ترجی��ح می دهند که بودجه 
ورزشی خود را برای س��المت جامعه هزینه کنند و چندان به 

کسب مدال در سطح جهان فکر نمی کنند.
یک متخصص مدیریت ورزش ایران تأکید می کند که بودجه 

ورزش کشور باید طوری بین ورزش همگانی و قهرمانی پخش 
شود که به هیچ کدام از این دو شاخه لطمه وارد نشود.

دکتر یداللهی در گفتگو با خبرنگار علم ورزش، خاطر نش��ان 
کرد: نیاز به ورزش همگانی یک امر مهم در سطح جامعه است. 
ورزش همگانی ع��الوه بر این که به س��المتی و پویایی جامعه 
کمک می کن��د،  از بس��یاری انحراف ها در جامع��ه جلوگیری 

می کند.
او درباره ورزش قهرمانی نیز اظهار م��ی دارد: ورزش قهرمانی 
باعث ایجاد یک الگوس��ازی در ورزش می گردد و برای نیاز به 

موفقیت و رفع برخی از مشکالت، حضور آن مهم است.
یداللهی افزود: هیچ کشوری نمی تواند از ورزش قهرمانی صرف 
نظر کند. اگر ورزش قهرمانی خودکفا و ساختارهای آن درست 
شود، در آینده می تواند درآمدزا باشد. حتی می توان در آینده 
از درآمد ورزش قهرمانی برای ورزش همگانی نیز هزینه کرد. 
او درباره وضعیت ورزش همگانی در کش��ور نیز، اظهار داشت: 
در حال حاضر ورزش همگانی در شرایط خوبی به سر نمی برد؛ 
برای مثال برخی از تحقیقات نش��ان می دهد که وضعیت زنان 
باالی4۰ سال انگلیس از وضعیت دختران نوجوان ایران بهتر 
اس��ت. توجه به ورزش همگانی و ترویج آن، می تواند س��بب 
کاهش مراجعان به بیمارس��تان ها، تضمین سالمتی جامعه و 
کاهش انحرافات باشد. این متخصص مدیریت ورزش، تصریح 
کرد: باور غلطی که در جامعه وجود دارد این اس��ت که دولت، 
مسئول تأمین همه نیازهای موجود است، در صورتی که بخشی 

از مشکالت به ناآگاهی افراد بازمی گردد.
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 ایجاد140 فرصت شغلي
 خانواده هاي تحت حمایت 

مدیر كمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان لردگان از ایجاد140 
فرصت شغلي براي خانواده هاي تحت حمایت در این شهرستان خبر 
داد. محمد حسین زیالبي در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری دانشجویان 
ایران)ایسنا(-منطقه چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: از ابتدای 
س��ال جاری تاكنون140 فرصت ش��غلي براي خانواده هاي تحت 

حمایت این نهاد ایجاد شد. 
 وی با اش��اره به می��زان اعتبار هزینه ش��ده برای ایج��اد این تعداد 
اشتغال، تصریح كرد: براي ایجاد این تعداد فرصت شغلي،6 میلیارد 

و300میلیون ریال هزینه شده است.

  تحصیل۲000 دانشجو
در دانشگاه علوم پزشکی استان

رییس دانشگاه علوم پزش��کی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال 
تحصیلی جدید بیش از دو هزار دانش��جو در این مركز مش��غول به 
تحصیل شدند. رضا ایمانی اظهار داش��ت: در سال تحصیلی جدید 
حدود250 دانش��جو در مقاطع كارشناس��ی، كارشناس��ی ارشد و 
پزشکی عمومی در این دانشگاه پذیرفته شدند. رییس دانشگاه علوم 
پزشکی چهارمحال و بختیاری افزود: بر همین اساس امسال بیش از 
دو  هزار دانشجو در این مركز دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

ایمانی از دوران دانشجویی با عنوان بهترین دوران زندگی یاد كرد و 
گفت: این دوران فرصتی است كه باید به نحو شایسته ای از آن بهره 

گرفت تا موجبات رشد و ترقی انسان را در آینده فراهم كند.

  ثبت بیش از 6 هزار ازدواج
 در چهارمحال و بختیاری

مدیركل ثبت اح��وال چهارمحال و بختی��اري از ثبت بیش از6 هزار 
ازدواج در شش ماهه نخست امسال در استان خبر داد.

عبدالرسول غزالي با تبریک س��الروز ازدواج امام علی)ع( و حضرت 
زهرا)س(، اظهار داشت: در شش ماه نخس��ت امسال6 هزار و 602 
ازدواج در استان به ثبت رس��یده است. وی با اش��اره به ثبت6 هزار 
و 628 ازدواج در مدت مش��ابه سال گذش��ته، تصریح كرد: این آمار 
نش��ان دهنده كاهش 0/39 درصدی ازدواج در استان است. غزالی 
همچنین از كاهش طالق در استان خبر داد و گفت: از ابتداي امسال 
تاكنون537 مورد طالق در استان به ثبت رسیده كه نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 5/9 درصد كاهش داشته است.
وی خاطرنشان كرد: در ش��ش ماهه نخست امسال به ازاي هر12/3 
ازدواج، یک طالق به ثبت رسیده است، این در حالي است كه در مدت 

مشابه سال گذشته به ازاي11/6 ازدواج یک طالق ثبت شده است.

انتقال دام فروشان از بروجن 
شهردار بروجن از از انتقال دام فروشان واقع در ورودی شهر بروجن 

به محل دیگر خبر داد.
حمید ش��فیع زاده در جواب س��ؤال خبرنگار مهر مبن��ی بر این كه 
وضعیت دام فروش��ان ورودی شهر بروجن از س��مت شهر شهركرد 
 و فرخشهر چگونه می شود، اظهار داش��ت: محل قرار گرفتن فعلی

دام فروش��ان در این منطقه محل مناسبی برای شهر بروجن نیست 
و هم اكنون وجود این دام فروشان و ساختمان های آنها در ورودی 

شهر وضعیتی نامطلوب ایجاد كرده است.

اخبار کوتاه

فرماندار بروجن/ فتاح کرمی
امروز عظمت و قدرت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران از مرزها 
فراتر رفت��ه و این نیرو تبدیل ب��ه عنوان یک نیروی كارآمد پلیس��ی در 
سطح جهان مطرح اس��ت. امروزه تالش نیروی انتظامی این شهرستان 
در برخورد با هنجارش��کنان اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر، روان سازی 
ترافیک و تأمین امنیت جامعه قابل تقدیر و ستودنی است. امنیت، یک 
زیرساخت بسیار مهم برای توسعه، رشد، بالندگی و پیشرفت انسان است. 
نعمت بزرگ امنیت تحقق نخواهد یافت مگر با تالش انسان های متعهدی 
كه دلسوزانه و با تحمل رنج و سختی و به جان خریدن انواع خطرها پای 
در این عرصه گذاشته اند. پس 
از  هشت سال دفاع مقدس با 
سربلندی ملت ایران در جنگ 
تحمیلی، نی��روی انتظامی در 
سازماندهی نوین خود توانست 
خود را به عنوان یک س��ازمان 
مقتدر و موفق در عرصه امنیت 

و نظم عمومی معرفی كند.

 عظمت نیروی انتظامی
 فراتر از مرزهای کشور است 

چهره روزیادداشت
مبلغانبومیبروجنساماندهیمیشوند

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجن گفت: طبق بررسی های انجام شده به این نتیجه 
رسیدیم كه با توجه به ضرورت حضور روحانیون در مراسمات مذهبی در مساجد سطح این شهرستان، 

مبلغان بومی شناسایی و ساماندهی گردند.
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بافت110هزار متر مربع 
فرش دستباف در استان

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: همیاران پلیس 
نقش مهمی در ترویج انضباط اجتماعی ایفا كرده اند.

اسرافیل جعفری در جمع همیاران پلیس با بیان این كه همیاران پلیس نقش 
مهمی در ترویج انضباط اجتماعی ایفا كرده اند، اظهار داشت: همیاران پلیس 
توانسته اند تأثیر مثبتی در قانون مدار شدن خانواده ها در خصوص رانندگی 
با خودرو و رعایت قوانین داشته باش��ند. وی ادامه داد: استان چهارمحال و 
بختیاری بیش از هشت هزار همیار پلیس دارد كه در رده های سنی مختلف 
فعالیت می كنند. فرمان��ده نیروی انتظامی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
گفت: طرح همیاران پلیس یکی از طرح هایی بود كه باعث قانون مدار شدن 
نوجوانان و جوانان در خصوص راهنمایی و رانندگی ش��د و  تأثیر باالیی در 

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط خانوده ها داشته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري گفت: بافندگان 
فرش چهارمحال و بختی��اري110 هزار متر مربع فرش تولی��د و به بازارهاي 
داخلي و خارجي عرضه كردند. رحمان كرمی اظهار داشت: بافندگان استان از 
ابتدای سال تاكنون بیش از110هزار متر مربع فرش دستبافت تولید كردند. 
وی با بیان این كه80 درصد از تولیدات فرش دستباف استان به خارج از كشور 
صادر شده است، تصریح كرد: كش��ورهاي عربي حوزه خلیج فارس، آمریکاي 
جنوبي، چین، آلمان و برخي دیگر از كشورهاي اروپایي از بازارهاي هدف فرش 
دستباف اس��تان اس��ت.كرمي گبه، یلمه، فرش بختیاري و فرش ناییني را از 

مهم ترین سبک هاي تولید فرش دستباف در این استان دانست.
 به گفته وی، میزان فرش تولیدي نیمه اول امسال در استان در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل هشت درصد افزایش داشته است.

نقش همیاران  پلیس در 
ترویج انضباط اجتماعی

نمایشگاه فعالیت های كارگاهی كودكان با20 غرفه در شهركرد 
افتتاح ش��د. مدیر كل كانون و پرورش كودكان چهار محال و 
بختیاری در افتتاحیه نمایش��گاه كودكان در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: نمایش��گاه به صورت كارگاهی با فعالیت های 

گوناگون به صورت تخصصی برپا شده است.
پرویز ش��اهوردی اظهار داش��ت: 20 عنوان برنامه با همکاری 
ارگان های مختلف، از جمله آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، 
س��ازمان انتقال خون، حوزه هنری، صدا و س��یما و... در هفته 

كودک در این استان اجرا خواهد شد.
وی تصریح كرد: 20 نمایش��گاه نیز در هفته كودک در سراسر 
اس��تان برپا خواهد ش��د كه در این نمایش��گاه ه��ا،20 غرفه 
مخصوص كودكان و پن��ج غرفه نیزب��رای ارگان های مختلف 

دایر خواهد شد. شاهوردی با اشاره به این كه غرفه هایی كه پنج 
ارگان در این نمایش��گاه برپا می كنند برای آشنایی كودكان با 
 برخی از  دستگاه هاست، بیان داشت: مركز بهداشت، سازمان 
انتقال خون، نی��روی انتظامی، اورژانس و ... از جمله دس��تگاه 
 هایی هس��تند ك��ه در ای��ن نمایش��گاه غرف��ه های��ی را  دایر 

كرده اند.
وی با بیان این كه در این نمایش��گاه فعالیت های كارگاهی به 
نمایش گذاشته می شود، اذعان داش��ت: كارگاه های نقاشی، 
 نمایش خ��الق، فعالیت های علمی و قصه گوی��ی از جمله این 
كارگاه ها هستند. شاهوردی یادآور ش��د: این نمایشگاه از15 
مهرماه افتتاح ش��ده و تا 22 مهر ماه ادامه دارد. این نمایشگاه 

همزمان با سراسر كشور آغاز خواهد شد.

افتت�اح کتابخان�ه کودکان ب�ا ۲00 جل�د کتاب در 
بیمارستان هاجر

مدی��ركل كانون و پ��رورش فک��ری ك��ودكان چه��ار محال 
و بختیاری گفت: یک��ی از برنامه ه��ا در هفته ك��ودک دیدار 
 برخی از مس��ئولین با كودكان بس��تری در بیمارس��تان هاجر 

است.
شاهوردی اظهار داشت: جشن قرآنی بچه های ابتدایی همزمان 

با روز جهانی كودک برگزار خواهد شد.
در حاش��یه این مراس��م تمبر اختصاصی هفته ملی كودک با 
حضور مدیركل كانون و پرورش ك��ودكان، مدیر كل آموزش و 
پرورش و مدیر كل سازمان انتقال خون چهار محال و بختیاری 

رو نمایی شد.

با۲0 غرفه

افتتاح نمایشگاه فعالیت های کارگاهی کودکان در شهرکرد
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آبخی��زداري  و  طبیع��ي  مناب��ع   مدی��ركل 
چهارمح��ال و بختی��اري گف��ت: پدی��ده زوال و 
خشکیدگي  گونه هاي جنگلي و مرتعي این استان 
به مرز بحران رسیده است. به گزارش ایرنا، خسرو 
عبداللهي در نشست بررس��ي زوال و خشکیدگي 
گونه هاي جنگلي و مرتعي چهارمحال وبختیاري 
 در ش��هركرد، اظه��ار داش��ت:20 ه��زار هکتار از 
جنگل هاي این استان خشک شده است و در گونه 
هاي مرتعي نظیر گون نیز 200 هزار هکتار از زمین 

ها خشک شده است. 
وي ب��ا بی��ان ای��ن ك��ه 68 درص��د از مس��احت 
چهارمحال و بختیاري زیر پوش��ش اراضي مرتعي 
اس��ت، تصریح ك��رد: ه��زار و200 گون��ه مرتعي 
 در ای��ن اس��تان وج��ود دارد ك��ه گونه گ��ون در

زمین هاي مرتعي در52 تیپ گیاهي به عنوان گونه 
قالب وجود دارد. 

عبداللهي افزود: اگر چه برخي از گونه هاي مرتعي 
چهارمحال و بختیاري زادآوري دارد، تصریح كرد: 

تقویت و احیاي برگش��ت پذیري و زادآوري برخي 
گونه هاي گیاهي در مراتع اس��تان نیز مورد توجه 

كارشناسان این حوزه قرار دارد. 
مدیركل منابع طبیعي و آبخیزداري چهارمحال و 
بختیاري ادامه داد: ارتفاعات شمالي كوه چوبین و 
مناطق كوهستاني اطراف دشت زرین در شهرستان 
كوهرنگ، ارتفاعات سفیددانه و الغرک، مسیر شهر 
باباحیدر به شهرستان كوهرنگ و ارتفاعات چوبین 
در معرض خشکیدگي گونه گیاهي گون قرار دارد. 
عبداللهي ادامه داد: در مجموع400 هزار هکتار از 
مراتع چهارمحال وبختیاري دچار خشکیدگي شده 
است كه در200 هزار هکتار از این مناطق، وضعیت 

بحراني است. 
 وي ب��ا بی��ان این ك��ه گس��ترش این پدی��ده در

جنگل ها و مراتع به بروز خطرهاي زیست محیطي 
منجر مي شود و با تداوم آن و نابودي تنوع گیاهي، 
تنوع زیستي و جانوري چهارمحال و بختیاري نیز 
از بین مي رود، افزود: گسترش این پدیده و افزایش 

بیابان زایي آفات جنگلي به اراضي كشاورزي هجوم 
آورده و سالمت مواد غذایي به خطر مي افتد. رییس 
بخش منابع طبیعي مركز تحقیقات كش��اورزي و 
منابع طبیع��ي چهارمحال وبختی��اري نیز در این 
نشست، اظهار داشت: در منطقه دره گرم شهسوار، 
حدود دو هزار و500 هکت��ار از گونه هاي جنگلي 
ش��امل بلوط و بنه دچار خش��کیدگي شده است. 
حسن جهانبازي ادامه داد: درصد خشکیدگي كامل 
جنگل هاي این منطقه 16/1 درصد و خشکیدگي 
تاج درختان منطقه نیز 41/9 درصد است و هجوم 
آفات ثانویه چوبخوار درختان نی��ز در این منطقه 

چشمگیر است. 
وي ادام��ه داد: روند خش��کیدگي و خزان زودرس 
جنگل هاي اس��تان نظیر منطقه بازفت شهرستان 

كوهرنگ و منطقه سوه نیز به همین شیوه است. 
رییس بخ��ش مناب��ع طبیع��ي مرك��ز تحقیقات 
كش��اورزي و منابع طبیعي چهارمحال و بختیاري 
تصریح كرد: اگرچه مي توان عوامل متعددي نظیر 

بروز خشکسالي، دخالت هاي انس��اني، ریزگردها 
و حمالت بیوتروریس��م را از دالیل خش��کیدگي 
این جنگل ها بی��ان كرد، ولي تا انج��ام تحقیقات 
كارشناس��ان، نمي توان دلیل اصلي براي بروز این 
پدیده عنوان كرد. به گ��زارش ایرنا،86/6  درصد از 
مساحت چهارمحال وبختیاري را اراضي ملي شامل 

جنگل ها و مراتع تشکیل مي دهد. 
از یک میلی��ون و یکص��د ه��زار هکت��ار از مراتع 
 چهارمح��ال وبختی��اري، 64 ه��زار هکت��ار آن را 
گونه هاي گیاهي و مرتعي گون تشکیل مي دهد و 
حدود100گونه از جنس گون در این استان رشد 

و نمو دارد كه نیمي از آن، بوته اي و خاردار است.

10 هزار هکت�ار از اراضي جنگلي س�وه 
شهرستان کوهرنگ خشك شده است

رییس بخ��ش مناب��ع طبیع��ي مرك��ز تحقیقات 
كش��اورزي و منابع طبیعي چهارمحال وبختیاري 
گف��ت:10 ه��زار هکت��ار از اراضي جنگلي س��وه 
شهرس��تان كوهرن��گ به ص��ورت كامل خش��ک 
ش��ده اس��ت. حس��ن جهانبازي، گفت:گونه هاي 
جنگل��ي خش��کیده در اراض��ی جنگل��ي س��وه 
شهرس��تان كوهرنگ ش��امل بلوط، افراي كیکم، 
زالزال��ک و زبان گنجش��ک اس��ت كه ای��ن گونه 
 ه��ا ب��ه خ��زان زودرس درخت��ان و درختچه ها 

دچار شده است. 
وي افزود: در ای��ن منطقه جنگل��ي،28/4 درصد 
عرصه دچار خش��کیدگي كامل شده و 4/1 درصد 
تاج درختان این منطقه نیز دچار خشکیدگي شده 
اس��ت. جهانبازي تصریح كرد: بر اساس تحقیقات 
میداني كارشناس��ان بخش مناب��ع طبیعي مركز 
تحقیقات كش��اورزي و منابع طبیعي چهارمحال 
وبختی��اري، 37/3 درصد از درخت��ان این منطقه 
دچ��ار خ��زان زودرس ش��ده و در گون��ه جنگلي 
 بل��وط دان��ه زاد 35 درصد ای��ن گونه ه��ا، كامال

 خشکیده است.
 ریی��س بخ��ش منابع طبیع��ي مرك��ز تحقیقات 
كش��اورزي و منابع طبیعي چهارمحال وبختیاري 
ادام��ه داد:گونه ه��اي جنگلي موج��ود در منطقه 
جنگلي بازفت نظی��ر زبان گنجش��ک، بنه، بلوط، 
محل��ب و اف��راي كیک��م نیز ب��ه خ��زان زودرس 

 درختان و درختچه ها و خش��کیدگي كامل برخي 
گونه ها دچار شده اس��ت. جهانبازي تصریح كرد: 
در منطقه جنگلي بازفت، خش��کیدگي به صورت 
لکه اي یا ت��ک پایه اي و پراكنده اس��ت و بیماري 
لیسه زالزالک نیز از مش��کالت گونه هاي جنگلي 

این منطقه است. 
عوام��ل  ت��وان  م��ي  اگرچ��ه  گف��ت:  وي 
خشکس��الي، ب��روز  نظی��ر   متع��ددي 

دخال��ت ه��اي انس��اني، ریزگرده��ا و حم��الت 
بیوتروریسم را از دالیل خشکیدگي این جنگل ها 
بیان كرد ولي تا انجام كامل تحقیقات كارشناسان، 
نمي توان دلیل اصلي ب��راي بروز این پدیده عنوان 
كرد. این كارش��ناس بخش منابع طبیعي پیگیري 
روند خش��کیدگي درختان و درختچه ها با ایجاد 
قطعات نمون��ه ثابت، جم��ع آوري بذرهاي با گونه 
ارزش ژنتیکي در راس��تاي احیاي رویش��گاه هاي 
در حال انقراض، مبارزه با آفات و امراض در مناطق 
جنگلي آلوده و احیا و غني سازي مناطق در معرض 
بحران را از اقدامات ضروري مورد نیاز براي كاهش 
روند خش��کیدگي اراضي جنگلي و مرتعي استان 

بیان كرد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، 86/6 درص��د از مس��احت 
 چهارمح��ال وبختی��اري را اراض��ي ملي ش��امل 
جنگل ها و مراتع تشکیل مي دهد و از یک میلیون 
و یکصد هزار هکتار از مراتع چهارمحال و بختیاري، 
64 هزار هکتار آن را گونه هاي گیاهي و مرتعي گون 

تشکیل مي دهد.
مدیرجهادكشاورزي بروجن از برداشت چغندرقند 
از210 هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد. روح 
اهلل معتمدي افزود: پیش بیني مي ش��ود ازمزارع 
این شهرس��تان ش��ش هزار و500 ت��ن محصول 
چغندرقند برداشت ش��ود.  وي اظهار داشت: سال 
گذش��ته120 هکتار از اراضي شهرس��تان بروجن 
زیركش��ت چغندرقند قرار گرفت و ح��دود چهار 
هزار تن محصول از این مزارع برداشت شد. به گفته 
وي، هم اكنون از 58 هزار هکتار اراضي كشاورزي 
شهرستان بروجن، 31 هزار هکتار اراضي آبي و بقیه 

به صورت دیم كشت مي شود. 
40 درص��د جمعیت شهرس��تان بروجن در بخش 

كشاورزي فعالند.

مدیرکل منابع طبیعي و آبخیزداري چهارمحال وبختیاري

هشداربحرانبرایخشکشدنجنگلهایاستان

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفقودی
و   NAAM01CA88E353059 بدنه  شماره  به  پژو405  ماشین  سند 

شماره موتور 12487017364 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
گردیده است .

تغییرات 
البرزسهامی  شماره : 2689/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت ریوا تک 
استناد  به   10260564094 ملی  وشناسه   38776 ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ  مدیره  هئیت  و  العاده  فوق  بطور  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
1392/4/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :1- آقای محمد جعفری خوزانی به 
عنوان بازرس اصلی ، آقای سهیل سلطانی  به عنوان بازرس علی البدل 
االنتشار  کثیر  روزنامه   -2. گردیدند  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای 
زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت 
مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای مصطفی جعفری و آقای حمید رضا 
شفیعی و آقای محمود رامیار  تا تاریخ 1394/3/28- سمت اعضاء هئیت 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای مرتضی لوائیان  به سمت رئیس 
هئیت مدیره و آقای مصطفی جعفری به سمت نائب رئیس هئیت مدیره 
و آقای حمید رضا شفیعی به سمت عضو هئیت مدیره و آقای محمود 
رامیار  به سمت عضو هئیت مدیرو آقای حمید رضا شفیعی به سمت 
مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور با امضای مدیر عاملو 
تاریخ  در  باشد.  می  معتبر  شرکت   مهر  با  همراه  مدیره   هیات  رئیس 
1392/6/30 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 

تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف 6875/3منصور آذری – رئیس اداره 
ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان/ 646

تاسیس 
بازرگانی  خدماتی  شرکت  تاسیس  آگهی  103/1871ث/92    : شماره 
 1392/6/30 درتاریخ  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت  با  آسیا  نقش  زیبا 
تحت شماره 50874 و شناسه ملی 10260694455 در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ 1392/6/30 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده 
و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رسمی آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت به شرح 
ذیل به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمی باشد – خرید و فروش و 
و  نظارت  و  و طرح  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات 

ایجاد و  و  و جاده سازی  پروژه های ساختمانی- عمرانی  کلیه  اجرای 
نگهداری فضای سبز و خدمات برگزاری مراسم و همایش ها و سمینار 
ها و عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتی و بخش خصوصی – در صورت نیاز با کسب مجوز از 
مراجع ذیصالح .  2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- 
مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان شاهین شهر- 
خیابان کارگر – خیابان ملک الشعراء بهار غربی – پالک 119-طبقه دوم 
– واحد 2-   کد پستی 8319643561 تلفن 03125208667، 4- سرمایه 
شرکت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت5-1- 
آقای مهدی منصور اصل  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- خانم الهام 
محسنی دامناب به سمت عضو هیئت مدیره   3-5- خانم الهام محسنی 

دامناب به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر 
عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است 7- اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه 6875/2آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان / 645 

تغییرات 
آروین  مهندسی  فنی  تغییرات شرکت  آگهی   92/103 2670/ت   : شماره 
ملی  وشناسه   44352 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  آیریک  سازان 
العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260622510
واحد  در  محل شرکت   -1 اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1392/6/16 مورخ 
بعد از آتش  خیابان آتشگاه –  ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – 
نشانی – طبقه فوقانی آزمایشگاه دکتر ذاکر- کد پستی 8185747856- 
بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  03117735982تغییر  تلفن 
و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/6/28 تاریخ  در   . گردید  اصالح  فوق 
الف  .م  تایید و امضا ء قرار گرفت  موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
واحد  موسسات  و  ثبت شرکتها  اداره  رئیس   – آذری  منصور   6875/1 

ثبتی اصفهان / 644

تغییرات 
شماره : 2683/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت ریوا تک البرز سهامی 
استناد  به   10260564094 ملی  وشناسه   38776 ثبت  شماره  به  خاص 
تصمیمات   1392/3/28 مورخ  العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه 

ذیل اتخاذ شد 1- ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید 
. در تاریخ 1392/6/30 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت .منصور آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان / 642

افزایش سرمایه 
شماره 92/6556/140-1392/6/27 آگهی افزایش سرمایه و تصویب تراز 
نامه و انتخاب بازرسان شرکت تاک سبز آفاق سهامی خاص ثبت شده 
بشماره 26522 و شناسه ملی 10260472656 برابر صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 92/4/9 و مجمع فوق العاده و هیات مدیره تراز نامه 
و حساب سود و زیان سال مالی 1391 شرکت نامبرده به تصویب رسیده 
و حسین میرزایی خانی نافچی به کد ملی 1817230875 و سید محسن 
غریب زاده به کد ملی 1281902306 به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و 
علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدندضمناروزنامه زاینده 
رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است . سرمایه شرکت از 
طریق مطالبات حال شده از مبلغ یک میلیون ریال به یک میلیارد و دویست 
میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصالح 
شد سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال نقدی که به 
یکصدو بیست هزار سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است . امضای ذیل ثبت در تاریخ 92/6/27 تکمیل گردید.  
غیر موسسات  و  ثبت شرکتها  اداره  رئیس  آذری  6875منصور  الف   م 
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پيامبراکرم )ص( :  
فرزندانت��ان را گرام��ى بداريد و نيك��و  تربيتش��ان كنيد تا 

آمرزيده شويد.

 دالیل خواب رفتن
 دست و پا

هنگام خواب شاید احس��اس کنید که دست های شما سوزن سوزن 
و بی حس می شود و بعد از بیدار شدن حتی ممکن است نتوانید به 
راحتی دست خود را مشت یا باز کنید. بیش��تر این عالیم به سرعت 
رفع می شود. برای رفع این حالت،  به آرامی دست را باز و بسته کنید.
 در ای��ن مطل��ب 11 عل��ت خ��واب رفت��ن دس��ت ه��ا و پاه��ا را

 بیان می کنیم.

1 گردش خون ضعيف

شایع ترین علت خواب رفتن دست ها و پاها در خواب، کاهش جریان 
خون در دست ها و پاهاست که با تغییر دادن حالت خواب می توانید 

آن را رفع کنید.

2 دیابت

خواب رفتن دست و پا حتی هنگام بیداری ممکن است نشانه دیابت 
باش��د. مهم ترین و ش��ایع ترین بیماری مربوط به اعصاب محیطی، 
دیابت اس��ت که در تغذیه اعصاب اختالل ایجاد می کن��د و از آنجا 
که هر چه طول اعصاب بیش��تر باش��د تغذیه آنها بیش��تر با مشکل 
 مواجه می ش��ود، اعص��اب پاها آس��یب پذیرترند و خ��واب رفتگی

پاها در دیابت بیش��تر مش��اهده می ش��ود. عالوه بر خ��واب رفتن 
دس��ت و پا، در بیم��اران دیابتی،  ان��واع اختالالت حس��ی از جمله 
 کرختی، بی حسی، سوزن سوزن ش��دن و گزگز کردن دست و پا نیز 

مشاهده می شود.

3 سندروم تونل کارپل

بیماری سندرم تونل مچ دس��ت نیز با خواب رفتن دست ها خود را 
نشان می دهد،  به گونه ای که ممکن است فرد، شب ها به دفعات با 

حالت خواب رفتگی دست از خواب بیدار شود.
 ای��ن بیم��اری زمانی ب��ه وج��ود می آی��د ک��ه عصبی ک��ه از مچ 
دس��ت وارد پنج��ه و ن��وک انگش��تان م��ی ش��ود، ب��ر اث��ر کار 
زی��اد ی��ا عوام��ل دیگ��ری نظی��ر ک��م کاری تیروئی��د، حاملگی 
 و دیاب��ت آس��یب م��ی بین��د و آن منطق��ه ب��دون ای��ن ک��ه
  بیم��ار فعالیت خاصی داش��ته باش��د، با ی��ک مختص��ر فعالیت به

 خواب می رود.

4 آرتریت

بیم��اری آرتری��ت باع��ث الته��اب و درد مفاص��ل بدن می ش��ود. 
 این بیماری باع��ث تحریک و آس��یب اعص��اب در ناحی��ه مفاصل

 نیز می شود.

عمل جراحی دست 5

این حالت باعث تحریک یا آسیب عصب می شود.

6 بيماری گيلن  باره

بیماری گیلن  ب��اره نیز با عالئم خ��واب رفتن دس��ت و پا، کرختی 
و بی حس��ی آغاز می ش��ود که ممکن اس��ت این عالئم ب��ا معاینه 
پزش��ک در بیم��ار تش��خیص داده نش��ود. ام��ا در ه��ر ص��ورت 
 خ��ود بیم��ار از حالت ه��ای اخت��الل حس��ی در اندام ه��ای خود

 آگاه است.

7 مسموميت دارویی

مسمومیت های دارویی نیز ممکن اس��ت باعث مسمومیت اعصاب 
محیطی ش��ود که از میان این داروها، داروهای ش��یمی درمانی که 
به اعصاب س��لول های محیطی بیماران س��رطانی آسیب می زنند، 

شایع تر است.

8 مسموميت با فلزات سنگين

خوردن یا تنفس فلزات سنگین مثل جیوه، سرب، تالیوم و آرسینک 
نیز باعث خواب رفتن دست و پا می شود. وقتی که دماسنج یا المپ 
کم مصرف یا مهتابی در فضای اتاق شکسته شود، بر اثر تصعید جیوه 

فرد دچار مسمومیت می شود.

9 مسموميت ویتامينی

اگرچه گروه ویتامین های B بی ضرر هس��تند،  اما استفاده بیش از 
اندازه ویتامین B6  می تواند مسمومیت ایجاد کند که این مسمومیت 
خود را به صورت بی حسی دست و پا نشان می دهد. برای جلوگیری 
 از خ��واب رفتن دس��ت هن��گام خ��واب، آن را زیر بالش یا س��رتان

 قرار ندهید.

10 بيماری ام اس

 بیماری های عصب مرکزی نخاع هم  می توانند کرختی و بی حسی
  دس��ت و پ��ا را ایج��اد کنن��د، مث��ال بیم��اری ام  اس نی��ز همین

 عالئم را دارد.

سکته مغزی 11

س��کته های مغزی نیز به علت ایجاد اختالل در اعصاب، بی حس��ی 
ایجاد کرده و بر اثر آن دست و پا خواب می رود.

س��اندویچ می تواند خانگی و از انواع تخم م��رغ، الویه، 
کوکو،  مرغ، کتلت و ماهی تن یا ساندویچ های آماده ای 
همچون کباب ترکی،  همبرگر، سوس��یس و کالباس 
باشد،  اما س��ؤال اینجاست آیا س��اندویچ می تواند نیاز 
تغذیه ای ما را تأمین کند؟  بهترین ساندویچ کدام است؟

اگر محتویات س��اندویچ ارزش تغذیه ای باالیی داشته 
و در شرایط بهداشتی و به درس��تی طبخ و آماده شود 
می تواند از غذاهای مفید و تأمین کننده نیاز تغذیه ای 

فرد باشد.
ساندویچ تخم مرغ

 یکی از س��اده و پرمصرف ترین س��اندویچ ها، تخم مرغ 
آب پز اس��ت به خصوص آن که با چند عدد خیار شور 
قلمی و گوجه و فلفل س��یاه همراه شود.  این ساندویچ 
بهترین ن��وع پروتئین را دارد و ترکیب��ات مغذی آن با 
حبوبات و تا حدودی با گوش��ت براب��ری می کند، اما 
خوب اس��ت بدانید به دلیل این که تخم بلدرچین در 
مقایسه با س��ایر تخم طیور، روی، آهن، ویتامین A و 
B و کلسیم غنی تر و کلسترول پایین تری دارد و حاوی 
ایمنوگلبولین های زیادی است و باعث افزایش قدرت 
سیس��تم ایمنی بدن و کاهش ابتال به سرماخوردگی و 
بیماری های عفونی می شود، ساندویچ آن برای کودکان 

و دانش آموزان در حال رشد توصیه می شود.
ساندویچ الویه

ساالد الویه یکی از لذیذترین غذاهای سردی است که 
کمتر کس��ی می تواند آن را ببین��د و از خیر خوردنش 
بگذرد. افزودن پیازچ��ه، نخودفرنگ��ی، هویج و فلفل 
 A سبز به ترکیب اصلی این غذا، آن را غنی از ویتامین
B ، C، و اس��ید فولیک می کند و رنگ های متنوع این 
سبزیجات، محرک مؤثر اشتهای کودک است و افزودن 
مقداری آبلیمو به آن، بوی زخم تخم مرغ و گوشت مرغ 
را می گیرد، اما اگر قصد خوردن انواع ساالد های سس دار 
الویه، پاس��تا، ژامبون و مرغ آم��اده را دارید، بدانید که 
سس مایونز به کار رفته در این ساالدها به مقدار زیادی 
حاوی چربی های اشباع بوده و تأثیر نامطلوبی بر قلب 

و عروق می گذارد.
ساندویچ ران مرغ

در میان انواع ساندویچ مرغ ساده و ویژه، نوع ساده آن به 
دلیل حذف پنیرهای پرچرب گزینه مناسب تری است. 
ساندویچ ران مرغ برای کودکان و سینه برای سالمندان 
توصیه می ش��ود، چراکه ران از سینه پرچرب تر و آهن 
بیشتری دارد و قسمت هایی از مرغ که پوست بیشتری 
دارد کلسترول بیشتری هم دارد، اما الزم است بدانید 
به دلیل آن که پروتئین باکیفیت گوشت بلدرچین 5 تا 
10 درصد بیشتر از سایر ماکیان است ساندویچ گوشت 
آن برای تقویت توانایی جسمانی و رفع ضعف عضالنی 
توصیه می شود. گوش��ت بوقلمون هم به دلیل آن که 
از مرغ کلس��ترول کمتری دارد و میزان کلسیم آن از 
سایر پرندگان بیشتر و آهن آن برابر گوشت قرمز است 
در فصول سرد س��ال، بخصوص برای سالمندان و زنان 
باردار توصیه می شود. این گوش��ت به دلیل دارا بودن 
اسید آمینه تریپتوفان به ترشح بیشتر سروتونین کمک 
کرده و باعث آرامش و سرحالی افراد مبتال به افسردگی 

می شود.
ساندویچ مغز

یکی از س��اندویچ هایی که متأس��فانه س��المندان به 
خوردن آن عالقه خاصی نش��ان می دهند، س��اندویچ 
مغز است. یکی از زیان بارترین غذاهایی که یک وعده 
آن به وزن 120 گرم بیش از 2000 میلی گرم و بسیار 
بیشتر از مقدار توصیه شده یعنی 300 میلی گرم در روز 
کلس��ترول دارد و می توان گفت هر عدد مغز به اندازه 
هشت زرده تخم مرغ حاوی کلسترول است. این را هم 
بدانید کلیه امحا و احشای دام از کله پاچه گرفته تا دل و 
جگر و قلوه جزء پرکلسترول ترین محصوالتی است که 
بهتر است گوشه چشمی هم به آن نیندازید تا هوش از 

سرتان نبرد.
ساندویچ ماهی تن کنسروی

ساندویچ ماهی یکی از بهترین هاست بخصوص آن که 
ماهی آن بخار پز یا کباب شده باشد،  البته ساندویچ تن 
کنسروی یا کوکوی آن، اگر روغنش گرفته شود گزینه 
مناسبی است. گوش��ت ماهی تن حاوی مقادیر زیادی 
میوگلوبین )پروتئین محتوی آهن( است که تا حدود 
زیادی برای تأمین آهن بدن نافع است، اما سطح جیوه 
و هیستیدین )نوعی ماده آلرژی زا( درگوشت تن زیاد 
اس��ت و برای مبتالیان یا افراد مستعد به بیماری های 
مغزی و عصبی و کودکان و م��ادران باردار محدودیت 

مصرف دارد.
ساندویچ همبرگر

برگرها ازجمل��ه غذاهایی هس��تند که ای��ن روزها به 
دلیل تنوع طعم بس��یار مورد اس��تقبال نس��ل جوان 
قرار گرفته اند. چیز برگر، مرغ برگر، ماهی برگر و برگر 
سبزیجات از این جمله هس��تند که نوع مرغوب آن به 
دلیل م��واد نگهدارنده کمتر، به مراتب از سوس��یس و 
کالباس بهتر اس��ت، اما باید بدانید دوب��ل برگر و چیز 
برگر جزو پرچرب ترین انواع برگرها ب��وده و اگر در آن 
از قسمت های نامرغوب دام استفاده شده باشد احتمال 
آلوده بودن آن به داروه��ای هورمونی و آنتی بیوتیکی 
زیاد است و می تواند در درازمدت باعث ایجاد غده های 
چربی در بدن شود و روی هورمون های جنسی اثر سوء 
گذاشته و به اضطراب و خش��ونت در کودکان و حتی 

ناباروری منجر شود.

 منویی برای 
عاشقان ساندویچ
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اخبار ویژه

یک شهروند اهل »س��یاتل« آمریکا 
که خ��ود اخیرا بی خانمان ش��ده در 
وب س��ایت اختصاص��ی خ��ود از 
برگزاری تورهای س��ه روزه خبر داد 
که افراد شرکت کننده در آن زندگی 
بی خانمان ها و فق��را را تجربه کرده و 
با سختی زندگی آنها از نزدیک آشنا 

می شوند.
»مایک مومانی« 62  س��اله که یک 
مهندس آزاد کامپیوتر است، حدود 
دو ماه اس��ت که خودش بی خانمان 
ش��ده و در یک »خودروی کاروان« 

زندگی می کند.
وی اخیرا شرکتی را تأسیس کرده که در آن »تورهای واقع بینی« ارایه می کند. به همین 
منظور وی وب سایتی را طراحی کرده و از طریق آن از عالقمندان به شرکت در این تورها 

دعوت می کند.
به گ��زارش خبرگ��زاری یونایتدپ��رس، »مومان��ی«  درباره ای��ن تورها می گوی��د: افراد 
شرکت کننده در این تورهای سه روزه باید مبلغ 2000 دالر بپردازند تا در این مدت بدون 

سرپناه در خیابان های سیاتل به عنوان یک فرد »بی خانمان« زندگی کنند.
وی تأکید کرد: با ش��رکت در این تورها افراد نسبت به اش��خاصی که در این مخمصه گیر 
افتاده اند احترام بیشتری قائل خواهند شد و ابعاد تازه ای را از زندگی در شهر سیاتل تجربه 
خواهند کرد که هرگز از یاد آنها نخواهد رفت. شرکت کنندگان باید شب ها را بدون سرپناه 

در خیابان ها به صبح برسانند.
با این حال برخی از مردم ضمن انتقاد از برگزاری این تورها معتقدند که این عمل منجر به 
بهره برداری و سوء استفاده از معضل بی خانمانی می شود. برخی نیز این تورها را »بی فایده« 
تلقی کرده و گفتند انج��ام این گونه فعالیت ها نمی تواند دید صحیحی از مش��کالت افراد 

بی خانمان پیش روی مردم قرار دهد.
تاکنون هیچ فردی در این تورها ش��رکت نک��رده، اما »مومانی« مدعی ش��ده که چندین 

درخواست از سوی افراد عالقه مند دریافت کرده است.

محمدعلی رحماندوس��ت مدیرعامل 
اپرات��ور فیبرن��وری کش��ور از اتصال 
شبکه فیبرنوری به منازل هفت استان 
 کشور در فاز نخس��ت خبر داد و گفت: 
هم اکنون فاز آزمایش��ی این طرح در 
3 منطقه قشم، ارس و مشهد در حال 

اجراست.
با اشاره به نیاز انس��ان به انتقال دیتا با 
س��رعت بیش از 30 تا 40 مگابیت در 
ثانیه در آینده نزدیک اظهار داش��ت: 
تنها راه انتقال دیتا با حجم و سرعت باال 
داش��تن پهنای باند باالست که بدون 
کشیدن فیبرنوری امکان پذیر نیست.

وی با بیان این که فیبرنوری تمامی محدودیت های ارسال دیتا و اطالعات را از بین می برد،  ادامه 
داد: در پروژه اتصال فیبرنوری در منازل، برنامه ریزی برای 50 سال آینده صورت گرفته است تا 

مردم بتوانند از این فناوری استفاده مفید ببرند.
مدیرعامل اپراتور ایرانیان نت با اش��اره  به پیش��ی گرفتن کشورهای همس��ایه در پروژه اتصال 
فیبرن��وری من��ازل – FTTH – گف��ت: هم اکنون رش��د فیبرن��وری در کش��ورهای منطقه 
مانند عربس��تان 90 درصد اس��ت و کش��ورهای عراق،  س��وریه و مص��ر نیز در ای��ن بخش از 
 ایران جلوتر هس��تند، همچنین ضریب رش��د ای��ن تکنول��وژی در چین 62 درصد را نش��ان

 می دهد. رحماندوست با تأکید بر مشکالت سرمایه ای که باعث عقب افتادن کشور در پروژه های 
ارتباطی شده است،  افزود: برای مثال اپراتور چاینا تله کام  در چین،  قرار است در مدت دو سال 15 
میلیون کاربر داشته باشد و این درحالی است که به دلیل مشکالت ناشی از سرمایه، ما در هشت  

سال باید هشت تا 10 میلیون کاربر جذب کرده و سرویس دهیم.
وی درمورد برنامه زمانبندی این پروژه نیز تأکید کرد: پروانه اپراتور فیبرنوری در دی ماه سال 91 
صادر شده است و براساس آن باید بعد از 24 ماه یک میلیون مشترک در هفت شهر اصلی تهران، 
کرج،  شیراز،  تبریز،  اصفهان و مشهد و قم داش��ته باشیم که در این راستا و طبق زمانبندی بعد 
از 18 ماه از دریافت پروانه، کار واگذاری را آغاز خواهیم کرد،  به این ترتیب کل اجرای این پروژه 

در سال 93 خواهد بود.

رفع محدودیت  ارسال اطالعات با سرعت باالتورعجيب گردشگری برای  بی خانمان ها

دانش��مندان به رک��ورد جهانی جدی��دی برای تبدی��ل انرژی 
خورشیدی به الکتریسیته با استفاده از ساختار سلول خورشیدی 

جدید با  چهار زیرسلول خورشیدی دست یافتند.
موسس��ه »سیس��تم های انرژی خورش��یدی ISE « فرانهوفر، 
Soitec، مرکز Helmholtz برلی��ن و مرکز CEA-Leti،  با 

همکاری یکدیگر به این موفقیت دست یافته اند.
پس از سه  س��ال تحقیق دانش��مندان این مراکز رکورد کارآیی 
جدید 44/7درصد که در تراکم 297 خورشید اندازه گیری شد، 

را بدست آوردند.
این موضوع نش��ان می دهد 44/7درصد از انرژی طیف خورشید 
از مافوق بنفش گرفته تا مادون قرمز ب��ه انرژی الکتریکی تبدیل 

می شود.
این موفقیت گام بزرگی در کاهش بیشتر هزینه های الکتریسیته 
خورشیدی و هموارکردن راه برای دستیابی به چشم انداز جهانی 

کارایی 50 درصدی به شمار می آید.
در ماه می س��ال 2013، یک تی��م آلمانی-فرانس��وی از مراکز 
تحقیقاتی مزبور یک سلول خورشیدی را با 43/6کارایی معرفی 
کردند. فعالیت تحقیقاتی فشرده تر و گام های بهینه سازی بیشتر 

منجر به موفقیت جدید44/7 درصدی شد.
سلول های خورشیدی در »فتوولتائیک متمرکز« )CPV( به کار 
می روند.  این فتوولتائیک  فناوری است که بیش از دو برابر کارایی 
نیروگاه های برق PV  معمولی را در مکان های غنی از خورشید 
به دس��ت می دهد. اس��تفاده زمینی از س��لول های خورشیدی 
چنداتصالی تحقق باالترین کارایی ها برای تبدیل نور خورشید به 
الکتریسیته را گسترش داده  اس��ت.  این سلول های خورشیدی 
اساسا  از فناوری فضایی حاصل شد ه اند. در یک سلول خورشیدی 
 III-V چند اتصالی،  چندین سلول که از مواد نیمه  هادی مختلف
س��اخته ش��ده اند، بر روی بخش فوقانی یکدیگر چسبیده اند و 
زیرسلول های منفرد طول موج های مختلفی از طیف خورشیدی 
را جذب می کنند. تیم تحقیقاتی طی سه سال گذشته بر روی این 
سلول خورشیدی چهاراتصالی کار کرده و به رکورد جدید خود 

دست یافته است.

دستيابی دانشمندان به رکورد تازه تبدیل انرژی خورشيدی به برق

عکس نوشت

 خصوصی ترین 
صندلی جهان!

از آنجایی که نابینایان قادر به دیدن نیستند، خواندن هم برای 
آنها معنایی ندارد، اما کس��ب علم را دوست دارند و به همین 
دلیل است که از خط بریل استفاده می کنند و با حس المسه 

می توانند کتابی را مطالعه کنند.
کتاب هایی که به خط بریل باش��د بسیار کم پیدا می شود از 
این رو نابینایان با ادامه تحصیل مشکل دارند و تنها تا سطحی 
می توانند پیش بروند که کتاب های مخصوص وجود داشته 
باش��د. با این که کتاب های صوتی و موارد دیگری هم برای 
این افراد آماده شده است، اما بازهم مشکالت درس خواندن 

همیشه وجود داشته است.
»یونگ جیونگ« طراح کره ای است که به تازگی یک انگشتر 
بسیار جالب و کاربردی برای نابینایان طراحی کرده است که 
می تواند علم و س��طح آموزش را میان این افراد به طرز قابل 
توجهی رشد دهد. این انگشتر که به »رینگ چشم« شناخته 

می ش��ود توانایی آن را دارد تا حروف را به خط بریل تبدیل 
 کند و از طریق رابط های حس��ی آن را به انگشتان فرد نابینا
 می رس��اند و باعث می ش��ود ت��ا یک نابین��ا دیگ��ر تنها به

 کتاب های بریل اکتفا نکرده و همه کتاب ها را بخواند.
این انگشتر به صورت یک اسکنر کار خواهد کرد زیرا بر روی 
آن یک دوربین قرار داده شده که حرف را تشخیص داده و به 
مرکز پردازش ارسال می کند. در این بخش پس از پردازش 
حسگرها فعال شده و شکل حروف را در انگشتر به خط بریل 

ایجاد می کنند.
این انگش��تر همچنین یک سیس��تم صوتی نی��ز دارد که به 
ص��ورت بلوتوثی ب��ه هدفون متصل ش��ده و کت��اب را برای 
ش��ما صوتی می خواند. ای��ن انگش��تر در آینده م��ی تواند 
 راهی ب��رای تحصیل بیش��تر نابینایان گش��وده و آنه��ا را از

 انزوا خارج کند.

 انگشتر مخصوص نابينایان  
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