
چرا در شیراز راه اندازی خط پرواز مستقیم اصفهان – فرایبورگ 
 مجسمه ای 
از حافظ نیست؟

مسئول روابط آلمان با قاره آسیا: ضروری است
 آغاز دور جدید پیش فروش

4 بلیت قطار از22 مهرماه
 با یأس ناشی از بیکاری

7 شعله اعتیاد زبانه می کشد 3

 یخ بین ایران و آمریکا
 آب نخواهد شد

نایب رییس مجلس تأکید کرد: اگر به فکر این باش��یم که دوران آب شدن 
یخ ها بین ما و آمریکا تموم شده است، اشتباه کرده ایم، چرا که یخ بین ما و 
آمریکا آب نخواهد شد. به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، 
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس ش��ورای اس��امی، تحلیلی از نتایج 

2انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ارایه کرد و با بیان این که...

45

 درهرساعت 164 نفر متولد 
و 40 نفر در کشور می میرند
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دولت به فکر  تثبیت نرخ  ارز باشد

آغاز احداث نخستین مرکز 
جامع تکامل کودکان اصفهان

  نه مدل هستم
 نه پرسپولیسی

 دانی��ال داوری، در حال��ی که روز پرهیجانی را س��پری 
کرده است، روبه روی خانه پدر بزرگش، میزبان ماست. 
استشمام هوای آلوده تهران، نوع رانندگی مردم، خستگی 

ماندن در ترافیک و... در چهره او پیداست.
 با این ح��ال، او ب��ا روی باز پذی��رای ماس��ت، دانیال از 
 همین ابتدا، خوش برخورد و خونگرم به نظر می رس��د

 انگار خیلی شبیه آلمان ها نیست، اما دانیال در...
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 سایه محتوای سبک و 
هزینه سنگین  بر جشنواره ها

جشنواره، جشنواره و جش��نواره. این کلمه ای است که 
 معموال در نیمه دوم هر س��ال بیش از همیشه به گوش

عاقه مندان  سینما می رسد. جشنواره هایی که هرکدام 
را نهاد و س��ازمانی برگ��زار می کند، ب��ه بودجه دولتی 
متصلند و فعالیت فرهنگی خود را به برگزاری جشنواره 
معطوف ک��رده ان��د. اگر پی��ش از این معیارس��نجش 
عیارفرهنگی یک جامعه، تیراژ کتاب های چاپی و میزان 
و تعداد مطبوعات منتش��ره اش بود، در سال های اخیر 
این عیارس��نجی، ش��کلی وارونه و البته غیرمتعارف در 

کشورمان پیدا کرده است! 

  نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس گفت: در شرایط کنونی اقتصاد، چاپ اسکناس های درشت به صاح کشور نیست، چرا که سبب 
کاهش ارزش پول ملی می شود. محمدعلی اسفنانی در خصوص چاپ اسکناس های درشت ۲۰ و ۵۰ هزار تومانی و تأثیر آن بر ارزش پول کشور، اظهار 

داشت: تاکنون هر چه به بهانه های مختلف منجر به چاپ اسکناس درشت شده، بی اعتباری پول کشور را رقم زده است. 

 طرح دولت برای 
ضابطه مند شدن واردات خودرو

اعترافگیری
باروشهایغیرقانونیخالفاست

فرمانده ناجا با اشاره به این که اجحاف 
 نک��ردن در حق م��ردم و متهم��ان از 
دغدغه های من اس��ت، گفت: حتی در 
برخورد با اراذل نیز نباید از قانون عدول 

کنیم و این که با روشی غیرقانونی تاش 
شود تا زودتر از متهم اعتراف گرفته شود، 
خاف قانون اس��ت.  به گزارش فارس، 

سردار اسماعیل احمدی مقدم در...

به منظور کنترل واردات کاالهای س��رمایه ای از جمله خودرو، 
طرحی در وزارت صنعت پیگیری می ش��ود که ب��ا اجرای آن، 
واردات ای��ن محصوالت  تنها توس��ط نمایندگی  ش��رکت های 
خارجی امکان پذیر خواهد بود و از واردات توسط افراد متفرقه 
جلوگیری می ش��ود. به گزارش ف��ارس، بی س��امانی در بازار 
خودروه��ای خارج��ی و عرض��ه خودروهای��ی غیرمنطبق با 
مش��خصات اصلی ارایه ش��ده از طرف ش��رکت های خارجی، 

شکایت برخی مش��تریان بازار خودروهای خارجی را به همراه 
داشته که این مسأله وزارت صنعت را به فکر تدوین طرحی برای 

کنترل واردات خودرو انداخته است.
بر این اس��اس، طرحی جهت کنترل خودروه��ای وارداتی در 
وزارت صنعت پیگیری می شود که برای اجرایی شدن، نیازمند 

مصوبه هیأت دولت است.
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رییس سازمان جهاد کشاورزي استان:

تولید گندم استان را افزایش مي دهیم

مسئول روابط آلمان با قاره آسیا: همکاری های مشترک ایران و آلمان قابل توجه است

راه اندازی خط پرواز مستقیم اصفهان – فرایبورگ ضروری است 
رییس س��ازمان جهاد کشاورزي اس��تان اصفهان گفت: افزایش تولید گندم در استان 
اصفهان در راستاي سیاست هاي کلي کشاورزي کشور در دستور کار قرار گرفته است 

و از توسعه صنایع تبدیلي و احداث گلخانه ها در شرق اصفهان نیز حمایت مي کنیم.
 محمد نص��ر اصفهاني در نشس��ت مطبوعات��ي این س��ازمان اظهار داش��ت: راندمان

 مصرف آب بخش کشاورزي استان 43 درصد اس��ت که مصمم هستیم این عدد را به 
6۰ درصد برسانیم.

وي با بیان این که آب بخش کش��اورزي در س��ال زراعي جاري نزدی��ک به 3۵ درصد 

کاهش یافته است ، افزود: البته این س��ازمان با تدابیري که انجام داد نگذاشت که رقم 
کاهش تولید به همان میزان و درصد کاهش آب برسد بلکه این عدد در حد 18 درصد 

متوقف شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان با اش��اره به کاهش۵۰ درصدي سطح 
زیر کشت در حوضه زاینده رود ادامه داد: گرایش به توسعه دامپروري در استان یکي از 

راهکارهاي مدیریت منابع آب در شرایط فعلي بوده است.
نصر اصفهاني با بیان این که فقط بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور حرکت مي کنیم ، 
گفت: ارتباط این سازمان با مراکز تحقیقاتي دانشگاه صنعتي اصفهان و آزاد خوراسگان 

در سال هاي اخیر تقویت شده است.
وي در ادامه سخنان خود با بیان این که فقط پنج درصد از اراضي استان اصفهان قابلیت 
زراعت دارد، اظهار داشت: میزان ذکر شده از لحاظ مساحت نزدیک به ۵6۰ هزار هکتار 

است، اما در حال حاضر در 43۰ هزار هکتار آن زراعت و باغداري انجام مي شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزي استان یادآور شد: افزایش تولید گندم در استان اصفهان 

در راستاي سیاست هاي کلي کشاورزي کشور در دستور کار قرار گرفته است.
نصر اصفهاني افزود: در سال هاي مطلوب آبسالي7۲ درصد گندم مورد نیاز استان در 
داخل آن تولید مي شد و معتقدم در صورت بهبود ش��رایط توان تولید 7۵ درصدي را 

نیز داریم.
 وي با انتقاد از کاهش بودج��ه هاي مصوب این س��ازمان ادامه داد: می��زان اعتبارات 
جهاد کشاورزي استان در س��ال139۰ حدود 1۵۰ میلیارد تومان بود که قرار بود این 
رقم در سال 1391 به ۲۲۰ میلیارد تومان برسد اما با توجه به کسري بودجه دولت فقط 

رقم ناچیز پنج میلیارد تومان اعتبار دریافت کردیم.

مسئول روابط آلمان با قاره آسیا، آفریقا و آمریکای التین گفت: همکاری های مشترک 
ایران و آلمان قابل توجه بوده و راه اندازی خط پرواز مس��تقیم اصفهان – فرایبورگ 
ضروری اس��ت. دکتر کلد منس فون گوسته در دیدار با ش��هردار اصفهان با اشاره به 
حضورش در شهر اصفهان و خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ اظهار داشت:  دیدن 
شهر اصفهان برای من بسیار جالب بود، زیرا این ش��هر از همه تصاویری که تا کنون 
دیده ام زیباتر است و مطمئنا با توجه به خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ، می توان 

از این مسأله برای ارتباط بیشتر بین دو شهر استفاده کرد.
وی با بیان این که روابط بین ایران و آلمان افزایش می یابد، افزود: مطمئنم که دولت 
جدید می تواند زمینه توسعه روابط بین ایران و آلمان را در زمینه های مختلف فراهم 

کند و در این راه، شهر اصفهان نیز می تواند نقش آفرین باشد.
مسئول روابط آلمان با قاره آس��یا، آفریقا و آمریکای التین پیرامون طرح های علمی 
ایران و آلمان افزود: این دو کش��ور از طریق شهرهای اصفهان و فرایبورگ طرح های 
علمی بسیاری به صورت مشترک در دستور کار قرار داده اند و با توجه به دانشگاه های 
معتبری که در این دو شهر وجود دارد، می توان گام های بلندی در این زمینه برداشت.

وی  با بیان این که ارتباطات بین دو ش��هر باید نس��بت به گذش��ته بیش��تر تقویت 
 ش��ود، گفت: اصفهان مانند جواهری در دنیا می درخشد و مس��ئوالن این شهر باید 
 از ظرفیت های آن اس��تفاده کرده و برای بهترین اس��تفاده، م��ورد بهره برداری قرار 
دهند. گوسته پیرامون بحث خط پرواز اصفهان – فرایبورگ افزود: با توجه به اهمیت 
 این مسأله و وجود فرودگاه اصفهان و ش��رایط آن، الزم است که خط پرواز مستقیم 
اصفهان – فرایبورگ راه اندازی شود. وی با بیان این که اجرای برنامه های مشترک بین 

اصفهان و فرایبورگ از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: ما تاش می کنیم که 
در این زمینه از همه انرژی خود استفاده کرده و در زمینه طرح های علمی، اقتصادی، 

فرهنگی و هنری، برای همکاری های مشترک فعالیت می کنم.

      خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ زمینه س�از تقوی�ت روابط ایران و 
آلمان است

شهردار اصفهان گفت: خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ زمینه ساز تقویت روابط 
ایران و آلمان بوده و این ارتباط باید بیشتر از گذشته شود.

سید مرتضی س��قائیان نژاد در دیدار با مس��ئول روابط آلمان با قاره آس��یا، آفریقا و 
آمریکای التین و  مدیر کل امور خارجه آلمان با اشاره به اهمیت توجه به ارتباط بین 
آلمان و اصفهان اظهار داشت: مردم دو کشور ایران و آلمان توجه بسیاری به مسائل 
فرهنگی دارند و این مردم در گروه های اقتصادی، فرهنگی، هنری و حقوقی با یکدیگر 
ارتباط دارند. وی با بیان این که دانشمندان دو کشور ارتباط بسیاری با یکدیگر دارند، 
تصریح کرد: این دانشمندان توانسته اند از طریق ارتباطاتی که با یکدیگر داشته اند، 
زمینه پیشرفت های علمی بسیاری را فراهم کنند و در این زمینه احداث پژوهشکده 

انرژی در دانشگاه اصفهان مورد توجه ما قرار دارد.
شهردار اصفهان پیرامون ارتباط فرهنگی دو کش��ور ایران و آلمان خاطرنشان کرد: 
مردم دو کش��ور ایران و آلمان با یکدیگر زمینه های تاریخی مشترکی دارند که این 
ارتباطات زمینه همکاری های بسیاری را برای آنها فراهم می کند و دو شهر اصفهان 
و فرایبورگ نیز از نظر تاریخی و فرهنگی با یکدیگر ارتباط خوبی دارند. وی با اشاره 
به لزوم حرکت به سمت مس��ائل فرهنگی گفت: در شهر اصفهان هزاران اثر تاریخی 
و شاعران و دانشمندان بس��یاری وجود دارد و همچنین در قرن های گذشته رجال 
بزرگی در این شهر حضور داشته اند و با توجه به وجود دانشگاه های بزرگ در این شهر، 

 اصفهان جایگاه قابل توجهی در کشور ایران دارد.
 سقائیان نژاد با اشاره به وجود آثار تاریخی بسیار در اصفهان بیان کرد: در شهر اصفهان 
نزدیک به 6 هزار اثر تاریخی وجود دارد و تعدادی از این آثار به ثبت یونسکو رسیده و 
با توجه به وجود بیش از 18۵ رشته صنایع دستی در این شهر، اهمیت توجه به مسائل 

فرهنگی در آن بیشتر احساس می شود.
وی پیرامون اهمیت ارتباط بین دو شهر اصفهان و فرایبورگ افزود:  امیدوارم ارتباط 
بین دو شهر اصفهان و فرایبورگ به گونه ای باشد که روابط بین ایران و آلمان تقویت 
شده و مستحکم تر از گذشته شود و در این راس��تا ارتباط فرهنگی و هنری و ارتباط 
در مسائل علمی و اقتصادی ضروری است. شهردار اصفهان افزود:  تقویت روابط بین 
ایران و آلمان، سبب پویا شدن مسائل اقتصادی دو کشور می شود و در این راستا باید 

با کنار زدن سوءتفاهم های سیاسی پیش رفت.

  حبیب اهلل هدایت، پدر علم تغذیه ایران درگذشت

پروفس��ور حبیب اهلل هدای��ت، پدر علم تغذی��ه ایران روز 
چهارشنبه گذش��ته در س��ن93 س��الگی بر اثر کهولت 
س��ن دار فانی را وداع گفت. پروفس��ور حبیب اهلل هدایت 

پس از7۰ س��ال خدمات ارزش��مند و ت��اش علمی روز 
چهارشنبه گذشته در سن93 س��الگی دعوت حق لبیک 
را گفت. هدایت، متولد1۲99 در شهرس��تان شهرضا بود 
و در رش��ته های دکترای پزشکی در شاخه تخصصی زنان 
و بهداش��ت عمومی و صنعتی از فرانس��ه و علوم تغذیه از 
انگلستان تحصیل کرد. وی پس از بازگشت به ایران انستیتو 
علوم تغذیه، انجمن دیابت ایران و انستیتو بهداشت کار را 

تأسیس کرد.
پروفس��ور هدایت پس از تحصی��ات ابتدایی، تحصیات 
دبیرس��تان را در اصفهان آغ��از کرد و پ��س از این دوران، 
تحصیات دانشگاهی خود را در دانشکده پزشکی تهران 
گذراند، دوره انترنی را نیز در سرویس جراحی زنان و زایمان 

به اتمام رساند و س��ال13۲7 عازم فرانسه شد. ضمن طی 
دوره تخصصی زنان و زایمان، دوره های تخصصی بهداشت 
صنعتی و طب کار را نیز با موفقیت طی کرد. وی در1331 
به ایران مراجعت ک��رد و ابتدا در کلینیک��ی به نام حافظ 
باهمکاری پزشکان سرشناسی چون نهاوندی، بهار، بهی، 
نامی و چند پزشک دیگر مشغول به کار شد. در133۲ این 
کلینیک به عللی تعطیل شد و هدایت نیز به جهت داشتن 
ذوق پزش��کی اجتماعی و رش��ته تخصصی خود تصمیم 
به تأسیس انس��تیتو بهداش��ت صنعتی و کار گرفت که از 
س��وی وزارت بهداری آن زمان مورد موافقت قرار نگرفت، 
اما باالخره هدایت موافقت وزارت بهداری را برای بررسی 

وضعیت بهداشتی کارگران سراسر کشور کسب کرد.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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احتمال افزایش نرخ گوشت در فصل سرما
رییس اتحادیه تولیدکنندگان گوش��ت قرم��ز در اصفهان گفت: با آغاز فصل س��رما 
انتظار افزایش قیمت گوش��ت قرمز می رود، چرا که به  طور معمول در فصل زمستان 

و مناسبت های خاص همچون عید قربان، محرم و صفر قیمت این کاال باال می رود.
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چهره روزيادداشت

 برگزاری اجالس سراسری
 جبهه پیروان خط امام و رهبری

اجالس سراس��ری جبهه پیروان خط امام و رهبری با هدف تبیین 
مواضع این جبهه نسبت به دولت یازدهم و نقد و بررسی عملکرد آن 

در انتخابات گذشته، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اجالس سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری 
با حضور دبیرکل های تش��کل های عضو این جبهه در مجتمع فرهنگی 
حزب مؤتلفه برگزار شد. بنا بر این گزارش آسیب شناسی عملکرد جبهه 
پیروان در انتخابات ریاست جمهوری، بررسی راهکارها و استراتژی این 
جبهه در انتخابات آینده و همچنین رویکرد این جبهه نس��بت به دولت 
تدبیر و امید از جمله محورهایی است که در این نشست مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. همچنین مواضع جبهه پیروان نسبت به دولت یازدهم به صورت 

صریح و روشن در پایان این اجالس در قالب بیانیه ای اعالم خواهد شد. 

 فعالیت فردو 
هیچ گاه تعطیل نمی شود

رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: فعالیت سایت فردو هیچ گاه تعطیل نخواهد شد و ما 

در مجلس اجازه این کار را نمی دهیم.
عالء الدین بروج��ردی رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره 
مالقات با قائم مقام وزیر امور خارجه س��وئیس و این که آیا وی پیام 
ویژه ای از سوی آمریکا برای ایران داش��ته است، گفت: صحبتی در 
این زمینه وجود نداشته و با توجه به این که اخیرا دکتر ظریف با جان 
کری مذاکره کرده بود، لزومی نداشت که قائم مقام وزیر امور خارجه 

سوئیس پیامی بیاورد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا صحبت یا پیامی درباره آینده روابط 
ایران و آمریکا با توجه به مذاکرات صورت گرفته مطرح نشده است، 
اظهار داش��ت: هیچ صحبتی درمورد رابطه ای��ران و آمریکا در این 

مالقات صورت نگرفت.
بروجردی در این باره که آی��ا درباره مذاکرات ای��ران و 1+5 در ژنو 
مذاکراتی با قائم مقام وزیر خارجه س��وئیس و مدیرکل وزارت امور 
خارجه آلمان، صورت گرفته اس��ت ، اظهار داشت: این مالقات ها با 
 توجه به فضایی که در اروپا باز ش��ده است، بیش��تر در زمینه روابط 
دو جانبه و گسترش همکاری های پارلمانی و همکاری های سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی است.
رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اس��المی همچنین درباره مطلب منتش��ر ش��ده در وال اس��تریت 
ژورنال در خصوص بس��ته پیش��نهادی جدید ای��ران و این که یک  
منبع دیپلماتیک غربی مدعی شده است که بسته پیشنهادی جدید 
ایران بر مبنای کاهش غنی س��ازی20 درصدی و نیز متوقف کردن 
فعالیت سایت»فردو« است، تأکید کرد: حرف بی ربطی است. فردو 
هیچ گاه تعطیل نخواهد شد و همچنان به کار خود ادامه می دهد و 
ما نیز در مجلس اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. وی درباره سفر 
هیأت پارلمانی اروپا به ایران نیز گفت: هیأت پارلمانی اروپا که ما در 
کمیسیون امنیت ملی، میزبان آن هس��تیم اواخر مهر ماه به تهران 

سفر می کند.

الريجانی با ريیس مجلس کرواسی 
ديدار و گفتگو کرد

رییس مجلس شورای اسالمی که در زاگرب به سر می برد، با همتای 
کروات خود دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی اعزامی 
مهر به کرواسی، علی الریجانی که از شامگاه چهارشنبه به کراوسی 
سفر کرده اس��ت، در اولین برنامه کاری خود با همتای کروات خود 

دیدار و گفتگو کرد.
الریجانی در دیدار با یوسیپ لکو رییس مجلس کرواسی در خصوص 
راه های توس��عه روابط پارلمانی و روابط دو کشور بحث و تبادل نظر 
کرد. بازدید از پارلمانی کرواسی نیز در برنامه رئیس مجلس شورای 

اسالمی قرار دارد.

بسته جديد به ژنو می رود
منابع دولتی از ارایه بسته جدید پیش��نهادی ایران به گروه1+5 در 

نشست آتی در ژنو خبر داده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، دفتر وین خبرگزاری دولت طی گزارشی از 
ارایه بسته جدید پیشنهادی از س��وی ایران به گروه1+5 در نشست 
ژنو خبر داد. دور بعدی گفتگوهای ایران با گروه1+5 در روزهای2۳ 
و 2۴ مهر ماه در ژنو برگزار می ش��ود. طرفین در نشس��ت قبلی در 
نیویورک که در سطح وزیران خارجه برگزار ش��د، توافق کردند که 
دور بعدی مذاکرات در ژنو برگزار شود و محمدجواد ظریف و کاترین 
اش��تون سرپرس��تی دو هیأت ایران و1+5 را بر عهده داشته باشند.

هنوز مشخص نیست که1+5 در چه سطحی در مذاکرات ژنو شرکت 
خواهند کرد.

 رییس دس��تگاه قضا با اش��اره به این که اقدامات ب��رای آزادی 
زندانیان امنیتی از پیش از انتخابات آغاز شده بود، اظهار داشت: 
برخی فتنه گران سال88 دوباره س��ر برآورده و با تخیالت خود 

قصد مصادره انتخابات خردادماه را دارند.
به گزارش خبرن��گار مهر، آی��ت اهلل صادق آمل��ی الریجانی در 
شورای اداری استان آذربایجان غربی اظهار داشت: با انتخابات 
اخیر، فضای خوبی در کشور ایجاد ش��د و یک حماسه سیاسی 
رخ داد که رهب��ر معظم انقالب مؤثرترین نق��ش را در خلق این 

حماسه داشتند.
وی افزود: زمانی برخی می خواستند با محدود ساختن، فضای 
ناامیدی را ایجاد کنند که رهبر معظم انقالب اعالم کردند همه 
سالیق وارد انتخابات شوند واگر کس��ی اعتقادی به نظام ندارد 
به خاطر ایران در خلق این حماس��ه شرکت کند. سرانجام نیز با 

توصیه ها و پیگیری ها، انتخابات باشکوهی رخ داد.
رییس دستگاه قضا تأکید کرد: در این فضای دوستی و معنویت 
متأسفانه برخی قصد مصادره انتخابات را دارند. فتنه گران سال 
88 دوباره سربر آوردند تا با تخیالتی انتخابات را مصادره کنند. 

این انتخابات، انتخابات کل مردم با همه گرایش و سالیق بود.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که کش��ور نیاز به آرامش داشت این 
افراد هماهنگ با رییس جمهور آمریکا حرف می زدند و با طرح 
یک دروغ بزرگ، یعنی تقلب در انتخابات، می خواس��تند آرای 

مردم را مصادره کنند. متأسفانه االن عده ای توقع دارند این افراد 
برگردند که این توقع باطل است.

آیت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به آزادی زندانیان امنیتی نیز 
تصریح کرد: پ��س از آزادی گروهی از زندانی��ان امنیتی، برخی 
مدعی ش��دند این آزادی به خاطر انتخابات بوده که این نیز یک 
دروغ است. عنوان زندانی سیاسی اش��تباه بود و افراد آزاد شده، 
زندانیان امنیتی بودند. این مس��أله جدیدی نبود و مراحل این 

اقدام از پیش از انتخابات شروع شده بود.
رییس دس��تگاه قضا تأکید کرد: عده ای به والی��ت فقیه و نظام 
اعتقادی ندارند و با چهره های مختلف ظاهر می شوند. این نظام، 
حساب و کتاب دارد و افرادی که در چارچوب نظام کار می کنند 
می توانند عهده دار مسئولیت باشند. این خیانت است که فردی 
که اعتقادی به نظام ندارد، مس��ئولیتی را قبول کند و اگر فردی 

چنین خیالی را دارد باید این خیال را به گور ببرد.
وی ادامه داد: در عین حال در کنار این مسائل، کشوری هستیم 
که با مکر استعمارگران روبه رو بوده و در این فضا باید دست به 
دست هم داده و افرادی که به نظام اعتقاد دارند باید متحد شوند.

آیت اهلل آملی الریجانی سپس به ارتباط دستگاه قضایی و دستگاه 
های اجرایی اشاره کرد و گفت: باید در هماهنگی با دستگاه های 
اجرایی نهایت همکاری و هماهنگی صورت گیرد. دستگاه های 

اجرایی نیز با نظارت قوی بر خود بیشتر مشکالت را حل کنند.

رییس دستگاه قضا سپس با اشاره به همکاران خود در دستگاه 
قضایی نیز افزود: باید با مدیران اجرایی رفتاری اسالمی داشته 

باشیم و رفتار نظارتی ما با مدیران اجرایی وهم ایجاد نکند.
وی خاطرنشان کرد: مسأله مهمی که همه ما با آن مواجه هستیم، 
حفظ نظام اسالمی است. انقالب اسالمی نعمتی الهی بود و نظام 
جمهوری اسالمی ایران نظامی مردم ساالرانه و دینی، بهره مند 
از وجهه الهی در چارچوب ارزش اله��ی و مبتنی بر آزادی مردم 
است. نظام اس��المی طی س��ال های اخیر با تمام مشکالتی که 
کشورهای استعمارگر ایجاد کردند قوی تر ش��ده و امروز از هر 

روز مقتدرتر است.
آیت اهلل آمل��ی الریجانی ادام��ه داد: دلیل این که کش��ورهای 

اس��تعمارگر به ایران فش��ار 
وارد کرده و تحریم می کنند 
حکایت از اهتمام و توجه آنها 
به انقالب اسالمی است، زیرا 
آنها م��ی دانند ای��ن راه، راه 
مس��لمانان دیگر هم خواهد 
بود. باید توجه داش��ته باشیم 
هر زمان ت��الش کنند انقالب 
را از ارزش های اسالمی خالی 
کنند، افول نظام است. زمانی 
عده ای می خواس��تند وجهه 
اسالمی نظام را کمرنگ کنند 
که نادیده گرفتن وجهه نورانی 
نظام خیانت ب��ه آرمان های 
نظ��ام و شهداس��ت. ریی��س 
دس��تگاه قض��ا تأکی��د کرد: 
مس��ئوالن نباید مسئولیت را 

قدرت در نظر بگیرند و اخ��الق حرفه ای را باید جدی گرفت. در 
ادارات و همچنین دس��تگاه قضایی دیده ش��ده ما در برخورد با 

مردم، آن تواضع الزم را نداشتیم.
وی در پایان به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و 
گفت: یکی از اصول مهم قرآنی و دینی که در قانون اساس��ی نیز 
به آن اشاره شده موضوع امر به معروف و نهی از منکر است که در 
جامعه مغفول مانده است. در کوچه و بازار مظاهری را می بینیم 
که ناراحت کننده است. هر فردی که توانسته از کشورهای غربی 
کمک بگیرد یک شبکه ماهواره ای راه انداخته و هجوم فرهنگی 
می آورد. همه ما نسبت به خود و نسبت به دیگران در این زمینه 

مسئول هستیم.

آيت اهلل آملی الريجانی خبر داد

 پدر اسنودنمراحل آزادی زندانیان امنیتی، قبل از انتخابات آغاز شده بود
            وارد روسیه شد  

خبرگزاری شینهوا از مسکو به نقل از تلویزیون روسیه گزارش 
داد پدر ادوارد اسنودن افشاگر اطالعات محرمانه آمریکا، وارد 
روسیه شد. »لئون اس��نودن« پدر »ادوارد اسنودن« همان 
کارمند سابق سازمان سیا و افش��اگر برنامه های جاسوسی 
آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در بدو ورود خود به مس��کو 
ضمن تمایل شدید خود برای دیدار با پسرش گفت: من تنها 
خواهان آن هستم که پسرم در امنیت به سر برده و آزاد باشد 
و برای من فرقی نمی کند که وی در کدام کشور زندگی کند.

 برگزاری تظاهرات
 در واشنگتن 

واش��نگتن صحنه تظاهرات م��ردم آمری��کا در اعتراض به 
سیاس��ت های مهاجرتی ش��د که در نتیجه آن،200 نفر از 

معترضان بازداشت شدند. 
به گزارش آسوشیتدپرس، در میان بازداشت شدگان دست 
کم هشت نفر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا دیده می 
ش��وند.  بازداش��ت این200 نفر بعد از اقدام آنها در مسدود 
کردن یکی از خیابان های اصلی واش��نگتن انجام شد.  این 
تظاهرات برای فش��ار بر جمهوری خواه��ان کنگره جهت 
تصوی��ب اصالحات مربوط ب��ه مهاجرین برگزار ش��ده بود.  
پلیس هویت افراد بازداشت شده را اعالم نکرده، اما شاهدان 
عینی از بازداشت جان لوئیس، کیت آلیسون، ژوسف کرولی، 
چارلز رانگل، ال گرین و جان شاکوفسکی که همگی از اعضای 

دموکرات مجلس نمایندگان هستند خبر می هند.  

کارشناسان   سالح هاي شیمیايي 
به سوريه مي روند

مدیر کل سازمان منع سالح هاي ش��یمیایي اعالم کرد که 
گروه جدیدي از کارشناسان سالح هاي شیمیایي به سوریه 
مي رود. روزنامه فرامنطقه اي الش��رق االوس��ط اعالم کرد: 
احمد اوزومدجو مدیرکل سازمان منع سالح هاي شیمیایي 
با تأکید بر این که دولت سوریه با گروه بین المللي ناظر بر از 
بین بردن سالح هاي شیمیایي همکاري کرده، اظهار داشت: 
تیم دیگري متشکل از12کارشناس به دمشق خواهد رفت تا 
به 1۹ نفره کنوني فعال در این کشور بپیوندد. هیات اجرایي 
سازمان منع سالح هاي شیمیایي، طرح منهدم کردن سالح 

هاي شیمیایي سوریه را تا نیمه ماه 201۴ تصویب کرد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

آماده مناظره هستم
مسعود میرکاظمی / رییس کمیسیون 

انرژی مجلس شورای اسالمی

برخی  که می گویند به کرسنت افتخار می کنند، بدانند اجازه احیای 
کرسنت که ضد منافع ملی بود را نخواهیم داد.

درخواستمان از قوه قضاییه این است که موضوع قرارداد کرسنت را 
به طور جدی پیگیری کند. ما ب��ه عنوان نمایندگان مردم موظفیم با 
توجه به اطالعاتی که از وضعیت کرسنت، استات  اویل و توتال داریم، 
موضوع را پیگیری کنی��م تا ببینیم قوه قضاییه ب��ا این موارد چگونه 
برخورد خواهد کرد. این مطالبه مردم است و نمی شود اجازه داد که 
این موارد سرد و بی خاصیت 
شود. ما می گوییم در قرارداد 
کرسنت فس��اد بوده و منافع 
ملی کامال زیر پا گذاشته شده 
است و این آقایان باید ادعای 
خود را ثابت کنن��د. بحث ما 
درباره قرارداد کرسنت کامال 
روشن است و آماده مناظره با 

مدعیان در این باره هستیم.
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نشست سران شرق آسیا در برونئي آغاز شد  

هشتمین نشست سران کشورهای شرق آس��یا روز پنج شنبه در بندر سری بگاوان پایتخت برونئی 
آغاز شد. به گزارش خبرگزاری شینهوا از بندر سری بگاوان، سران ده عضو اتحادیه کشورهای جنوب 

شرق آسیا )آسه آن( و هشت شریک گفتگو در این نشست شرکت دارند.

 عنوان زندانی 
 سیاسی اشتباه 

بود و افراد 
آزاد شده، زندانیان 
امنیتی بودند. اين 

مسأله جديدی 
نبود و مراحل اين 

اقدام از پیش از 
انتخابات شروع 

شده بود

برخورد با بدحجابی در 
چارچوب قانون باشد

 اعزام 350 دانش آموز 
به مناطق عملیاتی

رییس قوه قضاییه گفت: ما نمی گوییم که نباید با برخی از مظاهر همچون 
بد حجابی برخورد نکرد، اما این برخورد باید در چارچوب قانون باشد.

یکی از موضوعات مهم در جامعه، بحث سبک زندگی است. سبک زندگی 
 با وضعیت زندگی ما مانند رفتار با دیگران، نوع پوش��اک و غذا مشخص

 می شود. وی افزود: باید بررسی شود چرا امروزه وضعیتی در سبک زندگی 
داریم که گمان می کنیم زندگی ما چالشی شده است. گاهی خانواده ها 
از نوع برخورد فرزندان و یا مؤمنین از حجاب بانوان ش��کایت دارند. اهل 
صنعت و کشف نیز از وضعیت موجود شاکی هستند. وی با اشاره به نگاه 
قرآنی و ایمانی به انسان اظهار داشت: ما باید به عنوان انسان مؤمن زندگی 

را طور دیگری ببینیم. 

۳50 نفر از دانش آموزان پسر پایه دوم مقطع دبیرستان های گلپایگان با هشت 
دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

رییس اداره آموزش و پرورش گلپایگان در حاش��یه بدرقه دانش آموزان پسر 
مقطع دوم دبیرستان های گلپایگان، اظهار داش��ت:۳50 نفر از دانش آموزان 
پایه دوم دبیرستان که درس آمادگی دفاعی دارند، با هشت دستگاه اتوبوس به 
مناطق عملیاتی جنوب کشور راهی می شوند. وی گفت: اعزام کاروان راهیان 
نور برای چهارمین سال متوالی انجام می شود و در 28 آبان ماه نیز ۳00 نفر از 
دانش آموزان دختر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند. فرمانده ناحیه 
بسیج سپاه گلپایگان نیز اظهار داشت: اعزام  دانش آموزان به مناطق عملیاتی 

جنوب کشور در قالب کاروان راهیان نور، یک کار بزرگ فرهنگی است.

نایب ریی��س مجلس تأکید کرد: اگر به فکر این باش��یم 
که دوران آب ش��دن یخ ها بین ما و آمریکا تموم ش��ده 
اس��ت، اش��تباه کرده ایم، چرا که یخ بین ما و آمریکا آب 

نخواهد شد.
به گزارش خبرن��گار حوزه احزاب خبرگزاری تس��نیم، 
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی، 
تحلیلی از نتایج انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ارایه 
کرد و با بیان ای��ن که مردم از 8 س��ال دوران اصالحات 
و 8س��ال دوران احمدی نژاد خس��ته ش��ده بودند و به 
اعتدال روی آوردند، اظهار داشت: مردم از 8 سال دوران 
تندروی اصالح طلبان که اوج آن در سال 78 اتفاق افتاد و 
همچنین از دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد 
که دچار افراطی گری شده بود، خس��ته شده بودند و به 
اعتدال ک��ه س��مبل آن در انتخابات روحان��ی بود، پناه 
آوردند. نایب رییس جبهه پیروان گفت: اگر به فکر این 
باشیم که دوران آب شدن یخ ها بین ما و آمریکا تمام شده 
اس��ت، اش��تباه کرده ایم، چرا که یخ بین ما و آمریکا آب 
نخواهد شد، البته می توانیم دشمن باشیم و در عین حال 
حداقل زیان را از دشمن ببینیم. داستان بین ما و آمریکا 
داستان50 ساله است و »حل نخواهد شد«، ولی می توان 

دشمنی را مدیریت کرد تا هزینه های دشمنی کم شود.

حضور وزیر سابقی که بعد از هشت سال معاون شد، »اهدای 
خون« در هوای »پاییزی« پاستور، ماجرای جلسه محرمانه 
ظریف و پاسخ رحمانی فضلی به کندی انتخاب استانداران از 

جمله حاشیه های پنج شنبه جلسه هیأت دولت بود.
دراین جلس��ه، هیأت دولت دو عضو جدید داش��ت. محمد 
شریعتمداری که هشت سال در دوران خاتمی وزیر بازرگانی 
بود، امروز بعد از هشت س��ال در سمت معاونت اجرایی وارد 
پاستور شد و شهیندخت موالوردی به عنوان معاون امور زنان 
و خانواده جایگزین مجتهدزاده شد. حضور رحمانی فضلی در 
جمع خبرنگاران واکنش وی به اظهارات هاشمی رفسنجانی 
مبنی بر کندی انتخاب استانداران را در پی داشت، به طوری 
که وی در این زمینه گفت: اگر روند انتخاب استانداران کند 

است، درعوض دقت باالیی در انتخاب آنها صورت می گیرد.
اما حضور ظریف وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران نیز بی 
حاشیه نبود، وی جلسه خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس را  محرمانه خواند و به سخنگوی 
این کمیس��یون توصیه کرد که به اظهارات وی توجه کند؛ 
توصیه ای که بالفاصله واکنش نقوی حس��ینی سخنگوی 
این کمیسیون را در پی داشت و وی در جواب به وزیر خارجه 
تاکید کرد: با اظهارات ظریف جلسه کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس محرمانه نمی شود.

عباس مقتدایی گفت: حذف شعار مرگ بر آمریکا نشان 
از جابه جایی تفکر امت  محوری با ملت محوری است.

نماینده مردم اصفهان در مجل��س نهم گفت: امروز باید 
نگران شکل گیری تفکری باش��یم که آن تفکر، رویکرد 
امت محوری و توجه به اسالم را با رویکرد ملت محوری و 

نژادگرایی و قومیت گرایی جابه جا می کند.
مقتدای��ی در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار ف��ارس پیرام��ون 
صحبت های اخیر آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی مبنی 
بر حذف ش��عار مرگ بر آمریکا اظهار داشت: امروز باید 
نگران شکل گیری تفکری باش��یم که آن تفکر، رویکرد 
امت محوری و توجه به اسالم را با رویکرد ملت محوری و 

نژادگرایی و قومیت گرایی جابه جا می کند.
وی عنوان کرد: ما در قانون اساس��ی جمهوری اسالمی 
ایران که خونبهای شهیدان اس��ت، مبارزه با استکبار را 
 یک مبنا قرارداده ایم و حمای��ت از مظلومان جهان را به 
عن��وان یکی از اصول مهم در قانون اساس��ی مش��خص 

کرده ایم.
وی گفت: اگر امروز سخن از غیرقابل اعتماد بودن آمریکا 
می ش��ود، به خاطر این است که اس��اس نظام سلطه بر 
محوریت او استوار است. ما باید مراقب باشیم که نرمش 

قهرمانانه با کرنش در برابر نظام سلطه متفاوت است.

حجت االس��الم علی تقوی در گفتگو ب��ا خبرنگار فارس 
در اصفهان پیرامون صحبت های اخیر آیت اهلل هاش��می 
رفسنجانی مبنی بر حذف ش��عار مرگ بر آمریکا اظهار 
داشت: ما به وسیله ش��عار مرگ بر آمریکا قصد داریم از 
آمریکا اعالم برائت کنی��م که به هیچ عنوان خالف عرف 

نبوده و نیست.
وی تصریح کرد: برخی از شخصیت ها در کشور در کمال 
تأسف اظهارنظرهایی چون حذف شعار مبنایی مرگ بر 
آمریکا را به سخنان امام خمینی )ره( ربط می دهند، اما 
نص صریح موضع ایشان درمورد آمریکا و این شعار وجود 
دارد. وی با بیان این که ما تابع والیت فقیه هستیم، گفت: 
اگر روزی امام)ره( فرمودند برخی کارها مانند نوشیدن 
جام زهر اس��ت، این کار از روی درایت ایشان بوده است 
و در حال حاضر نیز ول��ی فقیه ما ه��ر تصمیمی بگیرد 
تابع ایشان هستیم، اما در صورتی که از روی احساسات 
ش��خصی، حزبی، طیفی و خودسرانه قصد داشته باشیم 
آب را گل آلود کنیم کار درس��تی نیس��ت. مسئول نهاد 
رهبری در دانش��گاه اصفهان ادامه داد: ش��عار مرگ بر 
آمریکا به هیچ عنوان اهانت به مردم آمریکا نیست، بلکه 
این شعار قصد دارد ماهیت و خوی سیاستمداران آمریکا 

را مورد هدف قرار دهد.

دولت نمایندهمجلس نهاد

 يخ بین ايران و آمريکا
 آب نخواهد شد

 حاشیه های پايیزی
 جلسه هیأت دولت

نرمش قهرمانانه با کرنش در 
برابر سلطه، متفاوت است

 هدف ازشعار مرگ بر 
آمريکا برائت از آمريکا
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فعالیت های شهرداری بهارستان 
به نقل از روابط عمومي شهرداري بهارستان ترميم و روكش آسفالت 
خيابان ها و معابر سطح ش��هر، جدول گذاري و رنگ آميزي جداول 
سطح شهر و گسترش فضاي سبز ش��هري، همچنين طرح بهسازي 
از اقداماتی بوده است كه شهرداری بهارستان به پایان رساند ه است.
 همچني��ن رفيوژ پي��اده رو مياني بل��وار حضرت ول��ي عصر)عج( و

محوطه سازي ساختمان شهرداري نيز دو طرحي بودند  كه  مدت ها 
نيمه كار رها شده بود، در دست اقدام هستند.

گفتنی است  سرپرستي شهرداري بهارس��تان به عهده علي زیالبي 
است. 

ضرورت هشدار برای جلوگیری از 
شیوع هاری در سمیرم

مدیر مركز بهداشت و درمان شهرستان سميرم گفت: مسئوالن باید 
مردم س��ميرم را در رابطه با افزایش و ش��يوع بيماری هاری در این 
منطقه مطلع كنند. حس��ين خاكباز در گفتگو با مهر، اظهار داشت: 
بيماری هاری از جمله بيماری های ش��ناخته شده بين انسان و دام 
اس��ت. مدیر مركز بهداشت و درمان شهرستان س��ميرم افزود: این 
بيماری از طریق تماس جلدی به راحتی انتشار و انتقال پيدا می كند.

آغاز احداث نخستین مرکز جامع 
تکامل کودکان اصفهان

 مدیر مركز بهداش��ت ش��ماره ی��ک اصفهان گفت: كلن��گ احداث 
نخس��تين مركز جامع تکامل كودكان اس��تان ام��روز در زمينی به 
مساحت یک هزار و800 متر مربع در حوزه زینبيه اصفهان به زمين 
 زده ش��د.به گزارش خبرنگار مهر، حميد ترک زاده در آیين افتتاح و

 بهره ب��رداری از مركزجامع تکام��ل كودكان اظهار داش��ت: مركز 
بهداش��ت ش��ماره یک اصفهان همزمان با هفته كودک با همکاری 
دانشکده پزشکی، دانش��کده توانبخشی و معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی اس��تان اصفهان و جمعی از خيران س��المت اقدام به 

احداث مركز جامع تکامل كودكان كرد.

ويزای جعلی دردسرساز شد
  ریيس س��ازمان حج و زیارت گف��ت: در س��ه روز اخير۱08نفر از 
هموطنان پس از ورود به عربستان به دليل نداشتن ویزای معتبر به 
ایران برگردانده شدند. س��عيد اوحدی گفت: به رغم تأكيد سازمان 
حج و زیارت برای صدور ویزای معتبر و اعزام ب��ه حج تمتع و عمره 
امسال نيز شاهد بودیم، عده ای با سوءاستفاده از عواطف پاک مردم 
اقدام به صدور ویزای جعلی كردند. وی افزود: سه روز پيش هم ۴۵ 
نفر با هواپيمای قطری وارد جده ش��ده كه به همين دليل  مجبور به 
ترک خاک عربستان شدند. وی یادآور شد: روز گذشته هم ۶۳ نفر از 
با پرواز عراقی وارد جده ش��دند كه بازگردانده شدند. اوحدی با بيان 
این كه باید جلوی تکرار این موارد گرفته شود، اظهار داشت: بعد از 
سفر حج تمتع امسال جلس��اتی با نيروی انتظامی و پليس گذرنامه 
و ش��ركت های هواپيمایی برگزار خواهيم كرد تا از تکرار این موارد 

جلوگيری شود.
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گشتی در اخبار
نتایج تکمیل ظرفیت کنکور ارشد پزشکی اعالم شد

اسامی پذیرفته ش��دگان مرحله تکميل ظرفيت آزمون كارشناس��ی ارشد رشته های گروه 
پزشکی س��ال تحصيلی9۳ - 92 اعالم ش��د. پذیرفته ش��دگان در صورت عدم ثبت نام در 

دانشگاه حق شركت در آزمون ورودی سال بعد وزارت بهداشت در این مقطع را ندارند.
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مديرکل دفتر اطالعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور

درهرساعت 164 نفر متولد و 40 نفر در کشور می میرند

مدیركل دفتر اطالعات آمار جمعيتی سازمان ثبت احوال 
كشور با اعالم آمار ش��ش ماهه نخست امسال در دو واقعه 
والدت و فوت، از افزایش 2/۵ درص��دی تولد كودكان در 

كشور نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته خبر داد.
علی اكب��ر مح��زون  در گفتگو با ایس��نا افزود: در ش��ش 
ماهه نخست امس��ال 7۳۴ هزار و۶0 مورد تولد ثبت شده 
كه از ای��ن تعداد ۳77 ه��زار و ۶۱8 مورد تولد پس��ران و 
 ۳۵۶ ه��زار و ۴۴2 مورد تول��د دختران به ثبت رس��يده

 است.
وی افزود: بر اس��اس تفکيک مي��زان والدت ها در مناطق 
شهری و روس��تایی نيز ۵90 هزار و 208 مورد والدت در 

شهرها و ۱۴۳ هزار و 8۵2 والدت در مناطق روستایی به 
ثبت رسيده است.

امسال به ازای هر 100 دختر، 106 پسر در کشور 
متولد شده است

مدیركل دفتر اطالعات آمار جمعيتی سازمان ثبت احوال 
كشور تصریح كرد: این آمار نش��ان می دهد تعداد تولدها 
نسبت به مدت مش��ابه در سال گذش��ته 2/۵درصد رشد 
داشته است كه در تفکيک جنس��يتی نيز تعداد كودكان 

پسر بيش از دختران بوده است.
 به گفته محزون، نسبت جنسيتی والدت در كشور همانند 
نرم جهانی اس��ت و به ازای هر۱00 دختر، ۱0۶ پس��ر در 

كشور متولد می شود.
تولد 164 کودک در کشور در هر ساعت

وی ادامه داد: بر اساس آمار به طور متوسط در هر شبانه روز 
۳9۴7 نوزاد متولد می شود،كه این ميانگين در هر ساعت 

۱۶۴ مورد است.
افزايش حدود 2 درصدی مرگ و میرها

مدیركل دفتر اطالعات آمار جمعيتی سازمان ثبت احوال 
كش��ور درباره واقعه فوت در كشور در شش ماهه نخست، 

گفت: در این مدت ۱80 هزار و ۵2۵ مورد فوت ثبت شده 
در كشور داشتيم كه ۱02 هزار و 229 مورد را فوت شدگان 
 م��رد و 78 ه��زار و 29۶ م��ورد را زن به خ��ود اختصاص

 داده اند.
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در کشور فوت می کنند
مدیركل دفتر اطالعات آمار جمعيتی سازمان ثبت احوال 
كشور تصریح كرد: بر اس��اس آمار به طور متوسط در هر 
ش��بانه روز97۱ تن و در هر س��اعت۴0 تن در كشور فوت 
می كنند كه این ميزان نسبت به سال گذشته ۱/9درصد 

افزایش را نشان می دهد.
مردان بیشتر می میرند

وی عنوان ك��رد: آمارهای مرگ و مير نش��ان می دهد كه 
بيشترین تعداد افراد فوت شده در كشور را مردان به خود 
اختصاص داده اند، به طوری كه به ازای فوت هر۱00 زن، 

۱۳0 مورد فوت مردان به ثبت می رسد.
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آگهی فراخوان مناقصه عمومینوبت دوم

 م الف 7402روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

1- موضوع مناقصه : اج�رای عمليات حدود 91 كيلو متر لوله گذاری فوالدی و پل�ی - اتيلن به صورت پراكنده 
و س�اخت و نصب 600 مورد انش�عاب ف�والدی و پل�ی اتيلن ، كار ه�ای س�اختمانی ، تاسيس�اتی ، مكانيكی 2 

موردايستگاههای T.B.S در سطح اصفهان بزرگ 
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/8/1 
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 1129000000  ريال ) يک ميلياردو يكصدو بيست و نه ميليون ريال (  

مناقص�ه گ�ران م�ی توانن�د جه�ت كس�ب اطالع�ات بيش�تر ب�ه پاي�گاه اط�الع رس�انی الكترونيك�ی 
ش�ركت  گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس WWW.nigo-isfahan.ir    WWW.iets.mporg.ir ي�ا 
 با ش�ماره تلف�ن ه�ای 5 - 6271031 - 0311 ام�ور ق�رار دادهای ش�ركت گاز اس�تان اصفهان تم�اس حاصل 

فرمايند.                                                                                                                                                                        كد فراخوان :1331421

آگهی فراخوان عمومی 
شماره 48360174

آگهی فراخوان عمومی 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 )کد آگهی :ر92156(

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 )کد آگهی :ر92159(

شركت فوالد مباركه اصفهان در نظر دارد در و پنجره مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد، لذا از كليه 
شركتهای توانمندی كه در زمينه فوق فعاليت دارند و دارای شناخت كافی در اين زمينه می باشند و توانايی ارائه ضمانتنامه 
بانكی شركت در مناقصه به مبلغ 650000000 ريال را دارند دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ 80000 ريال به 
حساب جاری سيبا 0109030903009 نزد بانک ملی واريز نموده و پس از اخذ اسناد از سايت و تكميل آن حداكثر تا پايان 
وقت اداری مورخ 92/7/27 به آدرس مجتمع فوالد مباركه اصفهان 75 كيلو متری جنوب غربی اصفهان - صندوق پستی 

167 واحد خريدمواد مصرفی تحويل شده باشد. 
در صورت نياز به اطالعات فنی و بازديد با تلفن 3204-0335543 تماس حاصل فرماييد. 

دور نگار 0335543-3423 
هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 

ضمنا متن آگهی در سايتهای ذيل درج گرديده است . 
www.Mobarakeh-steel.ir شركت فوالد مباركه اصفهان به نشانی اينترنتی
www.ariatender.com مركز اطالعات مناقصات و مزايدات ايران به اينترنتی

شماره فراخوان : 48359641
موضوع فراخوان : راهبری 83 ) هشتاد و سه ( دستگاه ويال ، ساختمان اداری ، مركز طبخ و رختشوی خانه شركت فوالد مباركه در دهكده تفريحی 

زاينده رود 
مبلغ ضمانت نامه: 500000000 ريال 

* ضمانتنامه فوق می بايست در مرحله پيشنهاد قيمت تهيه گردد  و در حال حاضر نياز به ارائه آن نمی باشد .
شرایط الزم جهت شرکت در فراخوان : 

شركت هايی كه دارائی سابقه اجرايی در نگهداری و راهبری ويالها ، هتل ها و مهمانسراها می باشند می توانند اعالم آمادگی نمايند.
مدارک الزم : 

 تكمي�ل و ارائه ف�رم های خ�ود اظه�اری ارزياب�ی كيفی به هم�راه مس�تندات مرب�وط بص�ورت PDF روی CD ي�ا از طري�ق ايميل ب�ه آدرس
 N. ESKANDARI@MSC.IR و نامه اعالم آمادگی ارسال نماييد.

نحوه دریافت مدارک : از طريق س�ايت اينترنتی ش�ركت فوالد مباركه )www.mobarakeh-steel.ir( خريد و تامين كنندگان –قرار دادهای  
خريد –  پرسشنامه های ارزيابی كيفی پيمانكاران – فرم های پيمانكاران عمومی حقوقی 

مهلت ارسال اسناد : 1392/07/30 
 نحوه ارس�ال مدارک : تحويل كليه م�دارک ب�ه آدرس : اصفهان 75 كيل�و متری جن�وب غربی اصفهان  – كد پس�تی 11131-84881 ش�ركت

 فوالد مباركه – واحد قرار دادهای خريد 
*ارايه مدارک و سوابق هيچ گونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد 

*ضمنا كليه هزينه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
در صورت نياز به اطالعات فنی با شماره تلفن 3204-0335543 و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 3096و0335543-5165

تماس حاصل فرماييد.
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تماس حاصل فرماييد.

فرمانده ناجا با اش��اره به این ك��ه اجحاف نکردن 
در حق مردم و متهمان از دغدغه های من است، 
گفت: حتی در برخورد با اراذل نيز نباید از قانون 
عدول كنيم و این كه با روش��ی غيرقانونی تالش 
شود تا زودتر از متهم اعتراف گرفته شود، خالف 

قانون است.
 به گزارش فارس، سردار اسماعيل احمدی مقدم 
در مراس��م تجدید ميثاق با آرمان های بنيانگذار 
كبير انقالب اس��المی )ره( اظهار داشت: افتخار 
می كنيم ب��ار دیگر با حضور در ای��ن حرم مطهر، 
تجدی��د پيمانی ب��ا آرمان های امام )ره( داش��ته 
باشيم و خداوند توفيق دهد برای برقراری امنيت 
همچنان لباس س��بز س��ربازی را به تن داش��ته 

باشيم.
وی افزود: عدالت، ظلم س��تيزی، اخالق حسنه و 
عمل صالح همواره یک ارزش اس��ت، در صورتی 
كه دروغگویی و خبرچينی، ضدارزش محس��وب 

 می ش��ود، اما این ارزش ها و ضدارزش ها همواره 
 ب��ا ص��ور گوناگ��ون، ابزاره��ا و روش ه��ا تغيير 

می كنند.
فرمانده ناجا با اشاره به پيشرفت های تکنولوژی 
عصر حاضر اظهار داش��ت: رش��د س��ریع علم و 
فن��اوری، تغيير چه��ره زندگی بش��ر را به همراه 
داش��ته كه این خود دس��تاورد بزرگی است، اما 
این پيشرفت ها نتوانست س��عادت و احساس آن 
را برای انس��ان به ارمغان آورد، لذا در عصر حاضر 
 ادیان و دین گرایی رشد و پيش��رفت داشته زیرا 
افزایش آگاهی بشر، او را متوجه كاستی ها كرده 

است.
احمدی مقدم اف��زود: انس��ان تا مادام��ی كه از 
مادیات بهره مند اس��ت احس��اس قدرت می كند 
در حالی كه پس از گذران عمر و رس��يدن به سن 
پيری و هنگام بيماری، احساس می كند به پایان 
خط رس��يده اس��ت، اما انس��ان دین گرا، دنيا را 

محل و معبر می داند و زندگانی اصلی و اساس��ی 
را در آخرت می بيند البته برای چنين انس��انی، 
دنيا بی اهميت نيس��ت زیرا آخرت��ش را در این 

دنيا می سازد.
وی تصریح كرد: انسان از طریق ابزارهای مادی، 
سازنده آخرت است، از سوی دیگر نباید فراموش 

كنيم هدف اصلی ما زندگی آخرت است.
فرمانده ناجا تصریح كرد: نيروی انتظامی افتخار 
می كند كه مأمور برقراری عدل و قسط در جامعه، 
مبارزه با ظلم و حمای��ت از مظلومان و محرومان 

است.
وی گفت: اگر پليس��ی تنها ب��ه ارزش های مادی 
توجه كند در مواجهه با تخلفات و جرائم نمی تواند 
دوام آورد و تقوا پيش��ه كن��د، از ای��ن رو هنگام 
مأموریت ها، دچار تخطی شده كه در نهایت باید 

هزینه هایی چون اخراج را بپردازد.
احمدی مقدم با بيان این كه عامل بازدارنده ما از 

گناه، ترس از خداوند است، بيان داشت: اگر همه 
نظارت ها را در پليس شایسته نظام اسالمی جمع 
كنيم، تق��وای درونی و خداترس��ی، او را از انجام 
تخطی برحذر می دارد؛ پليس ب��ه عنوان مجری 
عدالت باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشد و 
در صورتی كه خود دچار نقصان باشد قادر به انجام 

وظایف و مأموریت های خود نيست.
احمدی مقدم گفت: در سند چشم انداز به دنبال 
پليس شایسته و بایسته اسالمی هستيم كه البته 

در گام های اوليه آن قرار داریم.
وی ب��ه رس��يدگی معيش��ت كاركن��ان ناج��ا 
اش��اره كرد و گف��ت: باید ب��رای ارتقای س��طح 
معيش��تی كاركنان بي��ش از پيش تالش ش��ود 
ام��ا در كن��ار آن باید ب��رای افزای��ش بصيرت و 
آگاهی ه��ای دینی ب��ه منظور تربي��ت مأموران 
 ش��جاع، با تق��وا و م��ردم دارد، س��رمایه گذاری

 شود؛ یک مأمور با تقوا در مسير عدالت اسير نفس 
نشده و در برخورد با مجرمان نيز از مسير عدالت 

خارج نمی شود.
فرمانده نيروی انتظامی با بيان این كه اس��اس ما 
قانون و شرع اس��ت، گفت: پليس هنگام اجرای 
مأموریت هایش باید براس��اس قانون عمل كند، 
اگر كس��ی با روش غير اخالقی از متهمی اعتراف 

بگيرد، اقدام او خالف شرع است.
به گفته احمدی مقدم قانون و شرع، رابطه نيروی 

انتظامی با مردم را مشخص می كند.
وی با اشاره به ش��عار هفته ناجا مبنی بر »اقتدار 
پليس در س��ایه مردم داری، قانونم��داری و روز 
آمدی« گفت: چنين پليس��ی باید به ابزار دانش، 
فنون و تجهيزات روز مجهز و در شناسایی و خنثی 

كردن تهدیدات روز، آماده باشد.
 احمدی مق��دم، قانونم��داری و م��ردم داری را

  مه��م تری��ن روز آم��دی دانس��ت و اف��زود: 
نيروی انس��انی در ناجا مهم ترین سرمایه اصلی 
سازمان اس��ت كه س��رمایه اجتماعی منبعث از 

آن است.
وی افزود: باید تالش كنيم نيروی انسانی شجاع، 
 با تق��وا و مجری قانون داش��ته باش��يم كه قطعا 
در كس��ب س��رمایه اجتماع��ی و رضای��ت 
 مردم نق��ش بس��زایی دارد، ل��ذا بای��د توجه به 
موضوع نيروی انسانی در س��رلوحه كار سازمان 

باشد.
فرمانده ناجا به فرمایش��ات حض��رت علی )ع( به 
مالک اشتر اش��اره كرد كه فرمودند » از امکانات 
خود به لش��کریان بده تا آنها به پش��ت سر خود 

نگاه نکنند«  اف��زود: مأمور پلي��س نباید هنگام 
 مأموریت نگران وضع معيشتی خود باشد از این رو 
 تأمي��ن مع��اش آن��ان از وظای��ف ما محس��وب 

می شود.
 وی خاطرنش��ان ك��رد: در محضر معم��ار كبير 
انقالب )ره( پيمان می بندیم كه نيروی انتظامی 
راه و مسير ایشان را كه از غدیر آغازشده، از عاشورا 
عبور كرده و به انقالب اسالمی رسيده، ادامه دهد، 
 اگ��ر حقيقت وج��ودی ام��ام )ره( را دنبال كنيم 
 باید رابطه خ��ود را با خدا و مس��ير خدمتگزاری 
 ب��ه م��ردم را مس��تحکم ت��ر كني��م و متوج��ه 
باش��يم تا با مجرمان و م��ردم یکس��ان برخورد 

نمایيم.
احمدی مقدم با تأكيد بر این كه هنگام دستگيری 
مجرمان نباید آبروی خانواده او را ببریم، تصریح 
كرد: برای مث��ال در برخی از مواق��ع مأموران ما 
به خاطر كمبود امکانات چندی��ن متهم را با هم 
منتقل م��ی كنن��د، در دیدارهای مک��رر با مقام 
معظم رهبری ایش��ان همواره تأكيد داشتند كه 
توجه كني��د در هنگام دس��تگيری آبروی متهم 

از بين نرود.
وی به فرمان هشت ماده ای امام )ره( اشاره كرد و 
گفت: در آن ایام ایشان برای رعایت حقوق مردم 
این پيام تاریخ��ی را صادر كردند ك��ه با توجه به 
گذشت چندین سال، هنوز این فرمان زنده است 
از سوی دیگر پيام تاریخی ایشان نياز روز جامعه 

است كه با ید از آن تبعيت كنيم.
فرمانده ناجا ادامه داد: داش��تن مأمورانی شجاع، 
مومن، بصير، آگاه، آماده خدمت، فداكار و ... شرط 

تحقق شعار هفته ناجای امسال است.
 وی به راه ان��دازی مركز نظ��ارت همگانی ۱97

 در س��ال 8۴ اش��اره ك��رد و گف��ت: در آن 
زمان،۴0درص��د تماس های مردمی ش��کایت از 
رفتار مأموران بود، اما امروز این ميزان به ۴ درصد 

رسيده است.
 احمدی مق��دم تصریح ك��رد: هفت��ه ای ۶ هزار 
تماس مه��م مردمی ب��ا مركز نظ��ارت همگانی 
ناجا پاالیش م��ی  ود كه2۴0 مورد آن ش��کایت 
است كه برخی از شکایت ها ممکن است به حق 
 باشد هرچند یک مورد شکایت از پليس نيز زیاد

 است.
فرمانده ناجا با بيان این كه مهم ترین دغدغه من 
ظلم مامور پليس��ی در حق مردم و حتی متهمان 
اس��ت، افزود: حتی در برخورد ب��ا اراذل و اوباش 

نباید از قانون عدول كنيم.

فرمانده ناجا:

اعتراف گیری با روش های غیرقانونی خالف است



چهره روزيادداشت

مصاحبه حضوري پذيرفته شدگان 
آزمون استخدامي دامپزشكي

معاون توس��عه مديري��ت ومناب��ع اداره كل دامپزش��كي اس��تان 
اصفهان گفت: ب��ا موافقت اس��تاندار، مصاحبه حض��وري پذيرفته 
 ش��دگان آزم��ون اس��تخدامي اي��ن اداره كل از ۲۷ مه��ر آغ��از 

مي شود.
شهرام موحدي با اشاره به اين كه مصاحبه حضوري پذيرفته شدگان 
س��ه برابر ظرفيت آزمون اس��تخدامي اين اداره كل دامپزش��كي از 
شنبه ۲۷ مهر سال جاري آغاز مي شود، بيان داشت: براي برگزاري 
مصاحبه تخصصي آزمون استخدامي اداره كل دامپزشكي، فهرست 
اس��امي پذيرفته ش��دگان و همچني��ن اطالعيه نحوه ش��ركت در 
 مصاحبه و م��دارك مورد نياز در س��ايت اي��ن اداره كل به نش��اني

http://isfahan.ivo.ir  قرار داده شده است. 

 ترخیص دارو  و مواد اولیه تولید
  از گمرک با تسهیالت ويژه

معاون فن��ی گمرك گفت: دارو و م��واد اوليه بنگاه ه��ای توليدی با 
تسهيالت ويژه از گمرك ترخيص می شود.

به نقل از گمرك جمهوری اسالمی ايران، معاون فنی و امورگمركی 
در مراسم توديع و معارفه مديركل گمرك فرودگاه امام خمينی)ره(، 
اظهار داشت: دارو و مواد اوليه واحدهای توليدی با تسهيالت ويژه از 

گمرك ترخيص می شود. 
با تسهيالت فراهم شده از س��وی گمرك، دارو، مواد اوليه توليدات 
دارويی، كاال ه��ای موردنياز واحد های توليدی و اقالم اساس��ی در 

سريع  ترين زمان ممكن از گمرك ترخيص می شود. 
محمدرضا نادری مع��اون فن��ی و امورگمركی گم��رك جمهوری 
اسالمی ايران در مراس��م توديع و معارفه مديركل گمرك فرودگاه 
 امام خمينی)ره( با بيان مطلب فوق، افزود: اين گمرك برای ترخيص 
به موقع مواد اولي��ه مورد نياز واحده��ای توليدی، اق��دام به ايجاد 
س��رويس ويژه نموده و به طور فعال نس��بت به انجام امور گمركی 

مربوطه اقدام می كند. 
وی تصري��ح ك��رد: ترخي��ص دارو و م��واد اولي��ه داروي��ی 
 ب��ه ص��ورت ش��بانه روزی انج��ام م��ی ش��ود ت��ا اي��ن اق��الم در 

كوتاه ترين زمان به بازار مصرف برسد. 

 آغاز دور جديد پیش فروش
 بلیت قطار از22 مهرماه

مديركل تنظيم و نظارت بر بازار راه آهن جمهوري اسالمي ايران از 
آغاز دور جديد پيش فروش بليت قطار حد فاصل اول تا30 آبان ماه 

از ۲۲ مهرماه خبرداد.
علي كاظمي منش با بيان اين كه دور جديد پيش فروش بليت قطار 
كليه مسيرهاي داخلي از روز چهارشنبه۲۲ مهرماه آغاز خواهد شد، 
گفت: در اين دوره پي��ش فروش بليت قطارهاي۹ ش��ركت حمل و 
نقل مسافري ريلي ش��امل راه آهن ش��رقي بنياد، وانياريل، جوپار، 
مهتاب سيرجم، رعد تبريز، ريل ترابرسبا، نورالرضا، ريل سيركوثر و 
 راه آهن حمل و نقل از س��اعت ۸ صبح روز ياد شده در سامانه جامع 
 برنام��ه ري��زي و نظ��ارت بر ف��روش بلي��ت قط��ار راه آه��ن آغاز

 مي شود.

 اعتراض اصناف 
به روند اجرای طرح شبنم

در حال��ی ك��ه س��تاد مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز در ش��رف 
 اج��رای مرحله  س��وم طرح ش��بنم بود، روي��ه كاری س��تاد تغيير 

كرد.
 به گ��زارش ايس��نا در اي��ن رابط��ه، جلس��ه ای با حضور رؤس��ای

اتحاديه ه��ای توليدی و خدماتی و معاون س��تاد مب��ارزه با قاچاق 
كاال و ارز برگزار ش��د كه در اين جلس��ه ميرمه��دی رييس اتحاديه 
فناوران رايانه  گفت: تمام دوس��تان حاضر از مجم��ع توليدی بوده 
و بخش خصوصی محس��وب می ش��وند كه اگر در يک روز فروشی 
 را نداشته باش��ند مثل اين اس��ت كه ش��ما در پايان ماه حقوقی را 

دريافت نكنيد.
 البته ش��ما اگر حقوقی را دريافت نكنيد فقط هزينه  خانواده داريد، 
اما توليد كنندگان هزينه های ديگری نظير بيم��ه، آب، برق، تلفن، 
 مالي��ات كارگ��ر و چندين م��ورد ديگ��ر را دارند كه باي��د پرداخت

 شود.
وی با اشاره به شكايت اتحاديه به ديوان عدالت اداری در رابطه با عدم 
كار كارشناسی طرح شبنم افزود: كاسب های كف بازار با وارد كننده 

و توزيع كننده تفاوت دارند. 
ما مجبور به خريد و فروش هستيم و در ابتدای طرح، اتحاديه فناوران 
رايانه جزء اتحاديه های مخالف طرح بود و اعالم نظر كرد كه14 مورد 

ايراد به طرح وارد است كه هيچ توجهی به آن نشد.

ارايه پتانسیل ها ی 
صنعت به استاندار 

جايگاه ايران در 
معادالت انرژي جهان

رفع بخشی از تحريم های ايران اميد دوباره ای را در دل صنعتگران زنده كرد 
تا بتوانند با استفاده از پتانسيل های موجود، گام توسعه را شتابان طی كنند.

گفتگوهای هسته ای در ژنو نزديک اس��ت و در صورت تعامل می توان اميد 
داش��ت كه بخش ديگری از تحريم ها نيز رفع ش��ود. ريي��س خانه صنعت، 
معدن و تجارت ايران گفت: اصفهان از پتانسيل های زيادی در بخش صنعت 
برخوردار اس��ت و اين پتانس��يل ها به همراه چالش های موجود به استاندار 
اصفهان ارايه می ش��ود. عبدالوهاب س��هل آبادی در گفتگو با ايس��نا اظهار 
داشت: مردم اصفهان نبايد عالوه بر تحمل آاليندگی صنايع، مشكالت ناشی 
از بيكاری را نيز تحمل كنند. وی با اشاره به رفع بخشی از تحريم های ايران 
گفت: تحريم ها نتوانست مردم ايران را خسته كند و آنها به پای صندوق های 

رأی رفته و دولت مورد نظر خود را انتخاب كردند.

مس��ئول كميته انرژي كميس��يون تجارت ات��اق بازرگاني اصفه��ان گفت: 
 ايجاد چند منطق��ه مركزي انرژي در كش��ور و ص��ادرات برق ب��ه جاي گاز 

مي تواند جايگاه ايران را در معادالت انرژي جهان اثرگذار كند.
رضا خياميان در جمع اعضای كميته انرژی اتاق اصفهان، با اش��اره به اين كه 
تشكيل كنسرسيوم گاز فلر در كشور گامي مؤثر در بازيابي گازهاي ناخالص 
است، اظهار داشت: تبديل اين گازها به انرژي برق مي تواند براي كشور ارزش 
افزوده ايجاد كند. وی با استقبال از ايجاد فدراسيون صادرات انرژي و صنايع 
وابسته كش��ور، بيان داش��ت: ايران در حوزه انرژي مي تواند سهم بسزايي در 
بازارهاي بين المللي داشته باشد. مسئول كميته انرژي كميسيون تجارت اتاق 
بازرگاني اصفهان تشكيل كارگروه محيط زيست و انرژي هاي نو كميته انرژي 

اتاق را گامي مؤثر در حفاظت از محيط زيست استان برشمرد.

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان گفت: 
متأسفانه تاكنون خصوصی سازی در بسياری از بخش های 
كش��ور به اجرا درنيامده اس��ت، به گونه ای كه بس��ياری از 
واگذاری ها دولتی به حس��اب می آيد، خصوصی س��ازی به 

زيان دولت نيست.
به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان در نشست هيأت امناهای شهرك های صنعتی استان 
اصفهان با مديران صنعتی استان كه رؤسای سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، شركت شهرك های صنعتی و خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان در آن حضور داشتند، مسائل 
مرتبط با شهرك های صنعتی مطرح شد و مسئوالن به آن 
پاسخ دادند. وی با بيان اين كه اين خانه می تواند بازويی برای 
رفع مشكالت توليدكنندگان استان باشد، اظهار داشت: خانه 
صنعت، معدن و تجارت با مركز پژوهش های مجلس جلسات 
ماهانه ای خواهد داشت، همچنين با ساير مسئوالن كشوری 
جلساتی داشته اس��ت و به زودی با رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نشس��تی برگزار می كند. سهل آبادی گفت: 
متأسفانه تاكنون خصوصی سازی در بسياری از بخش های 
كش��ور به اجرا درنيامده اس��ت، به گونه ای كه بس��ياری از 
واگذاری ها دولتی به حساب می آيد، اين در حالی است كه 

خصوصی سازی به زيان دولت نيست.

مديرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران از يک 
ميليارد ليتر افزايش مصرف بنزين در۲00 روز امسال نسبت 

به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانش��جويان ايران )ايسنا(، مصطفی 
كشكولی اعالم كرد: از ابتدای امسال تا كنون13 ميليارد و 
۷00 ميليون ليتر بنزين در سراسر كشور توزيع شده است 
كه از رشد ۷/5درصدی مصرف آن در قياس با مدت مشابه 
سال قبل حكايت دارد. وی متوسط مصرف روزانه بنزين در 
اين دوره زمانی را ٦۹ ميليون ليتر اعالم كرد و اظهار داشت: 
ميانگين مصرف اين فرآورده در مدت مشابه سال قبل )۲00 

روز ابتدايی سال 13۹1(٦4 ميليون ليتر در روز بوده است.
كشكولی مقدار بنزين توزيع شده در۲00 روز ابتدايی سال 
گذشته را 1۲ ميليارد و۷00 ميليون ليتر اعالم كرد و گفت: 
براين اس��اس، توزيع اين فرآورده در مقايسه با مدت مشابه 
س��ال قبل، بيش از يک ميليارد ليتر افزايش يافته اس��ت. 
وی تأكيد كرد: اولويت مهم شركت ملی پخش ملی پخش 
فرآورده های نفتی ايران، حفظ و تقويت ذخاير استراتژيک 
بنزين كشور برای ايام پر مصرف س��ال است كه اين مهم با 
برنامه ري��زی و تالش بخش های عمليات��ی )حمل و نقل و 

توزيع( به نحوی مطلوب انجام شده است.

  نماينده مردم فريدن، فريدونش��هر و چ��ادگان در مجلس 
گفت: در شرايط كنونی اقتصاد، چاپ اسكناس های درشت 
به صالح كشور نيس��ت، چرا كه س��بب كاهش ارزش پول 

ملی می شود.
محمدعلی اسفنانی در خصوص چاپ اسكناس های درشت 
۲0 و 50 هزار تومانی و تأثير آن بر ارزش پول كشور، اظهار 
داش��ت: تاكنون هر چه به بهانه های مختلف منجر به چاپ 
اسكناس درش��ت شده، بی اعتباری پول كش��ور را رقم زده 
است. وی تصريح كرد: چاپ اسكناس های درشت اگر روش 
درستی بود عالوه بر افزايش ارزش پول كشور امروز همچون 

ساير ارزهای دنيا، روند ثبات به خود می گرفت.
سخنگوی كميسيون قضايی و حقوقی مجلس در خصوص 
اجرای رفرم پول ملی كه از س��وی برخی مس��ئوالن كشور 
مطرح شده اس��ت، بيان داش��ت: اين موضوع فقط در حد 
صحبت است و بدون شک برای اجرا بايد به تصويب مجلس 

برسد. 
وی با تأكيد ب��ر اين ك��ه تغيير واح��د پول مل��ی نيازمند 
كارشناس��ی جدی دولتمردان و اقتصاددانان كشور است، 
تصريح كرد: فكر می كنم در فضای كنونی نوس��ان ارزهای 

مختلف در بازار، تغيير فرم پول ملی زياد مطلوب نباشد.

رييس اتحاديه توليدكنندگان گوشت قرمز در اصفهان 
گفت: با آغاز فصل س��رما انتظار افزايش قيمت گوشت 
قرمز می رود، چرا كه به  طور معمول در فصل زمس��تان 
و مناسبت های خاص همچون عيد قربان، محرم و صفر 

قيمت اين كاال باال می رود.
اصغر پورباطنی با بي��ان اين كه در ح��ال حاضر قيمت 
گوش��ت بره درجه يک ۲5 هزار تومان است و با توجه به 
آغاز فصل سرما انتظار افزايش قيمت گوشت وجود دارد، 
تصريح ك��رد: به دليل پايين بودن تع��داد دامداری های 
گوسفندی در استان، گوشت مورد نياز از شهرستان های 
خرم آباد، چهارمحال و بختياری، ش��يراز و مشهد تأمين 
و به صورت دام زنده وارد استان می ش��ود. وی با تأكيد 
بر اين كه توليد گوشت قرمز در اس��تان تغييری نكرده 
اس��ت، اظهار داش��ت: با افزايش آذوقه دامداران، توليد 
گوشت در دامداری ها بيشتر شده است. رييس اتحاديه 
توليدكنندگان گوش��ت قرمز با تأكيد بر اين كه به دليل 
پايين بودن تعداد دامداری های گوسفندی در استان، سه 
چهارم از گوشت مورد نياز اس��تان وارداتی است، يادآور 
شد: روزانه4 هزار تن گوشت گوساله و ۷ هزار تن گوشت 
گوسفند در استان اصفهان كشتار می شود و اين ميزان 

كشتار، تنها يک چهارم نياز استان است. 

فرآورده ارزصنعت اتحادیه

 خصوصی سازی
 به زيان دولت نیست

افزايش يک  میلیارد  لیتری 
مصرف بنزين

 دولت به فكر
 تثبیت نرخ  ارز باشد

 احتمال افزايش 
نرخ گوشت در فصل سرما

اخبار کوتاه

4
اجرای شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضالب مسکن مهر بهارستان 

    مديرعامل آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: عمليات انتقال، توزيع آب و جمع آوری فاضالب 
 پروژه مسكن مهر بهارس��تان اجرايی شده اس��ت. خط انتقال آب و فاضالب و ش��بكه توزيع آب و 

جمع آوری فاضالب پروژه مسكن مهر شهر بهارستان در دست اجراست.
نخستین کشتی تانكر در هند 

پهلو داده شد
کاپیتان محمدی بنایی 

مدیرعامل بیمه متقابل کیش
صدور بخشنامه مربوط به تمديد سه ماهه مجوز تردد كشتی های تحت 
پوش��ش بيمه متقابل كيش تا تاريخ ۲۷ دس��امبر ۲013 از سوی مشاور 
دريايی دولت هند به دفتر رياست كل كش��تيرانی هند از پهلو داده شدن 
نخستين كشتی تانكر در هند خبر داد. پنج شنبه گذشته  اين بخشنامه 
اجازه تردد به تمامی ادارات بندری كشور هند ابالغ شده است و كشتيها به 
زودی در بنادر پهلو خواهند گرفت. اين مجوز تا ۲۷ دسامبر اعتبار خواهد 
داش��ت هرچند كه ما قبال درخواست تمديد مجوز يكس��اله كرده بوديم 
لذا در اي��ن مدت اگر مدرك��ی از ما 
بخواهند تا مجوز يكساله صادر شود 
ارائه می كنيم تا چنين مشكالتی در 
مراحل بروكراس��ی اداری رخ ندهد. 
، از ۲۸ سپتامبر اختالل در تخليه و 
بارگيری كشتی های باربری و تانكر 
در بنادر هند و ايران رخ داده بود كه از 

امروز مجددا از سر گرفته شد.
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به منظور كنترل واردات كاالهای س��رمايه ای از 
جمله خودرو، طرحی در وزارت صنعت پيگيری 
می ش��ود كه با اجرای آن، واردات اين محصوالت  
تنها توس��ط نمايندگ��ی  ش��ركت های خارجی 
امكان پذي��ر خواهد بود و از واردات توس��ط افراد 

متفرقه جلوگيری می شود.
به گزارش فارس، بی سامانی در بازار خودروهای 
خارج��ی و عرض��ه خودروهاي��ی غيرمنطبق با 
مش��خصات اصلی ارايه شده از طرف شركت های 
خارجی، شكايت برخی مشتريان بازار خودروهای 
خارجی را به همراه داش��ته كه اين مسأله وزارت 
صنع��ت را به فك��ر تدوين طرحی ب��رای كنترل 

واردات خودرو انداخته است.
بر اين اس��اس، طرحی جهت كنترل خودروهای 
وارداتی در وزارت صنعت پيگيری می ش��ود كه 
برای اجرايی ش��دن، نيازمند مصوبه هيأت دولت 

است. فربد زاوه يک كارشناس بازار خودرو در اين 
مورد به فارس گفت: در صورت اجرايی شدن طرح 
كنترل واردات كاالهای س��رمايه ای، واردات اين 
كاالها از جمله خودرو تنها توسط نمايندگی های 
مجاز هر شركت خودروس��از خارجی امكان پذير 
خواهد بود و افراد متفرقه نمی توانند نس��بت به 

واردات خودرو اقدام كنند.
وی ب��ا بيان اي��ن كه اين ط��رح ش��امل واردات 
كاالهای سرمايه ای اس��ت، تصريح كرد: با اجرای 
آن، واردات كاالهای س��رمايه ای انحصارا توسط 
نماينده رس��می برند های خارجی در ايران انجام 
خواهد ش��د. وی با بيان اين ك��ه در حال حاضر 
بخشی از واردات خودرو توس��ط افرادی صورت 
می گيرد كه هيچ تخصص��ی در اين زمينه ندارد، 
اظهار داشت: در برخی موارد، خودروهای معيوب، 
س��رقتی و يا خودروهايی با دو ايربگ به جای10 

ايربگ به كشور وارد ش��ده و به خريداران عرضه 
ش��ده كه مش��كالت زيادی را برای آنها به وجود 

آورده است.

عرضه خودرو با دو ايرب�گ به جای 10 
ايربگ

زاوه توضي��ح داد: در برخی موارد وارد كننده های 
 متفرقه، خ��ودروی خارجی ب��ا دو ايرب��گ را به 
 كش��ور وارد كرده و ب��ا تغيير دوخ��ت روی بدنه 
 داخل��ی خ��ودرو، ط��وری وانم��ود كرده ان��د 
 كه اي��ن خ��ودرو دارای 10 ايربگ اس��ت و بابت 
 آن، هزين��ه اضافی از مش��تريان دريافت ش��ده 

است.
وی ب��ا بيان اي��ن ك��ه در ح��ال حاض��ر برخی 
خودروهای وارداتی از نظر آپشن های نصب شده 
با ادعای فروشنده مطابقت ندارند، گفت: ممكن 

است يک خودرو به عنوان خودرويی با10 ايربگ 
به مشتری ارايه ش��ود، ولی در زمان تصادف، اين 
ايربگ ها عمل نكنند و بعد از آن مشخص  شود كه 
اصال اين خودرو دارای10 ايربگ نبوده است كه 
نمونه اين اتفاق در تصادف خ��ودروی علی دايی 

ديده شد.
 وی با بيان اين ك��ه بخش��ی از واردات خودرو با 
اس��تفاده از كارت های بازرگانی كرايه ای صورت 
می گي��رد، گف��ت: در اي��ن ص��ورت، وارد كننده 
اصلی خودرو مشخص نيس��ت و امكان پيگيری 
مشكالتی كه برای خريداران پيش می آيد، وجود 

نخواهد داشت.
وی تصريح كرد: بابت واردات خودروهای خارجی 
با كارت های بازرگانی، مالياتی پرداخت نمی شود و 
اين مسأله، يک رقابت غيرمنطقی بين نمايندگان 
ش��ركت های خارجی و افراد متفرقه واردكننده 

خودرو ايجاد كرده است.

ارايه طرح به هیأت دولت در ماه جاری
اين كارش��ناس صنعت خ��ودرو تأكي��د كرد: در 
صورت اجرای طرح وزارت صنعت، تنها نماينده 
هر شركت خارجی می تواند محصوالت آن شركت 
را به كش��ور وارد كند و بايد به مشتريان پاسخگو 
باش��د. وی ادامه داد: طرح كنت��رل خودروهای 
وارداتی در س��ازمان حمايت و همچنين وزارت 
صنع��ت در حال پيگيری اس��ت ك��ه پيش بينی 

می كنيم در ماه جاری به هيأت دولت ارايه شود.

 بیشترين تخلف درمورد بنز، بی ام و و 
تويوتا

زاوه درمورد سهم خودروهای خارجی وارد شده 
توسط افراد متفرقه در بازار خودروهای خارجی 
كشور نيز گفت: در حال حاضر تمام خودروهای 
بنز و بی ام و توسط وارد كنندگان متفرقه به كشور 
وارد می ش��ود كه امكان تغيير آپش��ن آنها بسيار 
زياد اس��ت و كالهبرداری زي��ادی در اين مورد 

صورت می گيرد.
 وی ادامه داد: بيش��ترين تخلف درمورد كيفيت 
خودرو مربوط به واردات محصوالت تويوتا توسط 
وارد كنندگان متفرقه است و بعد از آن، محصوالت 

هيوندای و كيا قرار دارند.
به گفته وی، آپشن های نصب ش��ده بر روی اين 
نوع خودروها در واقع آپشن های فابريک شركتی 
نيس��تند و اين امكانات معموال در تهران يا دبی 
بر روی خودرو نصب می ش��ود كه استاندارد برند 

مربوطه را دارا نيستند.
 سهم55 درصدی خودروهای وارداتی 

توسط افراد متفرقه در بازار
اين كارش��ناس بازار خودرو با بيان اين كه حدود 
55 درصد خودروهای خارجی موج��ود در بازار 
توس��ط افراد متفرقه وارد ش��ده است، گفت:40 
درصد از اي��ن وارد كنندگان كمت��ر از10 درصد 

خودرو وارد كرده اند.
وی ادامه داد: دليل پايين بودن سهم نمايندگی 
ش��ركت های خارج��ی در ب��ازار نس��بت ب��ه 
واردكنن��دگان متفرقه ، پايين ب��ودن تمايل اين 
شركت ها نيست، بلكه چون افراد متفرقه، مالياتی 
پرداخت نمی كنند، قيمت محصوالتش��ان كمتر 
از نمايندگی هاس��ت، ولی در مقابل، ممكن است 
خودرو با مشخصات واقعی به خريدار تحويل داده 

نشود و يا آپشن های آن دستكاری شود.

قیم�ت  درص�دی  4ت�ا5  افزايش  
خودروهای خارجی

زاوه در پاسخ به اين سؤال كه با اجرای اين طرح، 
قيمت خودروهای خارجی افزايش خواهد يافت 
نيز گف��ت: حداكثر افزاي��ش قيمتی ك��ه اتفاق 
می افتد بين 4 ت��ا 5 درصد خواهد ب��ود، ولی در 
مقابل، خريداران، خودرويی با گارانتی و خدمات 

پس از فروش مناسب تحويل می گيرند.
وی با بي��ان اين كه هي��چ وارد كنن��ده ای به دنبال 
كاهش ميزان واردات خود نيست، تأكيد كرد: سود 
نمايندگی ها در ارايه خدمات پس از فروش است نه 
فروش خودرو، به همين دليل نمايندگی ها انگيزه ای 

برای محدود كردن واردات خودرو ندارند.

ضرورت کنترل بازار داخلی ها
به گزارش فارس، طرح كنت��رل واردات كاالهای 
س��رمايه ای از جمله خودرو در حالی مطرح است 
كه مش��تريان ب��ازار خودروهای داخل��ی نيز در 
انتظار اجرای طرحی برای س��اماندهی وضعيت 
 توليدات داخ��ل و كنترل بازار اي��ن محصوالت

 هس��تند. از س��ويی، در ص��ورت اج��رای طرح 
مديري��ت واردات خودروه��ای خارجی، ممكن 
اس��ت رش��د قيمت خودروهای خارجی بر بازار 
خودروه��ای داخلی ني��ز تأثيرگذار باش��د كه با 
توجه به س��هم باالی خودروهای داخلی در بازار 
نسبت به خارجی ها، مسئوالن وزارت صنعت بايد 
قبل از اجرای اين طرح، فكری برای كنترل بازار 

خودروهای توليد داخل كنند.

افزايش 5 درصدی قیمت، در ازای گارانتی خودروهای وارداتی

خارجی ها با ضابطه می آیند،
داخلی ها نظارت می شوند!



 مسعود  کیمیایی
 در »متروپل« 

الحاق عنوان »جمهوری 
اسالمی« به خانه سینما  

مسعود کيميايي درمورد فيلم سينمايي »متروپل« گفت: اين فيلم جزءآثار 
مورد عالقه من محسوب مي شود، چون تالش کردم تا بار ديگر به سينمايي 
که همواره دوست داش��تم اداي دين کنم و اميدوارم که در نهايت با اين اثر 

بتوانم مخاطبان بار ديگر به سالن هاي سينما بکشانم .
وي ادامه داد: برخ��الف فيلم هاي ديگرم اين بار قهرم��ان اصلي»متروپل« 
يک زن است. اين اولين بار اس��ت که دست به چنين کاري مي زنم تا کنون 
من را به داشتن سينمای مردانه محکوم کردند و بر اين باور بودند فيلم هاي 
من زيادي مردانه اس��ت و تکيه ام در آثارم صرفا روي آقايان است، اما اين 
بار سنت ش��کني کردم و در »متروپل« يک زن را به عنوان قهرمان فيلمم 
انتخاب کردم. در اين فيلم مهنازافشار، پوالد کيميايی، محمدرضا فروتن، 

ساعد سهيلی، شقايق فراهانی، يوسف مراديان و... ايفای نقش می کنند.

 سيدعلی طاهری سخنگوی کميس��يون فرهنگی مجلس درباره مجمع 
فوق العاده خانه سينما گفت: چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای با حضور 
بيژن نوباوه از نمايندگان کميسيون فرهنگی مجلس، نمايندگان صنوف 
سينمايی که با يکديگر اختالف داشتند و همچنين  ايوبی رييس سازمان 
سينمايی در وزارت ارشاد برگزار شد. وی در ادامه افزود: در جلسه مذکور 
درباره مسائل و مش��کالت و اختالف های پيش آمده بين صنوف مختلف 
سينمايی به شکل مبسوط صحبت شد، همچنين اساسنامه خانه سينما 
که در پايان دولت دهم به تصويب رسيده بود مورد بازنگری قرار گرفت و 
در طی اين بازنگری درباره شرايط نامزدهای انتخابات هيأت مديره خانه 
سينما بند التزام به قانون اساسی گنجانده شد. در ادامه هم قرار شد عنوان 

»جمهوری اسالمی« به نام خانه سينما اضافه شود.

یادداشت

روبان قرمز

اتاق موسیقی

هفت

ثریا قاسمی: من زنده ام
ثريا قاسمی بازيگرسريال»همه بچه های ما«باتکذيب خبر فوتش،گفت:حالم خوب است و زنده 
و سالمتم. وی افزود: چند روز است که شايعاتی را به راه افتاده که مرده ام! مگر جای کسی را تنگ 

کرده ام که تا پايم را از اين شهر بيرون می گذارم همه می گويند مرده ام؟!
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اولین دوره سلسله نشست هاي 
تخصصي فیلمسازي سینماي ایران 

تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگي- 
تفريحي شهرداري اصفهان با همکاري 
دانش��گاه علمي -کاربردي فرهنگ و 
هنر شماره ۱ اصفهان برگزار مي کند. 
اولي��ن دوره سلس��له نشس��ت هاي 
تخصصي فيلمسازي سينماي ايران با 
رويکرد سينماي مستند ) نگاه – فکر 
– تجربه ( با حضور کامران ش��يردل، 
خسرو سينايي، ناصر تقوايي، رخشان بني اعتماد، مهرداد اسکويي، پيروز 
کالنتري برگزار می شود. مديريت تاالر هنر در خصوص برگزاري اين دوره 
آموزشي گفت: حضور اساتيد، فيلمسازان و مستندسازان شاخص سينماي 
ايران در اين دوره آموزش��ي فرصتي در جهت تس��هيل روند رو به رشد 
فيلمسازي مستند در شهر اصفهان است. ميثم بکتاشيان در ادامه افزود 
:طي توافق انجام شده با دانشگاه علمي- کاربردي فرهنگ و هنر واحد ۱ 
اصفهان، هنرجوياني که اين دوره آموزشي را با موفقيت به پايان برسانند 
گواهي پايان دوره دريافت خواهند کرد. شايان ذکر است اولين نشست اين 
دوره در تاريخ ۲۵ مهر ماه و با حضور کامران شيردل برگزار مي گردد. عال 
قه مندان جهت ثبت نام می توانند تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۲ به تاالر هنر مراجعه 

نمايند.

 تاالر فرشچیان 
میزبان کنسرت رسیتال پیانو

کنس��رت رس��يتال پيانو ب��ه همت 
آموزشگاه موس��يقی با و با اجرا اميد 
سليميان و امير حمزه ای چهارشنبه 
۲۴ مهرم��اه س��اعت۲۰:۳۰ در تاالر 
فرشچيان اصفهان برگزار می شود. در 
اين کنس��رت قطعاتی از اسکار التی، 
رامس، ليست، اسکريابين و تعدادی 
ديگری از آهنگسازان بزرگ جهان به 
اجرا در می آيد. عالقه مندان برای تهيه بليت اين کنس��رت می توانند به 
آموزشگاه آزاد موسيقی فارابی واقع در خيابان س��عادت آباد، آموزشگاه 
موس��يقی آزاد آريا واقع در خيابان خاقانی و آموزشگاه موسيقی صبا در 

خيابان جمهوری اسالمی مراجعه نمايند. 

 کودکانه فکر کنیم
 بزرگانه عمل نماییم

هادی محق��ق کارگردان س��ينمای 
کودک گفت: برای بهبود س��ينمای 
کودک، کودکانه فکر کنيم و بزرگانه 

عمل نماييم.
ه��ادی محق��ق کارگردان فيل��م »او 
خوب س��نگ م��ی زند« در حاش��يه 
جش��نواره  هفتمي��ن  و   بيس��ت 
بين الملل��ی فيلم ک��ودک و نوجوان 
اظهار داش��ت: برای ايجاد تغيير و بهبود کيفيت در سينمای کودک الزم 
است دس��ت اندرکاران اين حوزه اين مهم را مدنظر داشته باشند که می 
بايست در کار برای کودکان، کودکانه فکر کنيم، ولی بزرگانه عمل نماييم. 
وی در خصوص ش��يوه خود برای انتخ��اب بازيگران، توضي��ح داد: برای 
شخصيت های داستان و افکار خود، صورتی در نظر می گيرم که در هنگام 
انتخاب بازيگر سعی می کنم کسی را انتخاب کنم که شباهتی به آن داشته 

و نيز اندک استعدادی برای بازيگری در وجودش باشد. 

 گفتگوی موسیقایی
 ایران و هند در بازار موسیقی 
اين آلبوم موس��يقايی برگرفته از کنس��رت س��ال ۹۰ گروه همس��از در 
فرهنگسرای نياوران است که به شکل بداهه نوازی توسط مسعود شعاری، 
سينا شعاری نوازنده گيتار کالسيک و عود و درش��ن  آنند نوازنده طبل، 
در قالب پنج قطعه اجرا عرضه ش��ده است. بيشتر س��اخته های اين اثر 
موسيقايی تصويری از قطعات ساخته شده سينا شعاری  است که  در قالب 
يک فضای تلفيقی برای مخاطبان ارايه شده و  به نوعی گفتگويی ميان دو 
موسيقی ايران و هند است که اين بار  از  موسيقی جاز استفاده کرده است.

اين آلبوم تصويری از ام��روز در تمامی 
فروشگاه های عرضه محصوالت فرهنگی 
هنری عرضه می شود. مسعود شعاری از 
نوازندگان تخصصی س��ه تار است. او با 
مکاتب مختلف سه تار نوازی قدما مانند 
ابوالحسن صبا، س��عيد هرمزی، يوسف 
فروتن و احمد عبادی آشناست. او شاگرد 
هنرمندانی چ��ون محمدرض��ا لطفی، 
حس��ين عليزاده و داريوش طاليی بوده 
است.  از ويژگی های آثار  وی   موسيقی 

تلفيقی  است.

درگذشتگان را رها کنید!
گروه فرهنگ- »درگذشتگان« را نه،  واژه درگذشتگان 
را تأمل کنيم؛ چه چيز پيداست در معنا، در يک حرف يا 

ريشه اين کلمه؟ 
گذاش��تن،  س��ر  پش��ت  و  گذش��ته  از  س��خن 
نامه ه��ا  لغ��ت  اکث��ر  در  م��رگ  هم��راه   ب��ه 

می آيد.
با واژه ای روبه رو هستيم که در گذشته همراه با مرگ معنا 
می يافته است. اعتباری اگر دارد از خود واژه يا معنا نيست؛ 
از اعتبار دارانی است که در زمان حيات قدر ندانستيمشان 
و حال با تکرار اين کلمه برای ياد آنها به اين کلمه سياه، 

روشنايی می بخشيم.
 اعتبار و احترام اين کلمه به کسانی است که ما اين واژه را 

پيشوندشان کرديم نه خود کلمه.
اين که اگر در زمان حيات درگذش��تگان اين کلمه را در 
 رس��انه ها با هر گفتگويی، بياني��ه ای و مکتوبه ای تکرار

 می کنيم، اگر در زمان حياتشان، در زمان حضورشان و 
در زمان هنرنمايی شان، نام خودشان و جايگاه خودشان 

را تکرار می کرديم.
 ش��رممان نمی ش��د که چرا باي��د اکنون آنه��ا را در دل 
خاک، بدون هي��چ هنرنمايی ای تحسينش��ان کنيم؟ به 
دنبال چه هستيم؟ اگر نکوداش��ت يا تقديری است آنان 
 که هس��تند را دريابيم؛ و تا هس��تند قدرش��ان را بدانيد

 لطفا.
در گذشتگان با خاطره سازی و هنرنمايی خود در عرصه 
فرهنگ جامعه ايرانی در ياد هنر دوستان ما نا و جاودانند 
و دعای آمرزش و شادی روحشان در دلهای اهالی فرهنگ 

پيوسته است.
 ام��ا هنرمن��دان بس��ياری را س��راغ داري��م ک��ه در 
جوان��ی، ت��اج س��ر محاف��ل بودن��د و اکنون ک��ه غبار 
پي��ری ب��ر چه��ره هنرش��ان نشس��ته، ب��رای م��ا دل 
 آزار ش��ده اند و از درد بی مه��ری، ت��ن به بس��تر تنهايی

 سپرده اند. 
آنها اکنون به نگاه ها دل خوش کرده ان��د تا درمان کنند 
دلتنگی هايش��ان را. دش��واری ج��ور ک��ردن پول يک 
 داروی گرانقيمت هم، با همين نگاه ها آس��ان خواهد شد 
بی شک تصميم سازان، متوليان و مسئوالن! درگذشتگان 

را رها کنيد.
 حال که قدر حضور نمی دانيم  ت��ا زمانی که من و ما، در 
دنيای ماده معنا داريم همين اکنون را دريابيم و در همين 
دنيا قدردان باشيم آنان را که حضور دارند و »درگذشتگان 

عزيز« و »صاحب نام « خواهند شد متأسفانه.

جشنواره، جشنواره و جشنواره. اين  
کلمه ای است که معموال در نيمه دوم 
 هر س��ال بيش از هميش��ه به گوش

عالقه مندان  سينما می رسد. جش��نواره هايی که هر کدام را 
نهاد و س��ازمانی برگزار می کند، به بودج��ه دولتی متصلند و 
فعاليت فرهنگی خود را به برگزاری جش��نواره معطوف کرده 
اند. اگر پي��ش از اين معيارس��نجش عيارفرهنگی يک جامعه، 
تيراژ کتاب های چاپی و ميزان و تعداد مطبوعات منتشره اش 
بود، در سال های اخير اين عيارسنجی، ش��کلی وارونه و البته 
غيرمتع��ارف در کش��ورمان پيدا کرده اس��ت!  اين ک��ه تعداد 
جشنواره ها در ايران در مقايس��ه با ساير کشورهای  جهان چه 
وضعيتی دارد، نکته ای اس��ت که نياز به کار آماری دارد،  ولی 
آنچه مسلم اس��ت تعداد جشنواره های س��ينمايی در ايران با 
 توجه به کيفيت و هدف گذاری ، بس��يار زياد وغير مفيد است. 
تع��دد جش��نواره ه��ای موضوع��ی در اي��ران ف��ی نفس��ه 
اتف��اق ب��دی نيس��ت چ��ه بس��ا حت��ی رخ��داد نيکوي��ی 
باش��د.  ولی با ش��کل و ش��مايل کنونی اين جش��نواره ها جز 
 ح��رام ک��ردن بيت الم��ال حاص��ل ديگ��ری در پ��ی ندارند.

تعدد و تکثر جشنواره های ريز و درشت فرهنگی  هنری- اعم از 
 دولتی و غيردولتی-  چنان در عرصه فرهنگی کشور، ترکتازی

 می کند که از گردو غبار ايجاد ش��ده متأسفانه حتی برخی از 
مسئوالن فرهنگی کشور نيزبه اشتباه می افتند. روزی نيست 

که درخبره��ا نخوانيم عده ای )البته(  بنابراحس��اس وظيفه و 
دغدغه های فرهنگی ش��ان، اقدام به راه اندازی يک جشنواره 
 ي��ا گردهمايی فرهنگ��ی و هن��ری نکنند!  اين س��ينه چاکان

 فرهنگ و هن��ر، معموال درادعاهای خود عن��وان می کنند که 
 قراراست، جشنواره شان گوی سبقت را از تمام فستيوال های

 معتبرجهان بربايد و )صد البته( جايگاه کشورمان را در سطح 
بين المللی ارتقا  ببخش��د...! جش��نواره های موضوعی با پنج 
 بحران عمده مواجهند: نخس��ت بحران فق��دان محتوا و بی اثر

 ب��ودن ، دوم وابس��تگی ب��ه دول��ت، بيم��اری هزين��ه 
س��ندرم  و  الم��ال  بي��ت  زب��ان  ب��ی  پ��ول  ک��ردن 
گ��ذاری، ه��دف  نب��ودن  مش��خص  س��وم   تبليغ��ات، 

 چهارم موضوعي��ت و لزوم برگزاری و پنج��م بی رونقی مفرط 
و بحران نب��ود مخاط��ب. همه م��ی دانيم نفس وج��ودی در 
برگ��زاری هرگردهمايی فرهنگی و جش��نواره هن��ری، الزاما 
درجمع ش��رکت کنندگان و ميهمانان ريز و درش��ت و تعداد 
حاضران آن خالصه نمی ش��ود. آنچه که می تواند يک فرآيند 
فرهنگی را از س��طح نازل يک ميهمانی و »دور هم نشس��تن«  
دوس��تانه به جايگاهی اثربخش رس��انده و به عنوان شاخصه 
ای مهم درميزان حرکت مؤثر فرهنگی آن جشنواره مشخص 
س��ازد، خروجی تأثيرگذارو عينی آن در جامعه اس��ت. صرف 
 نظرازجش��نواره های معظ��م و بزرگی مانند جش��نواره های

 فجر و يا جش��نواره کودک و نوج��وان اصفه��ان و تعدادی از 

جش��نواره های مرتبط با فيلمس��ازان جوان، و ش��مار اندکی 
ازفس��تيوال های بخ��ش خصوص��ی، ديگرکدام فس��تيوال را 
س��راغ داريد که بدون داش��تن نگاه اقتصادی، حضوری مؤثر 
درچرخه فرهنگی وفيلمس��ازی مملکت داشته باشد! معموال 
در اين جشنواره ها - به رغم  لقبش��ان که »موضوعی« است-  
تفکر و محت��وا وجود ن��دارد. اين جش��نواره ه��ا هيچ کمکی 
 به س��ينمای اي��ران در چارچ��وب موضوعی ک��ه برگزيده اند

 نمی کنند.
مگر جش��نواره پليس تاکنون باعث رونق ژانر پليس��ی ش��ده 
اس��ت؟ مگر ژانر دف��اع مقدس در س��ينمای اي��ران به کمک 
 جش��نواره »فيلم دفاع مقدس«  از نابودی نجات يافته است؟ 
مگر جشنواره »فيلم کودک« به سينمای کودک کمکی کرده 
اس��ت؟ آيا نگاه به زن در سينما با جش��نواره هايی مثل کوثر و 
پروين اصالح شده اس��ت؟ اصال مگر اين جشنواره ها کمترين 
کار فکری مؤث��ری هم درون خود انجام م��ی دهند؟ با نمايش 
 چند فيلم و برگزاری يک نشس��ت آيا می توان کار تأثير گذار

 انجام داد؟ بی برنامگی های کالن نيز موجب ش��ده تا ريش��ه 
برخی ژانر ها و انواع سينمايی در ايران بخشکد. به عنوان نمونه 
سينمای کودک در ايران زمانی بسيار پربار و پر مخاطب بود و به 
 تبع آن جشنواره فيلم کودک نيز با رونق فراوان برگزار می شد.

 ول��ی ب��ی برنامگ��ی و مديري��ت  نامت��وازن در س��ينما 
س��ينمای کودک را تا م��رز نابودی پي��ش برده اما در اش��اره 
ای گذرا به انواع و اقس��ام جش��ن های هنری که ب��ه غلط نام 
جش��نواره را بر خود  نه��اده اند، ش��اهديم که عملکردش��ان 
 ن��ه تنه��ا هي��چ خروج��ی واعتب��ار فرهنگ��ی درمي��ان 
مي��زان  بلک��ه  ن��دارد  فع��االن  و  ن��درکاران  ا دس��ت 
موفقيتش��ان در مق��دار کم��ک ه��ای ج��ذب ک��رده از 
مراک��ز دولت��ی خالص��ه می ش��ود! اگ��ر حماي��ت اقتصادی 
 و پ��ول دول��ت نباش��د، هي��چ نش��انی از اي��ن ميهمان��ی ها

و جش��نواره هايی که معم��وال برای گرفتن کم��ک های مالی 
بيشتر، خود را پشت نام های معتبر و محترم پنهان می کنند، 
نخواهد ماند! تنها ضرورت برگزاری اين دس��ت ميهمانی های 
فرهنگی، ش��ايد صرفا پرکردن جاهای خالی کارنامه برخی از 
کسانی است که نمره غالب کارنامه فرهنگی شان ، ۱۰ است! اما 
در نگاهی موشکافانه به اين پديده ای که - به عنوان »مظروف« 
از »ظرف« خود بزرگ تر ش��ده! -نمی خواهي��م به اين فرجام 
برس��يم که اين اين هزينه ها و اقدامات نتيجه ثمر بخش��ی در 
ادامه راه هنر و فرهنگ  کشور و بهبود کمی و کيفی اين عرصه 

مهم نداشته باشد!

به بهانه اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان

سایه محتوای سبک و هزینه سنگین بر جشنواره ها
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گروه فرهنگ- صنايع دس��تی به لحاظ اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی می تواند سهمی عمده در توسعه اس��تان داشته باشد. با 
درک صحيح از اين صنعت و هنر می توان زمينه را برای حضور هرچه 

بيش��تر اين صنايع در زندگی روزمره فراهم کرد. همه گير شدن و 
توسعه بيش از پيش صنايع دستی در اس��تان  نيازمند ايجاد ساز و 
کارهای مناسبی است تا از ظرفيت ها و ارزش افزوده بالقوه اين بخش 

در اقتصاد کشور و استان  استفاده شود.
توليدات صنايع دس��تی به عنوان لوازمی که از هنر دست و ذکاوت 
انسان برای توليد آنها استفاده ش��ده می تواند،  نقش عمده ای در 
صادرات داشته باشد، صادراتی که هم منافع اقتصادی و هم منافع 
بومی و ملی را در پی دارد. مزيت اين صنعت اين است که بسياری 
از رشته های صنايع دس��تی در تمام خانه ها و کارگاه های کوچک 
قابليت اجرا و توليد دارند. صنايع دستی به خوبی می توانند در رده 
مشاغل خانگی قرار گيرند، به طوری که تمام اقشار و به ويژه بانوان به 
صورت پاره وقت بتوانند اين محصوالت هنری و دستی را توليد کنند.

نمايشگاه های بين المللی صنايع دستی فرصت خوبی برای شناسايی 
و معرفی توانمندی های رش��ته های متنوع صنايع دستی است و 
می تواند زمينه خوبی برای معرفی و در نتيجه فعال شدن رشته های 
گوناگون و کمتر مطرح شده باشد. برگزاری نمايشگاه های صنايع 
دستی، اعطای تس��هيالت برای ايجاد کارگاه های کوچک و بزرگ 
توليد صنايع دستی و راه اندازی شهرک های صنايع دستی از جمله 
راهکار های رونق دادن به هنر- صنعت دس��ت به شمار می رود. در 
صورت معرفی شايسته اين هنر- صنعت در گستره ملی و بين المللی 
 می توان نقش تأثيرگذاری در معرفی ظرفيت های صنايع دس��تی

 و رون��ق دادن آن و در نتيج��ه رونق اقتصادی ايفا ک��رد. برگزاری 
نمايشگاه های معرفی صنايع دستی يکی از بهترين راه های معرفی 

و رونق بخشيدن به اين بخش از اقتصاد است و بايد با گسترش اين 
نمايشگاه ها و برگزاری آن در کش��ورهای مختلف آن را به جامعه 
جهانی معرفی کرد.  بايد ايجاد شهرک های صنايع دستی مورد توجه 
مس��ئوالن قرار گيرد تا از اين راه اقدامی برای حمايت از اين هنر-

صنعت صورت بگيرد. ساخت اين شهرک ها و ارايه تسهيالت ويژه 
برای توليدکنندگان اين بخش می تواند بخشی از انتظارات فعاالن  
اين حوزه را برآورده کند. صنايع دستی کشور پتانسيل های بالقوه 
و بالفعلی دارد که بايد با اهميت دادن و توجه ويژه به آن زمينه رشد 
و رونق گرفتن آنها را فراهم کرد. اين صنايع  به عنوان صنايع بومی 
که قدمت تاريخی دارد با گذش��ت زمان مغفول مانده و در صورت 
فقدان توجه می تواند  جايگاه خود را از دس��ت بدهد که با کاهش 
قيمت تمام شده، افزايش کيفيت و معرفی بهتر می توان جلوی آن را 
گرفت. بخش کيفی محصوالت صنايع دستی را بايد هنرمندان اين 
رشته ها مد نظر قرار دهند و با ارتقای کيفيت محصوالت توليدی، 
زمينه فروش محصوالت خود را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم 
کنند. با اين اوصاف آنچنان که پيداس��ت، صنايع دستی به لحاظ 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می تواند س��همی عمده در توسعه 
کشور داشته باشد. با درک صحيح از اين صنعت و هنر می توان زمينه 
را برای حضور هرچه بيشتر اين صنايع در زندگی مردم و با استفاده 

از ظرفيت های اين بخش به اقتصاد و فرهنگ ايرانيان ياری رساند.

هنر دست و دل

صنایع دستی؛ ظرفیتی مغفول در اقتصاد هنر

صنایع دستی به 
خوبی می توانند در 
رده مشاغل خانگی 

قرار گیرند، به طوری 
که تمام اقشار و به 

ویژه بانوان به صورت 
پاره وقت بتوانند این 

محصوالت هنری و 
دستی را تولید کنند

جمال 
نوروزباقری

س :ایمنا
 عک



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 فصل زمستان
 و اسکی برای اصفهانی ها

رییس هیأت اس��کی فریدونش��هر از خرید تخته و تجهیزات اسکی 
جهت اجرای طرح آموزش اس��کی رده های پایه در این شهرستان 

خبر داد.
عبدالرضا اصالن��ی با اعالم این خبر اظهار داش��ت: ه��دف از خرید 
تجهیزات اسکی به مبلغ 250 میلیون ریال بسط و گسترش ورزش 
مفرح اس��کی و همچنین ترغیب و تشویق نونهاالن و نوجوانان برای 
 آموزش دیدن این رش��ته اس��ت. وی ادامه داد: پ��س از اتمام فصل 
 ب��ارش و تعطی��ل ش��دن فعالی��ت پیس��ت اس��کی فریدونش��هر، 
فعالیت های عمرانی در این محل آغاز ش��د ک��ه در حال حاضر نیز 

ادامه دارد.
رییس هیأت اسکی فریدونشهر افزود: احیای چشمه جنب ساختمان 
پیست اسکی جهت مصارف بهداشتی و فضای سبز و همچنین تعمیر 
سرویس های بهداش��تی طبقه فوقانی ساختمان با هزینه ای بالغ بر 
40 میلیون ریال از جمله فعالیت هایی است که در این محل به اتمام 

رسیده است.
اصالنی افزود: نصب س��رویس های بهداش��تی س��یار در محوطه و 
پارکینگ پیست با همکاری سازمان عمران زاینده رود که در حدود 

20 میلیون ریال جهت نصب و انتقال هزینه شده است.
رییس هیأت اسکی فریدونشهر خاطر نش��ان کرد: خرید انشعابات 
 گاز، لول��ه کش��ی آب آش��امیدنی و همچنی��ن خط تلف��ن ثابت از 
ضروری ترین مواردی اس��ت که مجموعه پیس��ت اس��کی اس��ت 
شهرستان به آن نیاز داش��ته و با برآوردی که انجام شده به اعتباری 

بالغ بر 20 میلیارد ریال احتیاج است.
وی در پایان از همکاری و مساعدت اداره ورزش و جوانان فریدونشهر، 
هیأت اس��کی اس��تان اصفهان، فرمانداری، اداره راه و شهرس��ازی 
شهرس��تان و ش��هرداری فریدونش��هر در خصوص فراه��م کردن 
زیرس��اخت ها جهت فعالیت های عمرانی و ارای��ه خدمات بهتر در 

مجموعه پیست اسکی تشکر کرد.

استخر رایگان در روز 26 مهرماه
روز 26 مهرماه استخرهای تحت نظر اداره کل ورزش و جوانان استان 

اصفهان به صورت رایگان سرویس ارایه می دهند.
به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان اس��تان اصفهان، اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش 
 )26 مهرم��اه( در نظر دارد تا اس��تخرهایی که تحت نظ��ر این اداره

 هس��تند را در روز 26 مهرماه به صورت رایگان در اختیار عموم قرار 
دهد.

آزادسازی پول بلوکه شده فدراسیون 
اتومبیلرانی و موتورسواری

پول بلوکه ش��ده فدراس��یون اتومبیلرانی و موتورسواری کشورمان 
آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و با اعالم محمودرضا رضایی سرپرست 
دبیری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، با پیگیری های کادر 
جدید مدیریتی فدراس��یون و روابط برقرار ش��ده با بخش آموزشی 
فدراسیون  جهانی و همچنین حمایت دکتر محمد بن سالیم نایب 
رییس فدراسیون جهانی و با وجود تحریم ها، فدراسیون کشورمان 
موفق ش��د،  ضمن افتتاح حس��اب در بانک ملی ایران ش��عبه دبی 
فدراسیون جهانی را متقاعد سازد تا پول بلوکه شده این فدراسیون 
 را ب��ه  این حس��اب واریز کن��د. این ملبغ ب��ه مدت دوس��ال بلوکه

 شده بود.
به گزارش تسنیم فدراسیون فوتبال نیز با چنین مشکلی مواجه است 
و یک میلیون دالر این فدراس��یون در آمریکا بلوکه شده و مسئوالن 

این فدراسیون در تالش هستند این مبلغ را بازگردانند.

بهداد سلیمی مورد تقدیر قرار گرفت
فدراس��یون پزش��کی - ورزش��ی در آغاز نهمین همایش سراسری 
پزشکی- ورزشی از بهداد سلیمی  قهرمان وزنه برداری ایران و جهان 

به خاطر پیشینه خوبی که در زمینه دوپینگ دارد، تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش سراسری پزشکی - ورزشی 
همراه با پنجمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی - ورزشی روز 
پنج شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی در تهران و در 

محل هتل المپیک آغاز شد.
یکی از چهره های آش��نای ش��رکت کننده در ای��ن همایش بهداد 
سلیمی قهرمان وزنه برداری ایران و جهان بود. این قهرمان المپیک 
2012 لندن از جمله ورزشکارانی است که پیشینه خوبی در زمینه 

دوپینگ دارد.
آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ طی 6 س��ال گذش��ته و در میادین 
 مختلف 28 بار اقدام به نمونه  گیری از سلیمی کرده است اما هیچ گاه

 نتیجه تس��ت های دوپینگ به عمل آمده از وی، مثبت اعالم نشده 
اس��ت. به همین دلیل در آغاز همایش سراسری پزشکی - ورزشی، 
از سوی فدراسیون پزش��کی ورزش��ی از این ملی پوش وزنه برداری 

تقدیر شد.

تعلیق داور یک روند کامال 
قانونی است 

حجت االسالم علیرضا علیپور 
 دبیر هیأت رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران

 کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی اگر به دنبال پاکسازی فوتبال 
است از دعوت آدم های مسأله دار خودداری کند. درمورد سرانجام پرونده 
محسن قهرمانی داور و چند نفر دیگر ما کلیه مدارک پرونده را به کمیته 
انضباطی داده ایم و این کمیته باید رأی نهای��ی را صادر کند، دو مدرک 
جدید هم قرار ب��ود به پرونده اضافه ش��ود. تعلیق داور ی��ک روند کامال 
قانونی اس��ت که مبتنی بر 
آیین نامه اخالقی فیفا و برای 
جلوگیری از هر گونه ضرر و 
زیان به فوتبال اس��ت و اگر 
برخی افراد هم به این مسأله 
اعتراض دارند، شاید به این 
دلیل است که همکارانشان 

محروم شدند.

مدارکی دارم که رو می کنم

نه در فوتبال که در زندگی 
شخصی ام هم خطایی نکرده ام

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نه در فوتبال که 
در زندگی شخصی ام هم خطایی مرتکب نشده ام.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی دایی پس از شکست 3 
بر 2 مقابل ذوب آهن در دیدار دوستانه درمورد جریمه 3 
میلیون تومانی خود گفت: ببخشید! مگر من در کنفرانس 
چه چیزی گفته ام و یا چه کار خاصی انجام داده ام که 3 
میلیون جریمه ش��ده ام؟ من این رأی را قبول ندارم و به 

آن اعتراض می کنم.
وی درمورد ای��ن که در پرونده محس��ن قهرمانی ظاهرا 
دس��تاوردهای جدیدی رو شده اس��ت، گفت: دستاورد 
جدیدی نداشته است، اما صحبت هایی انجام می شود که 
متناقض است. از قول زندی سرپرست راه آهن حرف هایی 
شنیدم. ایشان بعد از آن که فالح از سرپرستی اخراج شد 
به باش��گاه راه آهن آمد. با تمام احترامی که برایش قائل 
هستم که با او همکار بودم او صحبت هایی انجام داده که 

غیرواقعی است و با واقعیت فرق دارد.
وی افزود: نمی دانم فردوس��ی پور هم دنبال چه چیزی 
می گردد که م��دام می گوید ب��ازی آلومینیوم و راه آهن. 
فیلم های مسابقات راه آهن و مس، راه آهن و سایپا موجود 
است، دو کارشناس بیایند و نظرشان را بدهند. وقتی ما 
سه گل می زنیم، نمی دانم فردوسی پور دنبال چه چیزی 

می گردد. به قول خودش شیطنت کرده است.
دایی تصریح کرد: من نه تنها در فوتب��ال که در زندگی 
ش��خصی ام هم کوچک ترین خطایی مرتکب نشده ام و 
آقایان شلوغ کاری می کنند. من آمده ام حقم را بگیرم و تا 
آخرش هم ایستاده ام، متأسفانه اکنون وضع به گونه ای 
شده که اگر دنبال حقت بروی می گویند ناهنجاری شده 
اس��ت و علیه تو جبهه می گیرند، اما من از اولش هم به 

دنبال حقم بوده ام و تا آخر ایستاده ام.
دایی گفت: نمی دانم ای��ن جریمه های نقدی برای من از 
کجا درمی آید. درمورد مسائل انضباطی و آنهایی که در 
این مورد هم تصمیم گیری می کنند خیلی چیزها دارم که 
رو می کنم و به موقعش درمورد پرونده اس��تیناف خودم 
هم مستنداتی دارم که نشان خواهم داد تا مشخص شود 
چه کسی خالف می کند و چه افرادی رأی اشتباه یا بهتر 
است بگویم چه جوری رأی می دهند، رأی های سلیقه ای. 

گذشت زمان حقایق را هم مشخص می کند.

زاویه

6
امیر قاسمی نژاد 16 پله در رنکینگ جهانی جودو صعود کرد

  به گ��زارش  خبرگزاری مهر امیر قاس��می نژاد س��رگروه تیم ملی جودو با کس��ب م��دال نقره در 
رقابت های جایزه بزرگ تاشکند، ضمن کسب 2000 دالر جایزه، 16 پله در رده بندی بهترین های 

وزن خود صعود کرد. 

 دانیال داوری، در حالی که روز پرهیجانی را سپری کرده است، 
روبه روی خانه پدر بزرگش، میزبان ماس��ت. استشمام هوای 
آلوده تهران، نوع رانندگی مردم، خس��تگی ماندن در ترافیک 

و... در چهره او پیداست.
 با ای��ن ح��ال، او ب��ا روی ب��از پذی��رای ماس��ت، دانی��ال از 
 همی��ن ابتدا، خ��وش برخ��ورد و خونگ��رم به نظر می رس��د

 انگار خیلی ش��بیه آلمان ها نیس��ت، اما دانیال در مصاحبه با 
خبرآنالین، نشان داد کم حرف است و سخت تیتر می دهد!

برای این ک�ه به تی�م ملی ای�ران بیایی با کس�ی 
مشورت کردی ؟

با دژاگه و نکونام مشورت کردم. با هر دوی آنها به صورت تلفنی 
حرف زدم و درباره شرایط حضور در ایران پرسیدم. هر دو جو را 
خوب توصیف کردند. با چیزهایی که فهمیدم، تصمیم گرفتم  

به ایران بیایم و برای تیم ملی کشورم بازی کنم.
آیا خانواده ات هم در این تصمیم نقش داشتند؟

 آنها هم عالقه زیادی داش��تند برای ایران ب��ازی کنم، ولی در 
نهایت این خودم بودم که تصمیم آخر را گرفتم.

برخورد بازیکنان تیم ملی با تو چطور بوده است؟ 
البته تو یک بار ه�م در کویت به تی�م ملی ملحق 

شدی و در آن اردو کنار بازیکنان بودی.
خیلی ها را از قبل می شناختم، چون یک بار دیگر هم به اردوی 

تیم ملی آمده بودم.  استقبال خوبی از من شد.  با آندو و قوچی 
و جواد از همه بیش��تر رفیقم. همه بچه ها به من کمک زیادی 
می کنند و جا دارد از همه ش��ان به خاط��ر حمایتی که از من 
داشتند، تشکر کنم. هیچ مشکلی وجود ندارد. جو بسیار خوبی 
هم بر اردو حکمفرماست، اما تنها مشکلی که وجود دارد، بحث 
ارتباط است که به دلیل بحث زبانی هنوز نتوانسته ام با بازیکنان 

صحبت کنم و ارتباطاتم با آنها را بیشتر کنم.
 در اینترنت از تو عکس هایی منتشر شد که نشان 
 م�ی داد مدلینگ هس�تی. البته اس�تایل، تیپ و 

چهره ات هم به مدل ها می خورد!
)خنده( ولی نه چنین چیزی نیست. پیشنهادی هم برای این 
که مدل باشم نداش��تم. در آلمان هم مدل نیستم. اگر عکسی 
بوده، به این خاطر گرفته نشده و بیشتر برای آلبوم خودم چنین 

عکس هایی گرفته ام.
می دانی�م که ینس لم�ان دروازه بان س�ابق آلمان 
اس�طوره ورزش�ی تو اس�ت. دلیل عالقه ات به او 

چیست؟
لمان اهل نمایش و تئاتر بازی کردن نبود. او خودش بود و نقش 
بازی نمی کرد. او کارهایی را که باید، انجام می داد. استایل و 
شخصیتش هم خوب بود. به همین دلیل او را الگوی خودم قرار 
دادم. لمان البته در تیم ملی آلمان همیشه پشت اولیور کان بود 

با این حال من به شخصیت و عملکردش عالقه زیادی داشتم.
از گلرهای بزرگ ایران کسی را می شناسی؟

نه، بچه های فعلی را می شناس��م. البت��ه بازی های حجازی و 
عابدزاده را هم دیده ام. این دو از بزرگان فوتبال ایران هستند و 

می دانم که چه محبوبیتی دارند.
یک جایی از قول تو نوشته بودند که پرسپولیسی 

هستی.
من اص��ال تیم ه��ای ایرانی 
را نمی شناس��م که بخواهم 
نتایجش��ان را پیگیری کنم. 
زمان��ش را هم ن��دارم. آنجا 
دسترس��ی هم نیست. زبان 
هم بلد نیستم. پرسپولیس 
ج��زء عالق��ه مندی ه��ای 
م��ن نیس��ت. اس��تقالل و 
پرس��پولیس جفتشان برای 
من در یک س��طح هستند. 
آمده ام اینج��ا و امید زیادی 
دارم که مورد تأیید کی روش 
باشم. در حال حاضر طرفدار 

تیم ملی ایران هستم.
حض�ور ک�ی روش 
درتیم ملی چقدر در 

آمدنت به ایران تأثیر داشت؟
او یکی از مربیان بزرگ دنیاس��ت. امیدوارم که مورد تأییدش 
باشم و رضایتش را جلب کنم. کی روش نقش زیادی در حضور 
من داشت، با او صحبت کردم. از ته قلب این تصمیم را گرفتم 

که به ایران بیایم.
دیروز حسابی تهران را گشتی؟ از برج میالد بگیر 

تا نقاط دیدنی شهر را.
 تهران خیلی بزرگ است، خیلی وسیع اس��ت. آخرین بار که در 
اینجا بودم، پانزده س��ال قبل بود. برایم اینجا شهر زیبا و جالبی 
اس��ت و از حضور مجدد در این شهر خوش��حالم. از پدرم سؤال 
کردم تهران بزرگ تر است یا لندن؟ چیزی که برایم عجیب است 
رانندگی مردم ایران است. فکر نمی کنم هیچ وقت در ایران بتوانم 
رانندگی کنم. رفتیم برج میالد را دیدیم. یک مسیر ورود ممنوع 
را هم رفتیم که نباید می رفتیم! مأمور حراست آمد جلوی ما که 
من را شناخت. برایم جالب بود. از من خواست که پیاده شوم و با 
هم عکس یادگاری بگیریم. من هم این کار را کردم. برخورد او با 
من واقعا صمیمی و گرم بود. کال مردم ایران با من برخورد خوبی 

دارند. همه خونگرم هستند و رفتارشان برایم جالب است.
دوست داری در جام جهانی با کدام تیم ها همگروه 

شویم؟
امیدوارم در گروه آلمان نباش��یم. تیمشان خیلی قوی است و 

امیدوارم با آنها همگروه نشویم.

دانیال داوری:

 نه مدل هستم نه پرسپولیسی
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 جریمه میلیونی 
برای دایی و  مایلی کهن

آغاز تمرینات 
بسکتبال ذوب آهن

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص دیدار دو تیم 
صبای قم و پرس��پولیس اعالم کرد که طی آن محمد مایلی کهن و علی 
دایی  به دلیل انجام رفتار غیرورزشی و غیرحرفه ای در جریان مسابقه و 
بعد از آن، به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. 
آرای سعید شیرینی سرپرست، جالل حسینی بازیکن، علی دایی سرمربی 
تیم و محمد مایلی کهن س��رمربی تیم صبای قم  اعالم ش��د. به گزارش 
مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سه شنبه هم آرای دیدار دو تیم 
پرسپولیس و سپاهان اصفهان را در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اعالم کرد 
که بر اساس آن، علی دایی به خاطر اظهاراتش بعد از این مسابقه به مبلغ 

70 میلیون ریال جریمه شده بود.

پس از یک فصل دوری از مس��ابقات لیگ برتر بس��کتبال، تمرینات تیم 
بسکتبال ذوب آهن از سر گرفته می  شود.

 با تأیید هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن فعالیت تیم بسکتبال این باشگاه 
پس از وقفه یک ساله دوباره از سر گرفته می شود. باشگاه ذوب آهن برای 
فصل جدید مس��ابقات لیگ برتر بس��کتبال که از آبان ماه آغاز می شود، 
تصمیم به تیمداری دوباره در لیگ برتر گرفته و در پی رایزنی های صورت 
گرفته توس��ط مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن و فدراسیون بس��کتبال، با 
حضور تیم ذوب آهن در این مس��ابقات موافقت شده است. با نظر باشگاه 
ذوب آهن، فرزاد کوهیان س��رمربیگری این تیم را برعهده گرفته است و 
از امروز تمرینات این تیم برای حضور در لیگ برتر از سر گرفته می شود.

کودک پرتغالی و رسیدن به آرزویش 
کودک پرتغالی با دیدار رونالدو و سایر بازیکنان تیم ملی کشورش 
به آرزویش رس��ید. میگل، ک��ودک پرتغالی11 س��اله که دچار 
بیماری و معلولیت است به آرزویش رسید و به مالقات با رونالدو و 

سایر بازیکنان تیم ملی کشورش پرداخت.

جباری و دژاگه در اردوی تیم ملی
 جب��اری و اش��کان دژاگ��ه  ب��ه اردوی تیم مل��ی فوتبال 
ایران اضافه ش��دند. جب��اری از تیم االهلی قطر و اش��کان 
 دژاگ��ه از ف��والم انگلی��س، طب��ق برنامه ه��ای کی روش
با شروع تمرینات باید خودشان را به کادر فنی معرفی کنند.

بوفون: توتی یک بازیکن جاودانه است
 فرانچس��کو توتی در رقابت های کالچو ایتالیا موفق به 
زدن سه گل ش��د. دروازه بان تیم ملی ایتالیا بر این باور 
اس��ت که کاپیتان رم یک بازیکن جاودانه اس��ت که با  

حفظ فرم کنونی در جام جهانی پیش رو به میدان می رود.
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هافبک تیم ملی فوتبال 

دژاگه: دوست دارم با آلمان یا انگلیس همگروه شویم

هافب��ک تی��م مل��ی فوتب��ال گف��ت: دوس��ت دارم در 
ج��ام جهان��ی ب��ا آلم��ان ی��ا انگلی��س همگ��روه ش��ویم 
 ول��ی نبای��د ب��ه صع��ود تی��م مل��ی ب��ه دور دوم ناامی��د

 باشیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، اش��کان دژاگه یکی از موثر ترین 

بازیکنان تیم ملی در راه صعود به جام جهانی است

.این بازیک��ن که در ابت��دای حضورش در فوالم دچار آس��یب 
دیدگی ش��د نتوانس��ت تیم مل��ی را در س��ه دیدار حس��اس 
خرداد ماه گذش��ته همراهی کند ولی نق��ش او آنقدر پررنگ 
بود که اعض��ای تیم ملی عک��س او را روی پیراه��ن های تیم 
 مل��ی ح��ک ک��رده و از او ب��ه عن��وان س��تاره تیم مل��ی یاد

 کردند.

اش��کان دژاگه بعد از ورود ب��ه ایران در گفت و گ��و با خبرنگار 
ورزشی خبرگزاری فارس، در خصوص آخرین شرایط خود در 
فوالم، وضعیت بدنی اش و مسائل مختلف صحبت هایی را انجام 

داده که در زیر می خوانید:
فارس: مدتی اس�ت که برای فوالم ب�ازی نمی کنی 
و طبق اعالم رسانه های انگلیس�ی ظاهرا مصدوم 

هستی...
بله. من نزدیک به 2 الی سه هفته بود که تمرین نمی کردم و زیر 
نظر پزشکان چند بار تست انجام دادم ولی در چند روز اخیر در 

تمرینات فوالم حضور پیدا کردم.
فارس: یعنی به بازی با تایلند می رسی؟

هنوز اندکی در مچ پایم احساس درد می کنم ولی امیدوارم که 
بتوانم در تمرینات تیم ملی شرکت کنم و به امید خدا به بازی 

با تایلند می رسم.
فارس:مدتها است که از فضای تیم ملی دور بودی. 

االن چه احساسی داری؟
خیلی دل برای تیمم ملی و ایران تنگ ش��ده بود. خیلی وقت 
است که بچه ها را ندیدم و از اینکه دوباره به ایران برگشتم خیلی 
خوشحال هستم.به خصوص که توانستم به این اردو بیایم چون 
بازی مهمی هم با تایلند داریم و این طور که ش��نیده ام تایلند 

هم تیم خوبی است.
فارس: به نظر تو ایران در جام جهانی با چه تیم هایی 

همگروه شود بهتر است؟

برای م��ن جال��ب می ش��ود که ب��ا آلم��ان همگروه ش��ویم. 
چ��ون م��ن خیل��ی از بازیکن��ان آلم��ان را م��ی شناس��م 
و در تی��م نوجوانان آلم��ان با آنه��ا همبازی ب��ودم. این را هم 
بگویم ب��ا توجه ب��ه اینکه اکن��ون در لیگ انگلی��س بازی می 
 کنم جالب می ش��ود که ب��ا تیم مل��ی انگلیس ه��م همگروه

 شویم.
 فارس:دوست داری با آلمان همگروه شویم؟

چرا که نه. آنها تیم خیلی خوبی هستند و بازی ایران و آلمان در 
جام جهانی جذاب می شود.

فارس:در مورد تیم ملی این بحث مطرح اس�ت که 
آیا می توانیم از گروه خود به دور بعد صعود کنیم یا 
نه.خیلی ها از صعود ایران به دور بعد نا امید هستند.

به نظرم نباید ناامید بود. اگر در فوتبال س��عی کنی هر چیزی 
ممکن اس��ت اتفاق بیفتد. به نظر من بازی های ایران در جام 
جهانی می تواند جالب باشد و  ما حتی ما می توانیم با تیمهای 

قدرتمند و خوبی مثل برزیل هم بازی کنیم.
فارس: صحبت خاصی باقی نمانده؟

بار دیگر م��ن به تیم مل��ی ای��ران تبریک می گوی��م و خیلی 
خوش��حال ش��دم که بچه ها در س��ه بازی آخر تیم ملی عالی 

بازی کردند.
اکنون هم خیلی خوش��حالم که دوباره در تیم ملی هس��تم و 
امیدوارم که به بازی با تایلند برس��م به خص��وص که دلم برای 

تماشاگران تنگ شده است.
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با دژاگه و نکونام 
مشورت کردم. 
با هر دوی آنها 

به صورت تلفنی 
حرف زدم و درباره 

شرایط حضور در 
 ایران پرسیدم. 

 هر دو جو را 
خوب توصیف 

کردند



 ۱۵۶ نمايندگي و اداره استاندارد
 در كشور راه اندازي مي شود

مدي��ركل دفتربرنام��ه ريزي، 
نوسازي وتحول اداري سازمان 
ملي اس��تاندارد از راه اندازي 
اداره  و  نمايندگ��ي   ۱۵۶
اس��تاندارد جديد در كش��ور 

خبرداد.
 ب��ه گ��زارش ايرنا، مس��عود 
ج��وادي روز چهارش��نبه در 
مراسم تجليل از واحدهاي برتر 
چهارمحال و بختياري به مناس��بت روز جهاني استاندارد، در شهركرد 
اف��زود: نمايندگي و ادارات جديد اس��تاندارد بر اس��اس قوانين جديد 
تصويب ش��ده و در زمينه هايي نظير ارتقاي كيفيت خودرو و كاالهاي 
 صنعتي صادرات��ي و وارداتي، كااله��ا را مورد آزمايش ق��رار مي دهد.

وي اظهارداشت: بر اين اس��اس ادارات و نمايندگي های استاندارد در 
 تمامي ش��هرهاي باالي۱۰۰هزار نفر جمعيت كش��ور ارتق��ا يافته و يا 
راه اندازي مي ش��ود. او تصريح ك��رد: تاكنون ح��دود ۳۰ تا ۳۵ درصد 
از ۱۵۶ واحد م��د نظ��ر راه ان��دازي و يا ارتق��ا يافته اس��ت. مديركل 
دفتر برنامه ري��زي، نوس��ازي و تحول اداري س��ازمان مل��ي، رعايت 
 استاندارد درس��اخت كاالها را گامي مؤثردر زمينه اعتمادسازي براي

مصرف كنندگان و رعايت حقوق آنان دانست. مسعود جوادي توجه به 
مسائل زيس��ت محيطي در توليد محصوالت را از استانداردهاي مورد 
توجه مردم كشورهاي توسعه يافته عنوان كرد و افزود: امروزه توجه به 
استانداردهاي زيست محيطي در حال گسترش است. وي اظهارداشت: 
طرح هاي انس��ان مح��ور از ديگ��ر موارد م��ورد توجه در كش��ورهاي 
پيش��رفته نظير آلمان و فرانسه اس��ت كه درآن براي توليد محصوالت 
 س��الم و باكيفيت عالوه بر گ��روه توليد كنن��دگان از نظ��ر گروه هاي

 ديگر نظير روانشناسان، هنرمندان، پزشكان و فالسفه نيز بهره گرفته 
مي شود. جوادي با بيان اين كه توجه به طيف گسترده اي از استانداردها 
نش��ان دهنده مس��ئوليت اجتماعي واحدها در قبال مصرف كنندگان 

است. 
 در اين مراسم كه با حضور مسئوالن استان برگزار شد، واحدهاي برتر 

استان در زمينه استانداردسازي مورد تجليل قرار گرفت. 

خبر ويژه 

مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختياری/ سيد رضا عبداهلل   زاده

پيامب��ر فرمودند بدا ب��ه حال بچه ه��اي دوره آخرالزمان از دس��ت پدر 
ومادرشان.

 من بيزاري مي جويم از اين مردم، چراكه پدر و مادرها در اين زمان تنها 
به فكر دنياي فرزندانشان هستند، اما به فكر آخرت آنان نيستند و آنقدر 
كه براي تأمين آتيه فرزندانشان تالش مي كنند تربيت اصولي واعتقادي 
آنان توجه آنچناني ندارند.  نه تنها از نظر قرآن و روايات اهل بيت)ع(، بلكه 
در تاريخ نيز نقش پدر ومادر در سرنوش��ت فرزندان خود در همه مقاطع 
سني اعم از كودكي، نوجواني 
و جواني اثبات ش��ده اس��ت. 
همچنين در ق��رآن نيز بر اين 
نقش تاكيد شده است بر همين 
اساس خانواده ها همانگونه كه 
به فكر عبادت و خوش��بختي 
خود هستند بايد به فكر عاقبت 
بخيری فرزندان خود نيز باشند.

 توجه به امور مادی فرزندان
 تنها وظیفه والدين نیست

چهره روزيادداشت
۲۷۰۰فرصتشغلیدرشهرستانبروجنایجادمیشود

فرماندار شهرستان بروجن گفت: تعهد اشتغال دستگاه های عضو كارگروه اشتغال و سرمايه گذاری 
شهرستان امسال ۲۷۰۰ فرصت شغلی است و كل تعهدات اشتغال كليه دستگاه های عضو كارگروه 

اشتغال و سرمايه گذاری شهرستان امسال ۲ هزار و ۷۰۰ مورد است.
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 20روستای استان
 قابلیت گردشگری دارد

مدي��ركل اس��تاندارد و تحقيقات چهارمح��ال و بختي��اری گفت: هفته 
استاندارد فرصت گسترش فرهنگ استاندارد در جامعه است. نظری در 
همايش روز جهانی استاندارد با تبريک اين روز، برگزاری هفته استاندارد 
را فرصتی مغتنم  برای گسترش فرهنگ استاندارد در جامعه بين المللی 
عنوان كرد. وی با بيان اين كه فلس��فه وجودی اس��تاندارد بر پايه تحقق 
شهروندی است، تصريح كرد: استاندارد نظمی مبتنی بر نتايج حمايت از 
علوم و فنون، كاهش ضايعات و افزايش بهره وری ارتقای كيفيت و حفظ 
س��المت و ايمنی اس��ت. نظری به تأثيرات مثبت به كارگيری استاندارد 
در امور زندگی اش��اره و خاطرنش��ان كرد: بايد اعتقاد داشت كه رعايت 
استاندارد در همه امور يک فرهنگ اس��ت و از امور ضروری جامعه امروز 

است، كه ترويج اين فرهنگ تنها توسط يک ارگان امكان پذير نيست. 

مديركل مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري چهارمحال و 
بختياري گفت: همه روستاهاي حاشيه زاينده رود قابليت تبديل شدن به 
 روستاي هدف گردشگري را دارد و بايد براي تحقق اين مهم برنامه ريزي

 شود. مژگان رياحي بيان داشت: در چهارمحال وبختياري۲۰ روستا در 
حاشيه زاينده رود واقع شده كه همه اين روستاها قابليت تبديل به هدف 

گردشگري را دارد.
  وي ادامه داد: اگر در هر كدام از اين روس��تاها۱۰ خانه استيجاري براي 
اقامت گردشگران مجهز شود. در اين روستاها مي توان به دو هزار گردشگر 
خدمات با كيفيت ارايه داد. رياحي افزود: خانه هاي استيجاري در روستاها 
براي گردشگران از هتل جذاب ترند و روس��تاييان مي توانند با كمترين 

سرمايه گذاري كسب درآمد كنند. 

جامعه امروز نیازمند 
رعايت استاندارد است
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استاندار چهارمحال وبختياري گفت: اعتياد به مواد 
مخدر در رأس همه تهديدها قرار گرفته است. به 
گزارش )ايسنا(، علی اصغر عنابستاني در همايش 
بهبود يافتگان و تجليل از فع��االن عرصه مبارزه 
با مواد مخدر به تش��ريح اهداف ش��وم دشمن در 
راستاي ترويج و گسترش مواد مخدر در كشورها 
پرداخت و اظهار داش��ت: تس��لط بر كش��ورهاي 
ضعيف و عقب مانده در راستاي رسيدن به  منافع 
خود از اهداف نظام س��لطه و اس��تكبار جهاني بر 

عليه ملت ها و مردم در همه تاريخ بوده است.
وي با بي��ان اين كه مدل دش��مني اس��تعمار در 
ه��ر دوره از تاريخ متف��اوت اس��ت، تصريح كرد: 
اس��تعمار جهاني در ي��ک برهه از زمان با فش��ار 
نظامي و اس��لحه ب��ه جان م��ردم مي افت��اد و از 
اين راه به منافع و اهداف ش��وم خود مي رس��يد.

وی پ��ول و تطميع دول��ت ها و ملت ه��ا از لحاظ 
 مالي را يكي ديگ��ر از راه هاي تس��لط بر ملت ها

 برش��مرد و افزود: م��زدوران و اس��تعمارگران با 

فري��ب م��ردم از طريق پ��ول و تأمي��ن نيازهاي 
مادي بر آن��ان حكومت م��ي كردن��د و اكنون ما 
در دول��ت هاي عربي نيز ش��اهد اين سياس��ت و 
فريب��كاري مل��ت ه��ا هس��تيم. او كارفرهنگي 
و روان��ي را خطرن��اك تري��ن م��دل سياس��ت 
استعمارگران بر عليه ملت ها عنوان و خاطرنشان 
 ك��رد: يك��ي از خطرناك تري��ن و مخ��رب ترين

 راه ها براي تس��لط ب��ر ملت ها فش��ار فرهنگي و 
رواني بر آنان است،  چرا كه موجب ضربه بر پيكره 
اصلي جامعه خواهد ش��د. استاندار با اشاره به اين 
كه اختالف ملت ايران با غرب اختالفي ريشه اي 
و كهنه اس��ت تصريح كرد: اس��تعمار و اس��تكبار 
جهان��ي از اول انق��الب تاكنون در ت��الش براي 
حاكميت و تسلط بر ملت ايران هستند  و از هيچ 
اقدام و سياستي براي رسيدن به هدف شوم خود 
فروگذار نخواهد بود. وي استفاده از موادمخدر را 
يكي از راه ها براي ضربه به ملت ايران بيان كرد و 
افزود: دشمن با هدف گيري نيروي جوان و فعال 

جامع��ه اقدام ب��ه وارد كردن يک م��اده مخرب و 
تهديدكننده به نام مواد مخدر كرده و متأس��فانه 
برخي از خانواده ها وجوانان به اين بالي خانمان 
س��وز مبتال هس��تند. عنابس��تاني با بيان اين كه 
اعتياد و مواد مخدر س��عادت بش��ريت را تخريب 
مي كند تصريح كرد: اعتياد با تمام پيش��رفت ها 
و نفوذهايي كه داش��ته اكنون توانس��ته سعادت 
دنياي��ي و آخرتي بش��ريت را تخري��ب كند و در 
رأس همه تهديدها قرار گرفته است. وي با اشاره 
به اين كه در ح��ال حاضر4۰ميليون نفر معتاد در 
جهان وجود دارد خاطرنشان كرد: متأسفانه سن 
معتادين روز ب��ه روز رو به كاهش رفت��ه و انواع و 
اقس��ام مواد مخدر ش��يمايي وارد بازار مي شود و 
جوانان و نوجوانان در دام اين معضالت وخطرات 

گرفتار مي شوند.
عنابستاني با تأكيد بر لزوم كارفرهنگي در مقابله 
 با اين بالي خانمان س��وز اظهار داشت: رسانه ها

 به وي   ژه رس��انه ملي و صداوس��يما در راس��تاي 

فرهنگ س��ازي صحيح در جامعه وظيفه سنگين 
و اثرگذاري دارند و اصحاب مطبوعات نيز بايد در 

اين عرصه تالش جدي داشته باشند.
وي بر ح��ل موضوع بي��كاري و اش��تغال جوانان 
تأكيد كرد و افزود: بيكاري و نب��ود اوقات فراغت 
مناسب براي جوانان موجب سردرگمي و انحراف 
آنها به مسائل خالف ش��رع و عرف مي شود و اين 
يک تهديد بزرگ براي جامعه اس��ت. عنابستاني 
بابيان اين كه دولت جديد روحيه اميد را در كشور 
دميده اس��ت، تصريح كرد: هر چند تاكنون بعد از 
روي كار آمدن دولت جديد هيچ اقدام عملي براي 
رفع مشكالت انجام نشده اس��ت، اما روحيه اميد 
به آينده در كش��ور تقويت ش��ده و بايد استمرار 

پيدا كند. 

انه�دام 29 باند مواد مخدر در اس�تان
 در سال جاری

فرمانده نيروی انتظامی چهارمح��ال و بختياری 
گفت: آنچه اكنون براي پيش��گيري و عدم اعتياد 
جوانان به مواد مخدر نياز اس��ت فرهنگ س��ازي 
صحيح از درون خانواده و مدارس اس��ت، چراكه 
با برخورد س��لبي به هيچ وجه پيشگيري محقق 
نخواهد شد. سردار اسرافيل جعفري در همايش 
بهبود يافتگان و تجليل از فعاالن عرصه مبارزه با 
مواد مخدر به بيان اه��داف برگزاري اين همايش 
پرداخت و اظهار داشت: ترغيب مصرف كنندگان 
 مواد مخدر به ترك آن و تالش براي فرهنگ سازي

 صحيح در جامعه درب��اره مقوله اعتي��اد يكي از 
اهداف برگزاري اين همايش به شمار مي رود.

 وي ايج��اد روحيه خودب��اوري و ايس��تادگي در
 بهبود يافت��گان را يكي ديكر از اه��داف برگزاري 
همايش عنوان كرد و اف��زود: افرادي با مراجعه به 
 مراكز ترك اعتياد به بهودي كامل دست يافته اند

 ك��ه برگ��زاري اي��ن گون��ه همايش ه��ا روحيه 
خودباوري و عدم مراجعه دوباره به اين مواد را در 

آنان افزايش مي دهد.
 جعفري با تقدير و تش��كر از زحمات وتالش هاي

فعاالن عرصه مبارزه با مواد مخ��در تصريح كرد: 
نيروهاي متعهدی در راس��تاي مقابله با انتش��ار 
اين باالي خانمان س��وز تالش و زحمات فراواني 

 را متحم��ل مي ش��وند ،ك��ه برگزاري اي��ن گونه 
همايش ها بهان��ه اي براي تقدير از زحماتش��ان 

است.
وي امنيت را الزمه تمام بشريت دانست و تصريح 
كرد:  امنيت يک نياز اصلي براي تمام بش��ريت و 
همه موجودات بر روي كره زمين اس��ت، چرا كه 
بدون امني��ت و آرامش زندگي جريان و ش��ادابي 

خود را از دست خواهد داد.
جعفري بر فرهنگ س��ازي در خانواده و مدرس��ه 
توأم ب��ا هم تأكيد ك��رد و افزود: نه��اد خانواده به 
عنوان كوچ��ک ترين كانون اجتماعي و مدرس��ه 
به عنوان مركز كس��ب علم و دانش نقش بسزايي 
در فرهنگ سازي و پيشگيري در جامعه بر عهده 
دارند. وي با طرح اين س��ؤال كه آي��ا فقط نيروي 
انتظامي متولي امنيت در جامعه اس��ت، تصريح 
كرد: مش��اركت و همراهي مردم ب��ه عنوان بدنه 
اصل��ي اجتماع نق��ش مهم و اساس��ي در كاهش 
بزهكاري ها و تخلفات در جامعه دارند و اين ارتباط 

بايد بر پايه اعتماد دو جانبه باشد.
جعفري عملكرد س��تاد مبارزه با م��واد مخدر را 
بسيار خوب ارزيابي و خاطرنشان كرد: چهارمحال 
و بختياري در سال گذشته بيشترين كشف را در 
زمينه مواد مخدر داشته و در شش ماه امسال نيز 

۲9 باند قاچاق مواد مخدر منهدم شده است.
وي با اشاره به ش��عار هفته نيروي انتظامي مبنی 
 بر»اقتدار در س��ايه قانون مداري، م��ردم داري و 
روز آم��دي«،  م��ردم را از  حامي��ان اصلي پليس 
دانس��ت و گفت: قانون مداري شعار اصلي نيروي 
انتظام��ي و روزآمدي الزمه اصلي ب��راي مبارزه و 
برخورد با متخلفان از اولوي��ت هاي اصلي نيروي 

انتظامي هستند.
وی اف��زود: آنچ��ه اكنون م��ا براي پيش��گيري و 
عدم اعتي��اد جوانان به م��واد مخدر ني��از داريم 
فرهنگس��ازي صحيح از درون خانواده و مدارس 
است و با برخورد س��لبي به هيچ وجه پيشگيري 
رخ نخواهد داد.وي از برپايي نمايشگاه دائمي مواد 
مخدر خب��رداد و افزود: همزمان ب��ا هفته نيروي 
انتظامي نمايشگاه دائمي آموزش و پيگيري مواد 
مخدر براي تمام اقشار مردم افتتاح و بازديد براي 

عموم آزاد است.

استاندار چهارمحال و بختیاري اعالم كرد:

بایاسناشیازبیکاریشعلهاعتیادزبانهمیکشد
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آگهي تحدیدحدود اختصاصی

مقررات  اجرای  در  فرزندرضا  زواره  طحان  جاللی  غالمرضا  آقای  چون   567
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای 
صدور سندمالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه واقع در محدوده پالک 2247واقع 
درزواره16اصلی دهستان گرمسیر بخش 17ثبت اصفهان را نموده و رای شماره 
139260302021000189مورخ 92/2/11 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور 
نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تا کنون بعمل نیامده،لذا طبق 
تبصره ماده13قانون فوق الذکرتحدید حدودپالک شماره 5588فرعی مفروز شده 
از 2247 فرعی واقع در زواره 16اصلی دهستان گرمسیر بخش17ثبت اصفهان 
بنام آقای غالمرضا جاللی طحان زواره فرزندرضا درروز یکشنبه 1392/8/12از 
ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد.و در صورت مصادف شدن با 
تعطیلی ناگهانی تحدید حدود در روز بعدازایام تعطیلی انجام خواهدشد.لذا بموجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده20قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهدشد.اعتراض به 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  معترض ظرف  توسط  تحدید حدودبایستی  تقاضای 
قضائی صورت  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  ثبتی  مرجع  به  اعتراض 

پذیرد.م الف 274ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

مزایده سهام  

 : پرونده  139203902132000011شماره   : آگهی  شماره   632
9204002132000016/ به موجب پرونده اجرائی کالسه 4/1795 و غیره له آقای 
از 240 سهم سهام  تعداد 30 سهم  قادرزاده  محمد رضا نجاری علیه آقای علی 
مدیون در شرکت تعاونی کشت و دام سفید گوشت اردستان ثبت شده به شماره 
27 در ثبت شرکت های شهرستان اردستان طبق نظر کار شناس رسمی سهام 
فوق به مبلغ 3500000000 برابر سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی گردید 
مرغداری  سالن  دارای سه  زاده  قادر  علی  آقای  30 سهم  اساس  بر  فوق  سهام 
به ابعاد های 12*52/5و12*54/75و50/3/12 به مساحت کل 1890/6 متر مربع 
مساحت  به  گری  کار  اتاق  سه  دارای  در ضمن  میباشد  18000قطعه  ظرفیت  به 
125/76 متر مربع می باشد و ساختمان مرغداری از نوع طاق ضربی با آجر و 
گچ و سیمان ساخته شده و از نوع پنجره باز میباشد تهویه معمولی از طریق 9 
هواکش 1/4 متری انجام میشودکف مرغداری سیمانی و دیوار ها و مرغداری از 
نوع پنجره باز و نیمه صنعتی می باشد و کل مساحت زمین مرغداری 67500 متر 
مربع که سهم مدیون بر اساس 30 سهم 8437/5 متر مربع بوده و دارای برق 
سه فاز 270 امیر مشاع و یک انبار دان مشترک که در همان جا عملیات دانسازی 
برای همه سالن ها انجام میشود و یک چاه آب شش اینچی بصورت مشاع جهت 
تامین آب کشاورزی و مرغداری موجود می باشدمدیون در زمینهای سهم خود 
در قسمت مرغداریها اقدام به ساخت سه سالن کرده است که به همین دلیل نسبت 

به سهم خوددر شرکت از ظرفیت پروانه مجوز جوجه ریزی بیشتری برخوردار 
میباشد تجهیزات مرغداری مدیون دانخوری ، زنجیری و 8 تانک هزار لیتری و 
سه تانک گازوئیل 10000 لیتری و دویست آبخور های  اتوماتیک یا پالسون و 
دانخوری سینی مخصوص جوجه 300 عدد و موتور برق اختصاصی 75 کیلو 
وات و آبخوری دستی اتو ماتیک 300 عدد و مشعل کوره ای گازوئیلی 9 عدد و 
یک باسکول  300 کیلیویی می باشد سهام فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه 
مورخ 1392/8/4 در محل اداره ثبت از طریق مزایده به مبلغ 3500000000 
ریال بفروش می رسد و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهدشدو 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد مزایده روز 
اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شودو حقوق دولتی و 
حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد . م الف 270  مسئول واحد اجرای 

اسناد رسمی اردستان 

اخطار اجرایی
562 شماره: 744/91 به موجب رأی شماره 415 تاریخ 92/4/25 شعبه 15 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
خلیل حیدری مجهول المکان  2- علی نیازی صارمه فروشگاه موتور سیکلت 
نیازی 110 محکوم هستند به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند 
مالکیت یک دستگاه موتور سیکلت  125 به شماره انتظامی 1866 اصفهان 66 

و شماره موتور 327451 رنگ مشکی و همچنین پرداخت مبلغ 38000 ریال 
و پرداخت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له  مسعود سمیعی فربه آدرس خ 
سهروردی جنب ترمینال زاینده رود ک جالالن ک آریا پ 16 ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:7357 شورای حل اختالف شعبه 

15 حقوقی اصفهان

مفقودی 
های425006-751836-453758-425003- شماره  به  سفته  فقره   6 تعداد 

425005-425004مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد 

آگهی مفاد آراء
566آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیات موضوع قانون الحاق موادی به قانون 
س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن مس��تقردر اداره ثبت اسناد و امالک 
زواره که در اجرای  ماده10آئین نامه اجرای��ی قانون مذکور مصوب1388 واحد ثبتی 
موظف است آرای صادره مربوط به ش��هرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا 

کثیراالنتشار منتشر نماید و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ 
انتشار آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی باید 
اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تس��لیم نمایند و ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواس��ت خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نمایند، رسیدگی 
به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت اسناد و امالک، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.لذاآرای صادره 
هیات فوق الذکر مربوط به رقبات واقع در زواره16اصلی دهس��تان گرمسیر بخش17 
ثبت اصفهان و فروعات آن به شرح ذیل آگهی و معترضین می توانند با رعایت مفادماده 

10صدرالذکراقدام نمایند:
  1-رای شماره 1 مورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخانه و باغچه متصله احداثی  بر روی 
عرصه پالک 1832  واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش17 ثبت اصفهان  به 

مساحت1187 مترمربع به نام آقای بیژن جمالی فرزند محمد
2-را ی ش��ماره 2 م��ورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخان��ه احداث��ی  ب��ر روی عرصه 
پالکهای2336 و2337 واقعات در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثبت 
اصفهان  به مساحت198/36 مترمربع به نام آقای مجتبی نعنائی زواره فرزند عباس و 

خانم معصومه دهقان زاده زواره فرزند عباس)بالمناصفه(
3-را ی شماره 3مورخ 92/7/3ششدانگ قطعه زمین محصور احداثی  بر روی عرصه 
پالک 1850/1 واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثبت اصفهان  به 

مساحت894/32مترمربع به نام آقای ابوالفضل عظیما فرزند حسین
4-را ی شماره 4 مورخ 92/7/3ششدانگ یکبابخانه احداثی  بر روی عرصه پالک 1937  
واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش17 ثبت اصفهان  به مساحت198/17 

مترمربع به نام خانم فاطمه گلی فرزند اکبر
5-را ی شماره 5مورخ 92/7/3ششدانگ یکبابخانه احداثی  بر روی عرصه پالک 2336  
واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثبت اصفهان  به مساحت230 

مترمربع به نام خانم فاطمه لباف قاسمی زواره فرزند حسینعلی
6-را ی ش��ماره 6م��ورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخان��ه احداث��ی  ب��ر روی عرصه 
پالک 2336 واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثب��ت اصفهان  به 
مساحت255/78مترمربع به نام آقای مجید محمدی ده نوی فرزند تقی و خانم معصومه 

زارعی اردرانی فرزندعلی اکبر)بالمناصفه(
7-را ی ش��ماره 7 مورخ 92/7/3شش��دانگ یکب��اب دکان احداثی  ب��ر روی عرصه 
پالک 2066  واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثب��ت اصفهان  به 

مساحت87/07مترمربع به نام خانم زهرا دهقانی فرزند ناصر
8-را ی ش��ماره 8 م��ورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخان��ه احداث��ی  ب��ر روی عرصه 
پالک 2337 واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثب��ت اصفهان  به 

مساحت230/40مترمربع به نام آقای مهدی سالمت زاده فرزند رضا
9-را ی ش��ماره 9 م��ورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخان��ه احداث��ی  ب��ر روی عرصه 
پالک 2338 واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثب��ت اصفهان  به 
مساحت200مترمربع به نام آقای حیدرعلی ریحانیان زواره فرزند عبدالحسین و خانم 

نرگس ربی زواره فرزند عبدالحسین )بالمناصفه(
10-را ی ش��ماره 10مورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخان��ه احداثی  ب��ر روی عرصه 
پالک 2335 واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثبت اصفهان  به 

مساحت262/50مترمربع به نام آقای مرتضی جوانمرد فرزند مهدی
11-را ی شماره 11مورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخانه احداثی  بر روی عرصه پالک 
1956واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثبت اصفهان  به مساحت 

217/40مترمربع به نام آقای محسن رجبی فرزند مصطفی
12-را ی ش��ماره 12مورخ 92/7/3شش��دانگ قس��متی از یکبابخانه احداثی  بر روی 
عرصه پالک 1922واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش17 ثبت اصفهان  به 
مساحت91/80مترمربع به نام آقای مرتضی نساجی فرزند محمود و خانم شهناز ذبیحی 

جاللی زواره فرزند جعفر)بالمناصفه(
13-را ی ش��ماره 13مورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخان��ه احداثی  ب��ر روی عرصه 
پالک 1899  واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثب��ت اصفهان  به 

مساحت248مترمربع به نام خانم فاطمه حسیبی فرزند حسین
14-را ی ش��ماره14 م��ورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخانه احداثی  ب��ر روی عرصه 
پالک 2055  واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثب��ت اصفهان  به 

مساحت800/17مترمربع به نام آقای محمود سالمت زاده فرزند رضا
15-را ی ش��ماره 16 م��ورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخانه احداثی  ب��ر روی عرصه 
پالک 5564  واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثب��ت اصفهان  به 
مساحت626/80مترمربع به نام آقای رحیم بکائی فرزند دخیل و خانم کبری رفیعائی 

زواره فرزند سید محمد علی)بالمناصفه(
16-را ی ش��ماره 17 م��ورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخانه احداثی  ب��ر روی عرصه 
پالک 2336  واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثب��ت اصفهان  به 
مساحت229/30مترمربع به نام آقای محمد فیضی ده نایبی فرزند سیف اله و خانم عفت 

باقری حبیب آبادی فرزند احمد)بالمناصفه(
17-را ی ش��ماره 18مورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخان��ه احداثی  ب��ر روی عرصه 
پالک 2337  واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش17 ثب��ت اصفهان  به 

مساحت230/15مترمربع به نام آقای احمدرضا مختاریان زواره فرزند غالمرضا
18-را ی شماره 19 مورخ 92/7/3شش��دانگ یکبابخانه احداثی  بر روی عرصه پالک 
1219واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمس��یر بخش17 ثبت اصفهان  به مساحت 

247/86مترمربع به نام خانم فاطمه عابدینی فرزند حسین م الف 272
ذبیح اله فدائی
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پیامبر اکرم )ص(:  
هر گاه يكى از شما دعا كرد، براى همه دعا كند، زيرا اين، دعا 

را به اجابت نزديك تر مى كند.  

 در مقابل دروغگویی نوجوان 
چه کنیم؟!

ش��ايد تعجب كنيد، ولي تحقيقي كه اين اواخ��ر در بيش از ده هزار 
دبيرستان انجام شد، نش��ان داد كه در طي ده س��ال گذشته تعداد 
نوجواناني كه در طول سال يك يا دو بار به والدينشان دروغ گفته اند، 
تا ده درصد افزايش يافته است و جالب اين كه قريب به 90درصد اين 
نوجوانان، هنگامي كه مشتشان باز مي شود و دروغشان لو مي رود، 
بابت آن كه صداقت نداشته متأسف نمي شوند، بلكه آنها از اين بابت 

ناراحت مي شوند كه نتوانسته اند خوب دروغ بگويند!
دروغگويي در نوجوانان به سه شكل اتفاق مي افتد:

۱. حذف حقيقت
۲. تحريف حقيقت به شكل گفتن نيمي از حقيقت

۳. دستكاري كردن حقيقت
چه بايد كرد؟

صرف نظر از اين كه نوجوان شما به چه دليل دروغ مي گويد و از كدام 
يك از ش��يوه هاي باال استفاده مي كند، ش��ما در برابر دروغگويي او 

چاره اي نداريد جز اين كه:

2 ابتدا خوب گوش کنید، سپس واکنش نشان دهید

تص��ور كنيد با صحن��ه اي مواجه ش��ده ايد ك��ه برايت��ان غير قابل 
باور اس��ت؛ مثال نوجوان تان را در جمع دوس��تانش، س��وار بر يك 
 ماش��ين مي بينيد ك��ه با س��رعت غير مج��از در حال وي��راژ دادن 

به خيابان است.
 به طور حتم اين بدين معناست كه فرزند شما، در تمام فعاليت هاي

غي��ر اخالق��ي آن گ��روه )مث��ال س��يگار كش��يدن( نيز ش��ركت 
داش��ته يا دارد، البت��ه باي��د پذيرفت كه اگ��ر در چني��ن كارهايي 
 ش��ركت نداش��ته، حداق��ل در مع��رض خط��ر اق��دام ب��ه آن قرار

 گرفته است.
قطعا حق با شماس��ت، اما تا زماني كه مطلب كامال روش��ن نش��ده 
باشد، شما نمي توانيد به حقيقت پي ببريد و قضاوت كنيد. شما تنها 
زماني مي توانيد حقيقت را كشف كنيد كه با دقت به سخنان فرزند 

نوجوانتان گوش دهيد.
  نگران نباش��يد، ش��ما به عنوان يك فرد بالغ و يك وال��د با تجربه، 
مي توانيد حقيقت را به وضوح در بسياري از نكته ها، حرف ها، باورها 
و دفاع هايي كه نوجوان تان در هنگام صحبت با ش��ما ابراز مي كند، 
پيدا كنيد )البته بدون احساساتي شدن و تحقير آنها(. اگر احساس 
كرديد كه نوجوان ش��ما براي سرپوش گذاش��تن بر روي حقيقت، 
 س��كوت كرده اس��ت، منتظر نمانيد، براي آن كه هر چه س��ريع تر

مي��زان صدمه و آس��يب وارده را بررس��ي كنيد، خودتان پيش��قدم 
 ش��ويد و پرس��ش هاي زيركانه و دقيقي را در موقعيت هاي مناسب

 مطرح كنيد.
 اگر احس��اس كرديد كه حقيقت همچنان پنهان مانده، كمي صبر 
كنيد و زمان بدهيد ت��ا ببينيد چه اتفاقي مي افت��د )مثال يك روز(. 
جالب اس��ت بدانيد كه بهترين پادزه��ر در برابر طف��ره رفتن هاي 

نوجوانان، صبر است.

2 متهم نكنید، زیرك باشید و غیر مستقیم عمل کنید

مهم ترين اص��ل در برخورد با يك نوجوان، حف��ظ ارتباط با نوجوان 
 اس��ت و از آنجا كه اتهام بستن )درس��ت يا غلط( يا سختگيري هاي 
بي مورد، اين ارتباط را قطع مي كند، مطلقا توصيه نمي شود. دقت 
كنيد كه تحت هيچ ش��رايطي پدر و مادر نبايد آمرانه و مستبدانه با 
نوجوان برخورد كنند، زيرا نوجوان در پي فرآيندهاي رش��د مغزي، 
هورموني و رواني، در برابر برخوردهاي خش��ن، آمرانه و مستبدانه، 

واكنش بسيار سختي نشان مي دهد.
 او براي خود ارزش زيادي قائل اس��ت و خود را يك فرد برخوردار از 
عقل، ش��عور و قدرت انتخاب مي بيند، بنابراين بهترين راه حل اين 
است كه والدين، قوانين خانواده، اجتماع و عرف را با يكديگر به بحث 
بگذارند و بدون آن كه نوج��وان را مجبور به پذيرش يا اطاعت كنند، 
داليل خود را ارايه دهند و داليل او را نيز درمورد موضوع مورد بحث، 

بشنوند. 

3 به عنوان الگو، خودتان همه یك انسان راستگو باشید 

بس��ياري از والدين، پيش چش��م تيزبين و هوش��يار فرزندانش��ان 
دروغ مي گوين��د، در حالي كه مك��ررا به آنها هش��دار مي دهند كه 
دروغ نگوين��د! خودت��ان را جاي نوجوانت��ان بگذاريد؛ اگ��ر ببينيد 
والدينتان درم��ورد چيزي به ش��ما اخطار مي دهند كه خودش��ان 
آن را رعايت نمي كنند، چه حالي خواهيد داش��ت؟ ش��ايد برايتان 
جالب باش��د، اما حقيقت اين اس��ت كه نوجوانان، هر س��ه س��بك 
دروغگويي را از والدينش��ان مي آموزند و در اغلب م��وارد، از همان 
 ش��يوه اي ب��راي پنهان ك��ردن حقيقت اس��تفاده مي كنن��د كه از

 بزرگ ترهايشان آموخته اند.
بنابراين مي شود گفت بهترين راه تش��ويق نوجوانان به راستگويي 
آن اس��ت كه خود ش��ما به عنوان والدين، چنان زندگ��ي كنيد كه 
ه��ر روز، دروغ گفت��ن را ب��راي نوجوان تان س��خت تر و دش��وارتر 
كنيد. ب��راي نيل ب��ه اين مقص��ود الزم اس��ت خودت��ان تحت هر 
 ش��رايطي راس��تگو باش��يد، بي آن كه براي رس��يدن به اهدافتان 
حقيقت هاي سرهم بندي ش��ده را به جاي واقعيت، بر سر منطق و 

شعور خانواده تان آوار كنيد.

در همايش »حافظ و دوستی« با اشاره به تاكيد حافظ 
بر دوس��تی، به تصويرگری از ديوان حاف��ظ و اعتبار 

مجسمه هايی كه از او ساخته شده، پرداخته شد.
     دیوان حافظ، دیوان محبت است

محبتی در اش��اره به تحول مفهوم دوس��ت در ش��عر 
حافظ تاكيد ك��رد: حافظ بيش از 6۱ ه��زار واژه را در 
ديوان شعر خود اس��تفاده كرده است كه از اين تعداد 
50 بار واژه »دوست« را به كار برده است و اگر واژه های 
مترادف آن چون يار، معش��وق، دلدار و غيره را هم در 
نظر بگيريم، اين واژه ها به ۱۳00 واژه می رس��ند. اگر 
واژه هايی هم كه به صورت استعاری به اين معنا گرفته 
شده اند را هم حساب كنيم، بيش از 40 درصد واژگان 
اين ديوان را به خود اختصاص می دهند. اين س��بب 
می شود كه ديوان حافظ را ديوان محبت بناميم. حافظ 
ممكن است قهرمان مبارزه با ريا هم باشد، اما بيش از 
همه از محبت گفته است. او قهرمان پی اندازی مفهوم 

دوستی و محبت و مكتب عاشقی است.
او ادام��ه داد: ما هي��چ ترتيب زمانی ب��رای غزل های 
حافظ نداريم و فكر نمی كن��م بتوانيم چنين ترتيبی 
را در آينده هم مش��خص كنيم، برای همين ترس��يم 
سير تحول فكری او ممكن نيست. پس بر اساس زمان 
خطی نمی توانيم غزلي��ات او را تنظيم كنيم. بنابراين 
بايد زمان را حلقوی در نظر بگيريم و بر اس��اس زمان 

روحی حافظ پيش برويم.
محبتی در توصيف مفهوم دوست در غزل های حافظ 
تاكيد كرد: دوست برای حافظ امر زمان بندی شده ای 
نيس��ت. قبل از حافظ بوده، با حافظ هس��ت و بعد از 
او هم خواه��د بود. حافظ تعابير زي��ادی را هم در اين 
ميان می گيرد و برای مث��ال ۱40 بار حافظ باد صبا را 
واسطه ی آوردن پيام دوست قرار می دهد. اين زمانی 
اس��ت كه تلفن همراه و ايميل و فيس بوک نيس��ت و 
آنقدر روح عاش��ق و معش��وق لطيف می شود كه پيام 

يكديگر را، از دهان باد صبا می شنوند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به راهكاری كه حافظ برای 
مقابله با دشواری عشق دوست بيان می كند، گفت: او 
دوستی را ارزش��مند تر از هر چيزی ترسيم می كند و 
سايرين را مجاب می كند كه دوس��ت چقدر ارشمند 
است و بعد راهكار را در دادن هرچه كه داری و چشم 

برداشتن از آن چه داری عنوان می كند.
او ادامه داد: دوس��ت به مثابه ی يك دايره است كه در 
دايره ای كه او س��لوک می كند به نقطه آغاز می رود، 
جهان در دل حافظ جان می گيرد و مكتب دوس��تی 

حافظ به اوج می رسد.
      عشق و دوستی دیوان حافظ را شكل داده 

است
در ادام��ه بها الدي��ن خرمش��اهی ه��م ب��ا اش��اره به 
تحقيق های خود در زمينه عشق در ديوان حافظ بيان 
كرد: ديوان حافظ ديوان دوستی است و انتخاب كردن 
از ديوان او كار دشواری است و هر جايی از ديوان او را 
باز كنيد، حرفی از دوستی و معشوق و جان و جانان و 

يار و رفيق هست.
او افزود: حافظ سه جور عشق و دوستی را در غزل هاش 
آورده است: يكی دوستی و عشق الهی، عشق انسانی 
و ديگری دوس��تی ادبی كه ش��اعر در اينجا مضمون 
پردازی شاعری كرده و برای گذران شعر مدد گرفته 

است.
خرمشاهی با اش��اره به اينكه غزل حافظ با دوستی و 
عشق شكل گرفته است، گفت: در ديوان حافظ ۲50 
بار كلمه عشق به كار فته است. اما تعداد واژه عقل كه 
برای عش��ق مش��كل زايی می كند كم تر است. حافظ 
سه دستاورد بزرگ در ش��عرش دارد كه رندی، عشق 
و دوستی است و عشق و دوس��تی اين ديوان را شكل 

داده است.
      تصویرگری از دیوان حافظ به روح ش�عر او 

نرسیده
در ادام��ه آيدين آغداش��لو ه��م درب��اره تصويرگران 
حافظ و ديوان حافظ سخن گفت و تاكيد كرد: سنت 
كتاب آرايی ايرانی، سنتی است كه در آن خوش نويس 
كتاب را می نويس��د و بخش��ی را ب��رای نگار گر باقی 
می گذارد تا تصوي��ر كند. بنابراي��ن او حالتی انفعالی 
نسبت به خوش نويس داشته و نمی توانسته كه غزلی 
را كه دوست داش��ته، تصوير كند. شايد غلو نباشد كه 
عنوان كنم در ميان هزاران نمونه ای كه از اين ديوان 
ترس��يم ش��ده، كم بوده اند نگارگری هايی كه به روح 
غزل حافظ نزديك ش��وند. اگر چه ه��دف هم همين 

بوده است.
او ادامه داد: رابطه نقاش در طول هزارسال كتاب آرايی 
ايران، رابطه ای نس��بی ب��وده و او می دانس��ته به اين 
نمی رسد كه همه غزل حافظ را تصوير كند، بنابراين 
به تصوير بخشی از غزل بس��نده می كرده است و اين 
رابطه تقليلی است؛ يعنی غزل به يك بيت تقليل داده 
می شده و بعد آس��ان ترين بخش هم تصوير می شده 
اس��ت. اين را در مقابل غزل حافظ كه دست نيافتنی 
اس��ت، قرار بدهيد. در شعر ش��اعرانی چون نظامی يا 
فردوس��ی امكان تصوير مجلس بيش��تر اس��ت؛ مثال 
تصوير لحظه مرگ س��هراب آس��ان تر بوده اما تصوير 
شعر سعدی و حافظ بسيار دشوار است. اما به هر حال 
نگارگری با تصوير بهشت رنگين توانسته ديوان حافظ 
را به تصوير بكشد اما حقيقت اين است كه نتوانسته از 

پس روح حافظ برآيد.

 چرا در شیراز مجسمه ای 
از حافظ نیست؟
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اخبار ویژه

محققان ي��ك ش��ركت آمريكايی با 
كم��ك ي��ك برنامه ن��رم اف��زاری و 
دس��تگاه كوچك الكتريك��ی كه بر 
پشت سوسك نصب می شود، امكان 
كنترل حركات اين حش��ره را فراهم 

كرده اند.
دس��تگاه Roboroach يك كوله 
پش��تی كوچك اس��ت كه به وسيله 
باع��ث  الكتريك��ی،  پالس ه��ای 
تحريك كردن آنتن سوس��ك برای 
 حركت ب��ه س��مت چپ يا راس��ت 

می شود.
اين كوله پشتی الكتريكی روی پشت 
 سوسك نصب شده و دس��تورات حركتی به صورت پالس های الكتريكی به وسيله برنامه 

نرم افزاری بر تلفن همراه هوشمند برای دستگاه ارسال می شود.
انجام حركت به سمت چپ يا راست توسط الكترودهايی كه از طريق بلوتوث با تلفن همراه 

هوشمند در ارتباط هستند از راه دور كنترل می شوند.
برای اتصال كوله پشتی الكتريكی به زون 4.5 گرم بر پشت سوسك، حشره برای بی حس 

شدن درون آب سرد قرار داده می شود.
هدف از طراحی دس��تگاه Roboroach آموزش به كودكان در خصوص نحوه عملكرد 
مغز عنوان شده است، اما فعاالن حقوق حيوانات ساخت اين دستگاه را غير اخالقی عنوان 

می كنند.
اين دستگاه پيش از اين در سال ۲0۱۱ معرفی شد و پس از جذب سرمايه گذار از ماه نوامبر 

سال جاری با قيمت 99 دالر به بازار عرضه خواهد شد.

تيم��ی بين المللی از ستاره شناس��ان 
موفق به كش��ف س��ياره ای عظيمی 
ش��ده اند كه اندازه آن دو هزار و 500 
برابر زمين و هشت برابر مشتری است.
-۲0۱۱-MOA اين شیء كيهانی كه

BLG-۳۲۲ نام گرفته، حول ستاره ای 
می چرخد كه ۲5 هزار س��ال نوری از 
زمين فاصله دارد و جرم آن يك س��وم 

خورشيد است.
اي��ن ج��رم غول پيكر ب��ا اس��تفاده از 
تكنيك��ی ب��ه ن��ام »ميكرولنزينگ« 

)ميكروبزرگنمايی( شناسايی شد.
ميكروبزرگنماي��ی از نظري��ه ع��ام 

اينشتين استفاده می كند كه بر اساس آن، آنچه انسان به عنوان نيروی گرانش درک می كند، در 
واقع، از انحنای زمان و فضا ناشی می شود.

اينشتين معتقد بود، گرچه به نظر می رسد زمين به س��مت خورشيد كشيده می شود، در واقع، 
شكلی از زمان-فضا حول خورشيد است كه مسير حركت زمين را تغيير می دهد.

ميكروبزرگنمايی بر اندازه گيری اين موضوع كه چگونه نور يك ستاره دوردست به دليل ميدان 
گرانشی يك س��تاره نزديك تر تشديد می ش��ود، تكيه دارد.بر اس��اس نظريه اينشتين، اين امر 
با خميدگی فضا، زمان احاطه كننده ناش��ی می شود كه كشف س��تاره های دوردست را توسط 

رصدهانه های زمينی بسيار آسان تر می كند.
داده های حاصل از اين رصدخانه ها نشان می دهد اين جهان عظيم از نوع M است كه معمول ترين 
نوع ستاره در فضا به شمار می آيد.تصور می شود، اين سياره دارای فاصله مداری چهار برابر فاصله 

زمين از خورشيد است.

کشف سیاره  غول پیكری 2500 برابر زمینسوسك ها را از راه دور کنترل کنید!

پژوهش��گران پارک فناوری پرديس روبات های منعطفی را 
طراحی و عرضه كردند كه قادر به حمل مصدوم در زمين های 
ورزشی بدون آس��يب رساندن به آن اس��ت آنها اميدوارند با 
اين فناوری در آينده روبات های مريخ نورد برای اكتش��افات 

فضايی عرضه كنند.
ابوالفضل حسنی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان 
اين كه طراحی اين روبات با طراحی يك شاسی منعطف آغاز 
شد، گفت: با استفاده از اين شاسی به توليد روبات هايی دست 
يافتيم كه قابليت استفاده در حوزه پزشكی، هوافضا و صنايع 

مختلف را دارد.
وی با اشاره به جزئيات اين روبات ها اظهار داشت: روبات های 
طراحی ش��ده از انعطاف و قابليت حركتی بااليی برخوردار 
هس��تند از اين رو می توان از آن در موارد متعددی استفاده 

كرد.
حسنی با بيان اين كه با استفاده از اين شاسی موفق به طراحی 
روبات هايی برای حمل مصدومان شديم، افزود: در زمين های 
ورزش��ی مانند فوتبال يك مصدوم توسط 4 نفر با استفاده از 

برانكارد جابه جا می شود كه در بيش��تر موارد مشاهده شده 
به دليل عدم توازن مصدوم از روی بران��كارد افتاده و صدمه 

بيشتری ديده است.

وی ادامه داد: در اين زمينه روبات��ی را طراحی كرديم كه به 
مصدوم در زمين چمن آسيب نمی رساند.

مجری طرح با اش��اره به كاربردهای صنعت��ی اين روبات ها 
خاطرنشان كرد: با استفاده از اين روبات خودروی منعطفی 
را طراحی و به ش��ركت پتروش��يمی ماهش��هر ارايه داديم و 
با تس��ت هايی كه انجام ش��د خودروی طراحی ش��ده را به 
عنوان وسيله ای برای حمل تجهيزات چاه های نفت مناسب 

دانستند.
اي��ن محقق ب��ا تأكيد ب��ر اين ك��ه از اي��ن روب��ات می توان 
در جه��ت توس��عه روبات های كاوش��گر نيز اس��تفاده كرد، 
يادآور ش��د: روبات عرضه ش��ده به دليل انعطاف��ی كه دارد 
 از آن می توان در توس��عه روبات های كاوش��گر و مريخ نورد

 استفاده كرد.
وی با اشاره به دستاوردهای محققان كشور در حوزه هوافضا، 
ادامه داد: با توجه به موقعيتی كه ايران در زمينه هوافضا دارد 
تا چند س��ال آينده می توان از اين روبات ها به عنوان روبات 

كاوشگر برای اكتشافات فضايی بهره برد.

محققان کشور روبات های مریخ نورد می سازند

عکس نوشت

گذاشتن 3400 عروسك 
 خرس قهوه ای 
 روی پلی در لندن 
به نشانه 3400 قربانی 
ساالنه مننژیت در انگلیس

محققان درحال ساخت يك دستگاه پخش موسيقی بی سيم 
هستند كه ش��بيه س��ر هدفون داخل گوش قرار گرفته و به 

وسيله حالت گاز گرفتن دندانها كنترل می شود.
اين دستگاه پخش موسيقی كه اسپليت نامگذای شده سيم 
هدفون را حذف كرده و نياز برای قرار دادن دس��تگاه پخش 

موسيقی در جيب را هم از بين برده است.
اين دس��تگاه كه س��اخت آن دو سال برای ش��ركت تازه كار 
گرينوين��گ در ميامی، فلوري��دا طول كش��يده دربرگيرنده 
يك جفت س��ر هدفون اس��ت كه يك قطعه مستطيل شكل 
كوچ��ك از هرك��دام از آنها بي��رون آمده اس��ت. داخل اين 
مس��تطيل ها كه از جنس فوالد مقاوم در برابر زنگ ساخته 
ش��ده يك برد مداری كوچك قرار يك باطری كوچك، يك 
تراش��ه حافظه، ي��ك پردازن��ده و چند جز تش��كيل دهنده 
 ضروری برای پخش فايل های صوت��ی ديجيتالی با كيفيت 

وجود دارد.

اين دس��تگاه كوچك از ساعت های كريس��تالی دقيق و يك 
س��يگنال كوتاه راديويی حوزه نزديك برای همزمان سازی 
پخش موسيقی، تغيير صدا و يا تغيير ترک موسيقی استفاده 

می كند.
اس��تفاده از س��اعت كريس��تالی در دس��تگاه ب��ا اين هدف 
 صورت گرفته است كه موس��يقی كه در هر دو گوش شنيده 

می شود يكسان و همزمان باشد، استفاده از ساعت كريستالی 
 نياز به وصل ش��دن از طريق بلوت��وث يا وای ف��ای را از بين

 برده است.
 به جای آن كه هركدام از دس��تگاه ها ت��وی گوش يك فايل 
واحد را پخ��ش كنند، هر كدام يك فاي��ل را به طور همزمان 

پخش می كنند.
س��پليت بدون هيچ دكمه يا ميكروفونی برای فرمان صوتی 
از شتاب سنج خود برای كنترل استفاده می كند. اين روش 
برای پاس��خ دادن به حال��ت گاز گرفتن دندان ه��ای كاربر 

طراحی شده است. 
فشار دندان ها روی هم فايل موس��يقی را تغيير می دهد، دو 
فش��ار صدا را تغيير می دهد و به منظور پرهي��ز از تغييرات 
تصادفی تنها با يك ضربه روی قس��مت مستطيل شكلی كه 
داخل گوش قرار داد می توانيد دستگاه را به روی حالت های 

دندانی قفل كنيد.

پخش موسیقی را با دندانتان کنترل کنید
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