
اقتصادی  فضای  چه  هر  که  این  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اقتصاد  کمتر و هرگاه  اقتصادی  فساد  ایجاد  امکان  باشد،  رقابتی  و  شفاف 
جنبه دستوری و غیرشفاف پیدا کند، فساد اقتصادی بیشتر می شود، گفت: 

آمار شاخص های اقتصادی باید به طور کامل در اختیار مردم قرار بگیرد و 
اقتصاد و سرانجام  اجرایی شدن این موضوع به واقعی شدن رقابت ها در 
به شفاف شدن اقتصاد کشور کمک می کند. به گزارش خانه ملت، یکی از 

موضوع های روز اقتصاد جمهوری اسالمی ایران لزوم برخورد قاطع با فساد 
اقتصادی است که رهبر معظم انقالب نیز در فرمایش هایشان بر این موضوع 

به طور ویژه ...

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

Zayande Roud - No. 658, November,9,2011 چهارشنبه 18 آبان1390/ 12 ذی الحجه 1432 / شماره 658 / 8 صفحه/ 200 تومان 

شهرسازی  و  مسکن  مدیرکل 
اختصاص   از  اصفهان  استان 
میلیون   ۴۵۰ و  میلیارد   ۱۱۶
مهر  مسکن  طرح های  به  ریال 
خبر  فوالدشهر  جدید  شهر  در 

داد. محمود محمودزاده با اعالم این اعتبار تخصیص داده شده، اظهار 
داشت: این اعتبار بابت تخفیف عوارض...

نوجوانان،  سالمت  اداره  رئیس 
وزارت  مدارس  و  جوانان 
پرونده  بازنگري  از  بهداشت 
سالمت مدرسه براي ثبت وقایع 
مدرسه و شرایط فیزیکي آن خبر 
داد. گالیل اردالن اظهار داشت: 

در سال جاري اجراي برنامه مدارس مروج سالمت در بیش از یکهزار 
و ۵۰۰ مدرسه کشور گسترش مي یابد ...

دیدنی ترین  از  یکی   2۴ سریال 
جهان  حاضر  حال  های  سریال 
است که در آمریکا آغاز  گردیده 
است. داستان های این سریال به 
صورت اپیزودیک و در 8 فصل)تا 
به تصویر کشیده  امسال 2۰۱۰( 

 ) CTU (شده است. جک باور مامور  فدرال در واحد ضد تروریستی
است که در هر قسمت درگیر مشکالتی می شود. فصل های این سریال 

با یکدیگر ...

رئیس اداره سالمت مدارس وزارت بهداشت:
 پرونده سالمت مدرسه

بازنگري مي شود

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان اصفهان:
 مسکن مهر فوالدشهر
۱۱ میلیارد یارانه گرفت
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فوق تحصص پیوند مغز و استخوان:

افزایش آلودگي در اصفهان با سرطان ها 
ارتباط مستقیم دارد

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری 
از تحقق ۴۵ درصدی مصوبات سفر سوم دولت 

به این استان خبر داد.
حمیدرضا فروزنده با اشاره به سفر استانی دولت 
به این استان اظهار داشت: مردم از تالش بی وقفه 
و خدمات گسترده دولت به مردم در نقاط مختلف 
این کشور از جمله چهارمحال و بختیاری آگاه 

هستند و این خدمات را ارج خواهند نهاد.
وی دستاورد دور نخست سفر رئیس جمهور و 
هیأت دولت به چهارمحال و بختیاری را تصویب 
این  مجموع  از  کرد:  تأکید  و  اعالم  طرح   ۱۰۰
و  شده  عملیاتی  مصوبه   79 تاکنون  مصوبات 
پیگیری  دست  در  نیز  دیگر  مصوبه  اجرای ۱8 
درصد   97 گفت  می توان  مجموع  در  و  است 
مصوبات سفر نخست دولت به این استان اجرایی 
شده است. معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال 
دوم  دور  مصوبات  تحقق  میزان  بختیاری  و 

سفرهای استانی دولت به چهارمحال و بختیاری 
را 9۴ درصد عنوان کرد و افزود: نتیجه دومین 
سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به این استان 
2۰۰ مصوبه برای رشد و توسعه استان بود که 
تاکنون ۱۱2 مصوبه آن اجرایی و 7۶ مصوبه در 
دست اجراست.  وی به تصویب ۱9۵ طرح در 
دور سوم سفر رئیس  جمهور و هیأت دولت به 
چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: از 
این تعداد 99 مصوبه اجرایی و 9۵ مصوبه دیگر 
نیز در دست اقدام است که در مجموع ۴۵ درصد 
آن اجرایی شده و بقیه با توجه به زمان بر بودن در 
حال اجرا هستند. به گفته وی مصوبات دور سوم 
سفر استانی دولت به چهارمحال و بختیاری ۴۵ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
فروزنده تأکید کرد: بر اساس مصوبات دور سوم 
سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به چهارمحال 
و بختیاری، هزار و 7۵۰ میلیارد ریال در پنج سال 

به صورت هزینه ای و عمرانی عالوه بر بودجه های 
اجرایی،  دستگاه های  سالیانه  مصوب  فرهنگی 
برای اجرای پروژه ها و امور فرهنگی استان در 
استان  این  توسعه  و  برنامه ریزی  اختیار شورای 
قرار می گیرد. وی عنوان کرد: این مبلغ با رعایت 
عدالت، ظرفیت ها و نیازها پس از تأیید کمیسیون 
فرهنگی دولت در چهارمحال و بختیاری هزینه 
می شود. معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال 
تأثیر و نقش مصوبات  به  اشاره  با  و بختیاری  
استان،  جانبه  همه  توسعه  در  استانی  سفرهای 
میلیون  یک  فوالد  کارخانه  ساخت  کرد:  اضافه 
تنی، تجهیز بیمارستان هاجر به دستگا ه های جدید 
به ۱۵۶ روستا و  پیشرفته درمانی، گازرسانی  و 
دو شهر، احداث پتروشیمی لردگان با پیشرفت 
بیمارستان  کلینیک  احداث  درصد،  فیزیکی 2۰ 
کاشانی شهرکرد، صدور مجوز احداث پاالیشگاه 
نفت از سوی بخش خصوصی و ثبت ۱۵ منطقه 

سفرهای  مهم  مصوبات  جمله  از  گردشگری 
استانی دولت به این استان محسوب می شود.

سیمان  کارخانه  تکمیل  کرد:  تأکید  فروزنده 
شهرکرد، احداث محور ارتباطی لردگان - منج 
- بیدله، چهار خطه محور ارتباطی باغ بهادران - 
شهرکرد، احداث تونل های رخ، احداث کارخانه 

ورق خودرو گالوانیزه هم از دیگر دستاوردهای 
سفرهای استانی رئیس جمهور و هیأت دولت به 

چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.
اجرای  گذشته،  سال  شش  در  داد:  ادامه  وی 
و  چهارمحال  به  استانی  سفرهای  مصوبات 

بختیاری به طور کامل ملموس است.

خبر
معاون سیاسي و امنیتي استاندار:

دولت احمدي نژاد، شعار 
عدالت محوري را محقق كرد

چهارمحال  استاندار  امنیتي  و  سیاسي  معاون  ایسنا: 
و بختیاري گفت: دولت احمدي نژاد، شعار عدالت 

محوري را محقق کرد.
یزدان جاللي افزود: حضور رئیس جمهور و هیأت 
دولت در تمامی نقاط کشور و به ویژه مناطق کمتر 
شعار  و  مردم  مشکالت  رفع  به  توجه  برخوردار، 

عدالت محوري دولت را محقق کرد.
وي اظهار داشت: در دولت های نهم و دهم در رفع 
تالش  بختیاري  و  چهارمحال  چهره  از  محرومیت 

واقعی صورت گرفت.
به گفته وي، تصویب و اجراي طرح هاي زیربنایي در 
سه دوره سفرهاي قبلي رئیس جمهور و هیأت دولت 
به چهارمحال و بختیاری نشانه خوبی از این اقدام به 

شمار می رود.
در  مصوب  هاي  طرح  از  برداري  بهره  به  جاللي 
در  دولت  هیأت  و  رئیس جمهور  استاني  سفرهاي 
زمان منطقي به عنوان نکته قابل توجه در این سفرها 
اشاره و تصریح کرد: برخي از این مصوبات، به دلیل 
فراهم نبودن زیرساخت ها اجرایي نشده که شرایط 
تحقق و اجراي مصوبات یاد شده در این دوره از سفر 

بررسي مي شود.
با دعوت از مردم چهارمحال و بختیاری براي  وي 
دولت  هیأت  و  رئیس جمهور  از  با شکوه  استقبال 
و  نژاد  احمدی  از  با شکوه  استقبال  با  مردم  گفت: 
اعضای هیأت دولت، بار دیگر وفاداري خود را به 

آرمان هاي نظام جمهوري اسالمي نشان مي دهند.

فرماندار شهرستان بروجن خبر داد:

تحقق 60 درصدی مصوبات 
سفر سوم دولت در بروجن

فرماندار شهرستان بروجن گفت: تاکنون ۶۰ درصد 
و  چهارمحال  به  دولت  هیأت  سوم  سفر  مصوبات 

بختیاری در این شهرستان اجرایی شده است.
برگزاری  با  همزمان  داشت:  اظهار  کرمی  فتاح 
به  دولت  هیأت  و  رئیس جمهور  سفر  دور چهارم 
برای  شهرستان،  این  مردم  بختیاری،  و  چهارمحال 
تصویب طرح ها و پروژه های جدید با هدف توسعه و 

پیشرفت شهرستان لحظه شماری می کنند.
هیأت  سفر  سوم  دور  مصوبات  به  اشاره  با  کرمی 
اعتبار  بینی  پیش  گفت:  شهرستان،  این  به  دولت 
اجرایی شدن طرح احداث باند دوم جاده گلوگرد- 
قانونی،  مجوزهای  اخذ  از  پس  گندمان  بلداجی- 
تکمیل محافظت و آغاز عملیات اجرایی سد یونک و 
 شبکه آبیاری و زهکشی آن، از مهم ترین این مصوبات

 است.

فصل چهارم سفرنامه دولت به بام ایران؛

تحقق 45درصدی مصوبات سفر سوم دولت به چهارمحال  و  بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۱3 
طرح به منظور بهبود روند اشتغالزایی در 
در  تصویب  و  بررسی  برای  استان،  این 
شورای عالی اشتغال کشور پیشنهاد شده 

است.
داشت:  اظهار  عنابستانی  علی اصغر 
پیگیری مصوبات اجرا نشده در سفرهای 
گذشته و تأمین اعتبار برای اجرایی شدن 
آنها از مهم ترین مصوبات پیشنهادی در 
دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیأت 

دولت به چهارمحال و بختیاری است.
وی افزود: حضور رئیس جمهور و هیأت دولت فرصت 
توسعه راستای  در  اهداف  پیشبرد  برای  خوبی   بسیار 

همه جانبه چهارمحال و بختیاری است.
با  باید  فرمانداران  و  مدیران  کرد:  تصریح  عنابستانی 
هیأت  و  جمهور  رئیس  روزه  دو  سفر  در  برنامه ریزی 
دولت به چهارمحال و بختیاری، زمینه ای را فراهم کنند 
با  از نزدیک  بتوانند  تا مردم در ستادهای پیش بینی شده 

مسئوالن مربوط، مشکالت خود را مطرح و رفع کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در این سفر، مدیران 
مردمی،  مشکالت  بهتر  رفع  برای  فرمانداران  و  استانی 
شهرستان ها  سطح  در  ستادی  مدیران  به  تام  اختیارات 

بدهند.

در  جمهوری  ریاست  برنامه های  وی 
استان را بسیار زیاد دانست و افزود: دیدار 
با نخبگان، ائمه جماعات، گفتگوی ویژه 
تلویزیونی و جلسات متعدد با مدیران و 
مردم از برنامه های مهم رئیس جمهور در 

استان است.
چهارم  دور  در  کرد:  تصریح  عنابستانی 
سفر ریاست جمهور به استان، مصوبات 
و  می شود  پیگیری  گذشته  سفرهای 
نیستند طرح  اجرا  قابل  که  آنهایی  برای 
جایگزین و برای دیگر مصوبات دالیل اجرا نشدن بررسی 

می شود.
از رئیس محترم جمهور،  استقبال  برنامه  به  اشاره  با  وی 
استان،  به  جمهور  رئیس  ورود  روز  نخستین  در  گفت: 
دیدار عمومی در استادیوم انقالب شهرکرد و عزیمت به 

دو شهرستان بروجن و لردگان پیش بینی شده است.
عنابستانی در ارتباط با برنامه استقبال، ادامه داد: تقسیم کار 
دقیقی میان عوامل اجرایی پیش بینی شده به گونه ای که 

استان آمادگی کامل را در این زمینه دارد.
بیان این که تمام استعالم ها در اختیار فرمانداران  با  وی 
قرار گرفته، خاطرنشان کرد: برای تمام برنامه های امنیتی، 
شهرستان ها  و  استان  مرکز  در  خدماتی  و  اجتماعی 

برنامه ریزی شده است. 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  گردشگری 
هتل بزرگ دامون در شهرکرد، همزمان با دور 
چهارم سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به 

این استان افتتاح می شود. 
با  هتل  این  داشت:  اظهار  ریاحی  مژگان 
 22۰ و  هزار   2 و  مربع  متر   ۴۰۶ زیربنای 
متر مربع وسعت در پنج طبقه احداث شده 

است. 
 وی با بیان این که عملیات ساخت این هتل 

در دو فاز انجام شده است، گفت: فاز نخست آن پیشرفت ۱۰۰ 
درصدی داشته و فاز دوم آن با پیشرفت 7۱ درصدی در حال 

تکمیل است. 
 ریاحی اعتبار هزینه شده برای ساخت هتل دامون شهرکرد را 
9۴ میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد: از این مبلغ 3۴ میلیارد 
ریال از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و مابقی در 

قالب تسهیالت به این طرح اختصاص یافته است. 
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری اشتغال مستقیم این طرح را ۱2 نفر برشمرد و گفت: 
هتل دامون شهرکرد ۱2 سوئیت، 2۵ اتاق و ۱2۰ تخت خواب 

دارد.
 وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت های اشتغالزایی 
با توجه به ظرفیت گردشگری این استان، گفت: تعهد اشتغال 

این اداره کل در سال جاری ایجاد یک هزار و 
2۰۰ نفر شغل است که طی هفت ماهه گذشته 
افزون بر یک هزار و ۴۰ نفر در بخش صنایع 
دستی برای دریافت تسهیالت به  بانک های 

عامل معرفی شده اند.
ارائه  برای  سال جاری  در  افزود:  ریاحی   
این  دستی  صنایع  رشته   22 به  تسهیالت 
استان اعتباری افزون بر 27 میلیارد ریال از 
اختصاص  خانگی  مشاغل  اعتبارات  محل 

یافته است.
 وی با اشاره به 22 رشته فعال در بخش صنایع دستی این 
استان، گفت: گلیم بافی، سرمه دوزی، دوخت البسه محلی، 
منبت کاری،  معرق کاری، خاتم سازی و نمد مالی از مهم ترین 

رشته های مزیت دار برای ایجاد اشتغال به شمار می روند.
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری خاطرنشان کرد: این تسهیالت در دو قالب مستقل و 

پشتیبان برای متقاضیان ایجاد شغل در نظر گرفته شده است.
 وی تصریح کرد: تا به حال اشتغال ایجاد شده نسبت به تعهد 
این اداره کل در هفت ماهه سال جاری بیشتر از برنامه پیش بینی 

شده است.
 ریاحی افزود: در صورت پرداخت تسهیالت به موقع بانک ها 
و تامین اعتبار تمامی تعهدات اشتغال در بخش صنایع دستی 

محقق خواهد شد. 

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ارائه ۱۳ طرح اشتغالزا برای تصویب در شورای عالی اشتغال
همزمان با سفر هیات دولت 

هتل دامون شهركرد افتتاح می شود

منا
 ای

 از
س

عک
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آیا پتروشیمي ایران اولین مقام 
منطقه را از آن خود خواهد كرد؟! 

بر اساس برنامه پنجم توسعه یکي از اهداف مهمي 
که براي صنعت پتروشیمي کشور در نظر گرفته شده 
رسیدن به رتبه اول پتروشیمي در منطقه و پشت سر 
گذاشتن سابیک عربستان است. در این شرایط اگرچه 
مدیران دولتي دائم با ارائه آمارهاي مختلف از نزدیکي 
به این هدف و احتمال تحقق آن سخن مي گویند 
اما با این وجود رسیدن به این نقطه با توجه به میزان 
 فعلي تولیدات پتروشیمي بسیار بعید و دور از ذهن

 مي نماید.
مدیران ارشد پتروشیمي کشور با ارائه آمارهاي مختلف 
از گام هاي رو به رشد این صنعت مي گویند و از 
نزدیک شدن به عربستان، اما با این حال نگاهي به میزان 
تولید این دو کشور رسیدن به این هدف را با تأملي 

بیشتر مواجه مي کند.
محصوالت  تولید  ظرفیت  روزها  این  که  حالي  در 
پتروشیمي ما در نهایت به ۶۰ میلیون تن در سال هم 
نمي رسد سابیک عربستان بیش از 7۰ میلیون تن تولید 
ساالنه دارد که بی شک تا پایان برنامه پنجم توسعه 
همان طور که ایران در این زمینه رشد دارد این کشور 

هم متوقف نخواهد شد.
چندي پیش رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت 
نفتي و پتروشیمي با اشاره به رشد 9 درصدي صادرات 

پتروشیمي در پنج ماه اول سال،
تبدیل پتروشیمي ایران به اولین مقام منطقه را در حال 
حاضر بعید دانسته و گفته بود:  پیش از این در پتروشیمي 
سازي صورت  ظرفیت  تن  میلیون  حدود ۵۰  ایران 
گرفته بود که با در نظر گرفتن پنج یا شش تن ظرفیتي 
که امسال به این بخش افزوده مي شود و با احتساب 
سال هاي باقي مانده در نهایت در برنامه پنجم حدود 
7۰ میلیون تن تولید خواهیم داشت که با این حجم 
بی شک نمي توان جاي عربستان را گرفت، چرا که 
عرب ها همین االن هم باالي 7۰ میلیون تن تولید دارند. 
  )SABIC(پایه عربستان سعودي اما شرکت صنایع 
بزرگ ترین شرکت پتروشیمي جهان براساس ارزش 
بازار محسوب مي شود که چندي پیش اعالم کرده بود 
که درآمد این شرکت در سه ماهه دوم امسال 2۵ درصد 

رشد داشته است.
محمد المادي، رئیس اجرایي سابیک در این زمینه گفته 
بود: فروش این شرکت در سه ماه دوم امسال به ۴9 
میلیارد ریال )۱3 میلیارد و ۶۰ میلیون دالر( رسیده که 
در مقایسه با فروش 39 میلیارد ریالي در سال قبل 2۵ 

درصد رشد داشته است.
وي در یک کنفرانس خبري اعالم کرده بود که ۴9 
میلیارد ریال سعودي یک رقم تاریخي است و سود این 
شرکت در سه ماهه دوم امسال به دلیل افزایش تولید و 

قیمت ها ۶۱ درصد افزایش یافته است.

یکی از مقامات ارشد روس که در کنفرانسی در آمریکا حضور 
میسر  شطرنج  بازی  با  ایران  موضوع  حل  کرد:  تأکید  داشت، 
است نه راگبی و البته روسیه معتقد است گزینه مذاکرات بهتر 

از تبادل آتش است.
به نقل از راشا تودی، میخائیل مارگلف که در مؤسسه پژوهشی 
اظهاراتی  در  کرد،  می  واشنگتن سخنرانی  در  ویلسون  وودرو 
در  اهدافشان  به  خواهند  می  اگر  جهان  رهبران  کرد:  تاکید 

و  شده  ریزی  برنامه  سیاست  باید  برسند  ایران  و  خاورمیانه 
متناسبی را در نظر بگیرند.

کرد: حل  تأکید  ایران  علیه  فوری  اقدام  درباره  هشدار  با  وی 
البته  و  راگبی  نه  است  میسر  شطرنج  بازی  با  ایران  موضوع 

روسیه معتقد است گزینه مذاکرات بهتر از تبادل آتش است.
رئیس جمهور  فرستاده ویژه  اکنون  سناتور سابق دوما که هم 
از  و  ماست  همسایه  ایران  داد:  ادامه  آفریقاست،  در  روسیه 

پیدا  ویژه  اهمیت  ما  برای  کشور  این  موضوع  که   اینجاست 
می کند.

زمینه عدم  آمریکا در  با خواست  ما  البته  تأکید کرد:  مارگلف 
ای همراه هستیم و مصالح  تسلیحات هسته  به  ایران  دستیابی 
روسیه در ایران با منافع بلندمدت آمریکا همراه است. البته با 
این وجود حل این موضوع باید محتاطانه و بسیار برنامه ریزی 

شده صورت پذیرد. 

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که هر 
چه فضای اقتصادی شفاف و رقابتی باشد، امکان 
ایجاد فساد اقتصادی کمتر و هرگاه اقتصاد جنبه 
اقتصادی  فساد  کند،  پیدا  غیرشفاف  و  دستوری 
بیشتر می شود، گفت: آمار شاخص های اقتصادی 
و  بگیرد  قرار  مردم  اختیار  در  کامل  به طور  باید 
اجرایی شدن این موضوع به واقعی شدن رقابت ها 
در اقتصاد و سرانجام به شفاف شدن اقتصاد کشور 

کمک می کند.
از موضوع های روز  به گزارش خانه ملت، یکی 
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران لزوم برخورد قاطع 
با فساد اقتصادی است که رهبر معظم انقالب نیز 
ویژه  به طور  موضوع  این  بر  فرمایش هایشان  در 

تأکید کرده اند.
مبارزه  راهکار  اقتصادی؛  فضای  شفافیت 

با فساد اقتصاد
علی الریجانی در این خصوص اظهار داشت: رهبر 
معظم انقالب بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تأکید 
کردند و به تازگی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی 
مجلس شورای اسالمی هم در جریان بررسی پرونده 
فساد مالی بزرگ، از وجود پرونده های فساد دیگری 
با  اثربخش  مبارزه  برای  حال  است  داده  خبر  نیز 

مفاسد اقتصادی چه باید کرد؟
مقابله  برای  مختلفی  راهکارهای  افزود:  وی 
اثربخش با مفاسد اقتصادی وجود دارد که اصالح 
ساختارهای معیوب و اصالح برخی ساختارهای 
جمله  از  کنونی  شرایط  در  کشور  بانکی  نظام 
راهکارهایی هستند که می توانند به مقابله اثربخش 

با فساد اقتصادی کمک کنند.

رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: برخی 
الزم  بسترهای  بانک ها،  به  تحمیلی  تصمیم های 
این  که  می کند  فراهم  را  اقتصادی  فساد  برای 

و  بانکی  سیستم  برای  را  کاذبی  منافع  تصمیم ها 
وجود  به  می کنند،  استفاده  بانک ها  از  که  کسانی 

می آورد.

بسترهای  بانک ها،  به  برخی تصمیم های تحمیلی 
که  می کند  فراهم  را  اقتصادی  فساد  برای  الزم 
این تصمیم ها منافع کاذبی را برای نظام بانکی و 

وجود  به  می کنند،  استفاده  بانک ها  از  که  کسانی 
می آورد.

این  چشمگیر  و  مهم  نکته  داشت:  اظهار  وی 
است که هر چه فضای اقتصادی شفاف و رقابتی 
بروز  و  ظهور  برای  بستری  ایجاد  امکان  باشد، 
اقتصاد  گاه  هر  و  می شود  کمتر  اقتصادی  مفسده 
جنبه دستوری و غیرشفاف به خود بگیرد، فساد 
اقتصادی بیشتر می شود و مشکل های فراوانی در 

این زمینه به وجود می آید.
البته مجلس شورای اسالمی قانونی را برای شفاف 
شدن فضای اقتصادی کشور تصویب کرده است؛ 
با  مبارزه  در  را  مهمی  نقش  می تواند  قانون  این 
کامل  به طور  باید  و  باشد  داشته  اقتصادی  فساد 
اجرا شود. برای مثال آمار شاخص های اقتصادی 
و  بگیرد  قرار  مردم  اختیار  در  به طورکامل  باید 
اجرایی شدن این موضوع به واقعی شدن رقابت ها 
در اقتصاد و سرانجام به شفاف شدن اقتصاد کشور 

کمک می کند. 
شاخص های  آمار  هم اکنون  کرد:  تصریح  وی 
موضوع  این  و  نیست  مردم  اختیار  در  اقتصادی 
برخی  برای  را  بالوجه  رانت خواری  نوع  یک 
نیز  افرادی  که  در شرایطی  و  می کند  ایجاد  افراد 
در پشت پرده این رانت خواری قرار داشته باشند، 

وضعیت اقتصادی بدتر می شود.
باید فعالیت های الزم برای شفافیت امور اقتصادی 
و روان سازی فضای رقابت اقتصادی انجام شود 
اقتصاد  فضای  در  دستوری  مکانیزم  کاهش  با  و 
و همچنین برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، از 

ظهور و بروز فساد اقتصادی جلوگیری شود. 

سراسری

خبر

نصف النهار

رئیس مجلس شورای اسالمی:

اقتصاددستوری،فساداقتصادیراافزایشمیدهد

مقام ارشد روس مطرح کرد:

حل موضوع ایران با بازی شطرنج میسر است نه راگبی

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایده ردیف

32825/182/000-3-90یک قطعه زمین در منطقه دهاقان1

10 درصد مبلغ پیشنهادی327-3-90فروش لوله و اتصاالت پلی اتیلن و ایرانیت2

آگهیمزایده

 مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/9/5
گشایش پیشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 90/9/6 
www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتی

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی
تلفن تماس: 0311-6680030

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

آگهیابالغ


با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به اطالع نامبردگان زیر که پرونده 
آنان به علت غیبت در این هیأت تحت رسیدگی می باشد، می رساند ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ نشر این آگهی به دفتر این هیأت واقع در اصفهان – خیابان  هزار 
جریب – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان 
و  مراجعه   206 یا  های 203  اتاق   – اول  طبقه   -3 شماره  ساختمان   – اصفهان 
دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک الزم به دفتر این هیأت تسلیم نمایند. در 

غیر اینصورت طبق مقررات نسبت به صدور رأی اقدام خواهد شد.
خانم ناهید جزایری فرزند علی اصغر _ ماما

آقای امیر ناصر جاللی ورنامخواستی فرزند رضا _ پرستار.

هیأتتجدیدنظررسیدگیبهتخلفاتاداریکارمنداندانشگاهعلوم
پزشکیوخدماتبهداشتی،درمانیاستاناصفهان

و  لوله  و  نظر دارد یک قطعه زمین در منطقه دهاقان  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
اتصاالت پلی اتیلن و ایرانیت خود را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

محل انجام موضوع مناقصهردیف
کار

مدت انجام 
مبلغ سپرده مبلغ برآورد )ریال(کار

)ریال(
حداقل رتبه 

مورد نیاز

1
نهالکاری در عرصه های 
بیابانی دشت سجزی به 

مساحت 90 هکتار

شهرستان 
اصفهان

از تاریخ تنظیم 
قرارداد 
تا لغایت 

92/7/30

5 کشاورزی1/053/000/0009/660/000

آگهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای

1 – محل دریافت اسناد مناقصه:
خیابان هزار جریب – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان – امور پیمان ها. 

2- مهلت دریافت اسناد: 
از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1390/8/22.

3- مهلت تحویل اسناد و پیشنهادات:
روز  بازگشایی  زمان  و   1390/9/5 شنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا   1390/8/23 تاریخ  از 

یکشنبه مورخ 1390/9/6 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره کل می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه:

دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
5- پیمانکاران واجد شرایط:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی.

6- سپرده شرکت در مناقصه:
ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 
نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان.
7- فرم بازدید از محل اجرا الزاما بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 

مربوطه تایید گردد در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.
8- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابطعمومیادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستاناصفهان

نوبتاول
دستگاهمناقصهگزار:ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستاناصفهان

م الف/ 12471

م الف/ 12521
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زاینده رود

از  اصفهان  استان  شهرسازی  و  مسکن  مدیرکل 
به  ریال  میلیون   ۴۵۰ و  میلیارد   ۱۱۶ اختصاص  
طرح های مسکن مهر در شهر جدید فوالدشهر خبر 

داد.
محمود محمودزاده با اعالم این اعتبار تخصیص داده 
شده، اظهار داشت: این اعتبار بابت تخفیف عوارض 
خدمات  تأسیسات  به  کمک  ساختمانی،  پروانه 
زیربنایی و روبنایی و احداث مسجد در زمین های 
به  اشاره  با  وی  است.  شده  پرداخت  مهر  مسکن 

این که 32 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر 
99 ساله، انبوه سازی و توسط خودمالکان در دست 
اجرا است، اظهار داشت: از این تعداد 3۰ هزار و 

۵۴۶ واحد پروانه ساختمانی دریافت کرده اند.
ادامه  اصفهان  استان  مدیرکل مسکن و شهرسازی 
داد: 29هزار و 977 واحد در مرحله پایان پی سازی، 
2۴هزار و ۶۵۱ واحد اسکلت سازی، 23 هزار و 8۱9 
واحد پایان سقف، ۱۶هزار و 7۶2 واحد سفت کاری 
نازک کاری  مرحله  در  واحد   ۶۵3 و  هزار  یک  و 

هستند.
و  مهر  مسکن  تعاونی های  بیان  این که  با  وی 

انبوه سازان در قالب ۱7۰ تعاونی و شرکت در زمینی 
به مساحت ۵۱۵ هکتار در حال  ساخت واحدهای 
مسکونی هستند، افزود: تمامی واحدها از امکاناتی 
نظیر آسانسور، پارکینگ و انباری برخوردار هستند.

ساخت  حال  در  واحدهای  کل  تعداد  محمودزاده 
فوالدشهر با شیوه صنعتی را ۱۱هزار و 287 واحد، 
نیمه صنعتی را ۱3هزار و ۴37 واحد و سنتی را شش 
هزار و 33۶ واحد عنوان کرد و گفت: تعاونی های 
فوالدشهر در زمینی به مساحت 283 هکتار در حال 

احداث واحدهای مسکن مهر هستند.
به گفته مدیرکل مسکن و شهرسازی استان، ۱۴هزار 

و ۱۱۰ واحد نیز از سوی انبوه سازان در قالب 28 
در  سنتی  و  صنعتی  روش  به  انبوه سازی  شرکت 
دست ساخت است  که ۱3 هزار و 873 واحد در 

مرحله پایان پی سازی هستند.
تعداد  اصفهان  شهرسازی  و  مسکن  مدیرکل 
واحدهای در حال احداث در قالب خود مالک را 
سه هزار و 8۴ واحد برشمرد و افزود: از این تعداد 
دریافت  ساختمانی  پروانه  واحد   999 و  هزار  دو 
پایان  کرده اند و دو هزار و 7۱2 واحد در مرحله 

پی سازی هستند.
در  اصفهان  شهر  متقاضیان  به  این که  بیان  با  وی 
واحد  فوالدشهر  و  بهارستان  جدید  شهرهای 
زودی  به  داشت:  اظهار  می شود،  واگذار  مسکونی 
چهار هزار واحد در فوالدشهر در قالب مسکن مهر 

99 ساله و خودمالکان افتتاح می شود.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان اصفهان:

مسکن مهر فوالدشهر ۱۱ میلیارد یارانه گرفت

اقتصاد

خبر

نرخ تورم مهرماه ۱9/۱ درصد
ایس��نا: رئیس کل بانک مرکزي نرخ ت��ورم مهرماه را 
۱9/۱ درص��د اعالم کرد. محم��ود بهمني در همایش 
تبیی��ن طرح تحول بانکي با بی��ان این که نرخ تورم در 
شهریورماه ۱8/3 درصد بوده گفت: این عدد در مهرماه 

به ۱9/۱ درصد رسیده است.
وي با تأکید بر این که رش��د نرخ تورم کاهشي است، 
افزود: نرخ رشد تورم از حدود یک درصد هم اکنون به 

هشت درصد رسیده است.

قیمت طال به اوج رسید
بهاي معامالت ط��ال به دلیل بي اطمیناني نس��بت به 
توانای��ي یونان و ایتالیا در کنترل بدهي دولتي ش��ان و 
برانگیخته شدن تقاضا براي سرمایه گذاري کم خطر، 

به باالترین سطح در شش هفته گذشته رسید.
به گزارش وال استریت ژورنال، معامالت حجم باالي 
طال ب��راي تحویل در ماه دس��امبر در ب��ازار کامکس 
نیویورک، 2۴/8۰ دالر ی��ا ۱/۴ درصد افزایش یافته و 
ب��ه ه��زار و 78۰ دالر در هر اونس رس��ید. بهاي این 
معامالت به رکورد هزار و 78۱ دالر و 9۰ س��نت نیز 

رسید که باالترین سطح از 22 سپتامبر بود.
تقاضا براي طال همراه با تقاضا براي دارایي هاي مطمئن 
دیگر مانن��د دالر و اوراق قرضه آمریکا افزایش یافته 

است.
 طال پس از کاهش ۱۱ درصدي بها در ماه سپتامبر، در 
تالش براي کس��ب اعتماد مجدد سرمایه گذاران بوده 
است. این فلز در نامالیمات اقتصادي، به جاي کاال یا 
س��هام، پناهگاه مطمئني براي ذخیره سرمایه محسوب 

مي شود.

محدودیت تازه قرض الحسنه ها 
و تعاونی های اعتباری

بانک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران اعالم کرد: از 
سوی اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی، مفاد 
بند ۱۰ یکهزار و یکصد و سی امین صورتجلسه مورخ 
۱39۰/7/2۶ ش��ورای پول و اعتبار  به کلیه تعاونی های 

اعتباري و صندوق های قرض الحسنه ابالغ شد.
در بند یاد ش��ده آمده اس��ت: تعاونی ه��ای اعتباري و 
صندوق های قرض الحسنه می بایست تنها در مناطقی 
که به ثبت رس��یده و در آن محدوده فعالیت می کنند، 

تسهیالت خود را اعطاء نمایند.
در بند مذکور تصریح ش��ده است: به کلیه واحدهای 
تابعه تأکید ش��ود از هرگونه اقدام خارج از تکلیف به 
طور جدی خ��ودداری به عمل آورند. بدیهی اس��ت 
عواقب ناشی از عدم رعایت مفاد مصوبه فوق متوجه 

مدیران آن تعاونی یا صندوق خواهد بود.

سرشماری 90، نرخ بیکاری را 
تک رقمی می كند؟

برای نخس��تین ب��ار در سرش��ماری 9۰، نرخ بیکاری 
براس��اس تعریف جدید اش��تغال مورد محاسبه قرار 

خواهد گرفت.
جوان خوشرویی که برای پر کردن فرم سرشماری به 
خانه ما مراجعه کرد در پاس��خ به دستمزد پر کردن هر 
فرم گفت: ما س��رباز هس��تیم و برای این کار دستمزد 

دریافت نمی کنیم. 
امسال اولین سالی است که مبنای جدید محاسبه نرخ 
بی��کاری در جمع آوری اطالعات سرش��ماری مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، یعنی امسال برای نخسیتن بار 
در جم��ع آوری اطالعات هر کس که در هفته قبل از 
مراجعه مامور سرشماری یک ساعت کار کرده باشد به 

عنوان شخص بیکار ثبت نمی شود. 
محس��ن کنعانی با اشاره به این موضوع و ابراز تعجب 
از این نحوه برآورد نرخ بیکاری گفت: این مس��أله ای 
بود که حتی استادانی که در دوره آموزشی به مأموران 
سرش��ماری حض��ور پیدا م��ی کنند نی��ز در موردش 
اعتراض داشته و عنوان می کردند که چطور می توان 
فردی که تنها یک ساعت در هفته کار می کند به عنوان 

فرد شاغل در سرشماری ثبت شود. 
کنعانی به ش��وخی می گفت حتی اگر یک پسر باالی 
ده سال در هفته گذشته یک ساعت با پدرش به سرکار 
رفته باشد از سوی مرکز آمار ایران به عنوان یک نیروی 

شاغل محسوب می شود!
اما به هر صورت بنابر آموزش داده شده مأموران جوان 
سرشماری حتی اگر این تعریف را قبول نداشته باشند 
تمامی افرادی که با این تعریف مطابقت داشته باشند را 

به عنوان افراد شاغل ثبت  می کنند. 

بنزین تک نرخی، سیاست 
بلندمدت

مهر: قائم مقام س��تاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
با تأکید بر این که سیاست بلندمدت دولت تک نرخی 
کردن عرضه بنزین اس��ت، از احتمال حذف س��همیه 
برخ��ی از موتور س��یکلت ها و خودروه��ا خبر داد و 
گفت: در حال حاضر برنام��ه ای برای تغییر قیمت و 

سهمیه بنزین خودروها نداریم.
عبداله جاللی درباره آخرین تصمیمات دولت و ستاد 
مدیریت حمل و نقل و س��وخت کش��ور برای اعمال 
تغییرات��ی در قیمت و س��همیه بنزین خودروها گفت: 
پیش بینی می ش��ود برای آذر ماه امس��ال تغییری در 

سهمیه و قیمت بنزین خودروها اعمال نشود.
قائ��م مقام س��تاد مدیری��ت حمل و نقل و س��وخت 
کش��ور با تأکید بر این که سیاس��ت بلند مدت دولت 
تک نرخی عرضه بنزین است، تصریح کرد: بر اساس 
قانون هدفمندی یارانه ها و قانون توسعه حمل و نقل 
و مدیریت سوخت باید در بلند مدت عرضه بنزین در 

کل کشور با یک قیمت واحد عرضه شود.

با وجود فرارسیدن فصل سرما؛
250 روستا در اصفهان گاز ندارند

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: عملیات گازرسانی 
در بیش از 2۵۰ روستا در دست اقدام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مرتضی 
طغیانی با بیان این که در استان اصفهان بیش از یک هزار شهر 
و روس��تا از نعمت گاز برخوردارند، افزود: هم اکنون عملیات 

گازرسانی در بیش از 2۵۰ روستا نیز در دست اقدام است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ادامه داد: انتظار داریم با 

برنامه ریزی های انجام شده و با مساعدت مسئوالن در شرکت ملی گاز ایران، تا پایان سال 
۱39۱ تمامی روستاهای استان اصفهان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

وی با اشاره به بهره مندی بیش از 98 درصد شهرها و بیش از 8۵ درصد روستاهای استان 
از گاز طبیعی، بیان داشت: هم اکنون در مجموع بیش از 98 درصد جمعیت کل استان از 

گاز طبیعی بهره مند هستند.
طغیانی با اش��اره به ضرورت کنترل و بازرسی تأسیسات تصریح کرد: تجهیزات ویژه و 
ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت از زنگ و جمع آوری شیرهای پیاده روی این استان تا 

پایان سال باید مورد بازرسی قرار گیرند.

اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی:
قدرت خرید مصرف كنندگان میوه كاهش یافت

محصوالت  تولیدکنندگان  و  صادرکنندگان  اتحادیه  مسئول 
کشاورزی گفت: با وجود کاهش قدرت خرید و تقاضای مردم 
در خرید میوه، همچنان بازار میوه اصفهان در حالت تعادل به 

سرمی برد.
محمد رضا کیانی با تأکید بر این که التهابی در بازار میوه اصفهان 
نیست، اظهار داشت: محصوالت عام در بازار میوه اصفهان با نگه 
داشتن شرایط تعادل، جمع سبد مصرفی مردم را در حالتی متعادل 

نگاه داشته است. وی با اشاره به ۱۵ میلیون تن تولید سبزی و صیفی در کشور، بیان داشت: 
حجم واردات میوه در برابر تولید کشور رقمی نیست و اگر تنظیم بازار میوه به طور مناسبی 
اجرایی شود میزان کسری برخی از محصوالت، مشکلی ایجاد نمی کند. مسئول اتحادیه 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی، تصریح کرد: تنظیم بازار در تمام دنیا 
صورت می گیرد ولی برخی از مواقع این کار سلیقه ای است که منجر به تصمیمات نادرست 
می شود. وی با بیان این که در صورت عرضه به موقع میوه و محصوالت کشاورزی، به دلیل 
ثبات قیمت تولیدکننده و مصرف کننده هیچ کدام متضرر نمی شوند، افزود: در کسری بازار 

واسطه ها سودجویی می کنند. 

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:
به غیر از افزایش قیمت شیر خام، گرانی نداشتیم

سرپرست س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: اگر قیمت نهاده های دام جهانی افزایش نداشته باشد تا 
پایان امسال قیمت شیر در استان اصفهان ثابت باقی می ماند.

مظفر انصاری با اش��اره به این که هم اکنون قیمت شیر تابع 
ش��رایطی همچون نوسان قیمت جهانی برخی از حامل های 
دامی است، اظهار داشت: به دلیل خشک بودن استان اصفهان و 
واردات علوفه و نهاده های دامی از دیگر استان ها در باال رفتن 

 هزینه ها مؤثر است. وی با تأکید بر این که قیمت لبنیات به صورت روزانه رصدمی شود،
افزود: در این راستا اصل بر توافق تولیدکننده و فرآوری کننده است ولی همچنان کارگروه 
شیر استان بر قیمت ها نظارت می کند. سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با تأکید بر این که در حال حاضر قیمت محصوالت لبنی در فضای توافقی تعیین 
می شود، خاطرنشان کرد: امید است قیمت شیر و محصوالت آن در فضای رقابتی تعیین 
ش��ود. وی با بیان این که در ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت 
حامل های انرژی کارخانجات شیر را پذیرفته ایم، تصریح کرد: هم اکنون در کارخانجات 

شیر، به غیر از افزایش قیمت شیر خام، شاهد افزایش قیمت نبوده ایم.

پیشخوان

زاینده رود

اصفهان  استان  در  چاپ  واحد   ۵۰ از  بیش  اکنون  هم 
کنند.  مي  فعالیت  همچنان  اتحادیه  این  مجوز  بدون 
نایب رئیس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان در حاشیه 
نمایشگاه چاپ تبلیغات و بسته بندی  از فعالیت بیش 
استان  در  اتحادیه  این  بدون مجوز  واحد چاپ  از ۵۰ 

خبر داد.
اشاره  کشور  در صنعت چاپ  اصفهان  جایگاه  به  وی 
کرد و گفت: اصفهان در این زمینه در رده دوم کشور 

قرار دارد.
به  را  چاپ  بخش  باید  مسئوالن  گفت:  پور  انصاري 
عنوان صنعت نگاه کنند زیرا در حال حاضر این صنف 
استفاده  دولت  هاي  کمک  از  است  نتوانسته  خوبي  به 

کرده و حقوق خود را تضییع شده مي بیند.
چاپگران،  شامل  داران  چاپخانه  اتحادیه  وی،  گفته  به 
اسکرین است و  لیتوگرافان و واحدهاي چاپ سیلک 

اکنون ۱8۰ چاپخانه در آن عضویت دارند.
مالیاتی که می پردازیم غیر قانونی است

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران و لیتوگرافی اصفهان 
و  قانونی  واحده  ماده  برخالف  مالیات  دریافت  از  نیز 

جرایم ناعادالنه مالیاتی انتقاد کرد.
نظر وزارت فرهنگ و  زیر  را  این صنف  کیوانفر  رضا 
ارشاد دانست و گفت: بر اساس بند »ل« ماده ۱39 قانون 
مالیات های مستقیم، مشاغلی که از وزارت فرهنگ و 

ارشاد مجوز فعالیت دارند از مالیات معاف هستند.
این حمایت  از  داران  چاپخانه  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
بهانه های مختلف  به  اداره دارایی  قانونی بی بهره اند و 
و بر خالف ماده واحده ذکر شده اقدام به اخذ مالیات 

می کند.
جریمه نجومی چاپخانه ها

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران و لیتوگرافی اصفهان 
با بیان این که براساس قانون، کارفرمایان موظف هستند 
لیست حقوق کارکنان و تغیرات آن را به ویژه در جهت 
بر  مالیات  پرداخت  برای  دارایی  به  دستمزد  افزایش 
حقوق کارکنان به طور ساالنه ارائه کنند، افزود: به دلیل 
به اعضای  اداره دارایی در اطالع رسانی  انگاری  سهل 
لیست  اظهار  عدم  و  امر  این  در خصوص  این صنف 
کارفرمایان، این اداره اقدام به جریمه چاپخانه داران از 
این عمل  ارقام نجومی کرده که  با  سال ۱38۵ آن هم 

عادالنه نیست.
کیوانفر در ادامه با اشاره به این که صنعت چاپ پنجمین 
در  کرد:  اضافه  می شود،  محسوب  دنیا  بزرگ  صنعت 
کشور ما به چاپ و لیتوگرافی با این حجم باالی کار 
به دید صنعت نگاه نشده و از تسهیالت خاص صنایع 
و..  برق  آب،  گرمایشی،  سوخت  هزینه  تخفیف  مانند 

بی بهره ایم.
مواد اولیه داخلی کفاف بازار را نمی دهد

وی افزود: دولت باید در راستای حمایت از این شغل 

ورود  تعرفه  دارد  جامعه  فرهنگ  با  مستقیم  ارتباط  که 
دستگاه های مدرن چاپ را کاهش داده تا چاپخانه داران 
بتوانند مطابق شرایط روز  و با کیفیت بهتر به کار خود 

بپردازند. 
اشاره  با  اصفهان  داران  چاپخانه  صنف  اتحادیه  رئیس 
به مصرف باالی کاغذ در کشور گفت: دولت در زمینه 
این  اولیه  مواد  و  نکرده  گذاری  سرمایه  کاغذ  تولید 
کفاف  تولید  و حجم  کیفیت  نظر  از  داخل  در  صنعت 

بازار داخل را نمی دهد.
از  چاپ  لوازم  و  کاغذ  واردات  بیشترین  افزود:  وی 
کشورهای شرق آسیا انجام می شود که در حال حاضر 
با توجه به عدم ثبات اقتصادی کشور، شاهد نوسانات 

شدید در قیمت ها و معضالت ناشی از آن هستیم.
بیشتر چاپخانه ها در بافت های قدیمی اصفهان 

هستند
بافت های  در  چاپخانه ها  بیشتر  که  این  بیان  با  کیوانفر 
و  ارشاد  اداره  با  رایزنی  از  دارند،  قرار  شهر  قدیمی 
 3۰ وسعت  به  چاپ  شهرک  تأسیس  برای  استانداری 
هکتار در بهارستان خبر داد و گفت: چاپخانه داران برای 
انتقال به این شهرک به تسهیالت باالی مالی نیاز دارند.

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران و لیتوگرافی اصفهان 
با اشاره به این که جنس کاغذ از تنوع زیادی برخوردار 

نیز  این حرفه  و خبرگان  تجربه  با  افراد  و حتی  است 
نمی توانند به راحتی در مورد اختالفات و مسایل کاری 
آن اظهار  نظر کنند، بیان کرد: متأسفانه ممیز اداره مالیات 
در بحث مالیات بر ارزش افزوده تمامی انواع کاغذ و 
جوهر چاپ و موارد خدماتی این حرفه را ) از کیفیت 
و  دانش  بدون  و  گرفته  نظر  در  یکسان  پایین(  یا  باال 

تخصص خاص مالیات وضع می کند.

صنعتی که مهجور مانده است
وی ادامه داد: با وجودی که صنعت چاپ در اروپا جز 
این  برتر کشورها محسوب مي شود ولی  پنج صنعت 
صنعت در ایران همچنان مهجور است. رضا کیوانفر با 
اشاره به ورود ماشین آالت دست اول خارجی به ویژه 
از کشور آلمان به استان گفت: با خرید این تجهیزات، 

صنعت چاپ در اصفهان مجهز و به روز شده است.  

گزارش

نایب رئیس اتحادیه چاپخانه داران اعالم کرد:

مالیاتیکهمیپردازیمغیرقانونیاست

مسئوالن باید بخش 
چاپ را به عنوان 
صنعت نگاه کنند 

زیرا در حال حاضر 
این صنف به خوبي 
نتوانسته است از 
کمک هاي دولت 
استفاده کرده و 

حقوق خود را تضییع 
شده مي بیند

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري چهارمحال 
و بختیاري گفت: میانگین بارندگي استان از ابتداي 
س��ال زراعي جاري تا نیمه آبان )9۱- 9۰( نس��بت 
به میانگین بلندمدت همین دوره ۴۵ درصد کاهش 

یافته است.
محمود عیدي افزود: با ش��روع سال زراعي جدید، 
سرچش��مه س��ه رودخانه بزرگ کش��ور در استان 

چهارمحال و بختیاري همچنان جزو کم بارش ترین 
مناطق کشور بوده است.

وي اظه��ار داش��ت: از ابتداي س��ال زارعي تاکنون 
تنها ۱۱میلیمتر بارندگي در اس��تان صورت گرفته، 
این در حالي اس��ت که در استان هاي تهران و حتي 
استان هاي کویري مانند خراسان بیش از 7۰ میلیمتر 

بارندگي ثبت شده است.

عیدي بیان داش��ت: در س��ال زراعي جدید )از اول 
مهرماه تا ۱۵ آبان ماه سال جاري( بارندگي در استان 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل تغییر محسوسي 

نداشته است. 
وي، با اش��اره به تأثیرات خشکسالي بر کشاورزي 
استان گفت: استان با کاهش 3۴ درصدي بارش در 
سال زراعي 9۰- 89 و پیشینه کاهش 82 درصدي در 

دو سال قبل یکي از سخت ترین دوران خشکسالي 
را طي سه دهه اخیر سپري کرده است.

وي تصریح ک��رد: وضعیت ش��اخص هاي بارش 
در اس��تان نشانگر تداوم ش��رایط خشکسالي بوده 
و چش��م انداز روش��ني از خاتمه دوره خشکسالي 
مشاهده نمي شود. عیدي اظهار داشت: خشکسالي 
س��ال زراعي 9۰-89 به دنبال وقوع سه سال پیاپي 

وقوع خشکسالي بیش از دو هزار و ۶۵8 میلیارد و 
978میلیون ریال خسارت به کشاورزي استان وارد 
کرده اس��ت. عیدي افزود: در بخش باغباني ش��ش 
محصول اصلي اس��تان شامل سیب درختي، گردو، 
بادام، هلو، زردآلو و انگور در سطح 2۴ هزار و 8۰۰ 
هکتار از باغات استان از ناحیه خشکسالي خسارت 

دیده اند. 
وي تصریح کرد: در بخش زراعت نیز شش محصول 
عمده استان شامل گندم، جو، کلزا، علوفه، حبوبات 
و چغندر قند در سطح 78 هزار و 7۶3 هکتار اراضي 

آبي و دیم دچار خسارت شده اند.

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خبر داد:

كاهش 45 درصدی بارندگي در چهارمحال و بختیاري 

متوليصنعتچاپنمایشگاهراترککرد
نمایشگاه چاپ تبلیغات و بسته بندی اصفهان با حاشیه ترک غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاد به 
کار خود پایان داد. علیرضا حسینی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در توضیح 
علت این اقدام گفت:شرکت نمایشگاه ها در خصوص اختصاص غرفه در نمایشگاه به این اداره 
خودسرانه عمل کرده و در شرایطی که خود فعاالن صنعت چاپ نمایشگاه را اداره مي کنند و نیازي 

به حضور ما نیست.
خالی شدن غرفه ارشاد در نمایشگاه صنعت چاپ البته نارضایتي اتحادیه چاپ، اتحادیه کانون هاي 
تبلیغاتي و همچنین بازدیدکنندگان را در طول برگزاری نمایشگاه به دنبال داشت اما مسئوالن این 
اداره فرهنگی در پاسخ به این گالیه ها اعالم کردند:دست اندرکاران صنعت چاپ در نمایشگاه 

حضور دارند و ما چیز بیشتري براي نمایش نداریم.
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شرایط جدید خدمت سربازی ابالغ شد
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از ابالغ 
شرایط جدید خدمت س��ربازی از سوی فرمانده معظم کل 
ق��وا خبر داد و گفت: ش��رایط ادامه تحصیل مش��موالن در 

دانشگاه ها مشخص شد.
سردار موسی کمالی در مورد شرایط جدید خدمت سربازی 
گفت: بنا به پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح و موافقت مقام 
معظم فرماندهی کل قوا، داماد )همسر فرزند( یا یکی از اقوام 

درجه یک جانبازان قطع نخاعی فاقد فرزند ذکور س��الم، بنا به تأیید بنیاد شهید و امور 
ایثارگران با انتخاب و معرفی جانباز به عنوان همیار از انجام خدمت دوره ضرورت معاف 
است. وی افزود: این پیشنهاد با توجه به مشکالتی که جانبازان قطع نخاعی با آن مواجه 
هستند، برای کمک به آنان ارائه شده است و بنیاد شهید باید افراد واجد شرایط را بنا به 
انتخاب جانباز به سازمان وظیفه عمومی معرفی کند. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل 
نیروهای مسلح در مورد ادامه تحصیل مشموالن نیز تصریح کرد: مدت معافیت تحصیلی 
دانشجویان برای مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری ناپیوسته 3 سال، 
کارشناسی پیوسته ۶ سال و کارشناسی ارشد و دکتری پیوسته 8 سال و دکتری تخصصی 

۵ سال است. 

 
الدن سلطانی

یکي از عوامل بروز اختالف س��لیقه بین زوجین تفاوت 
ماهیت��ي جنس مؤنث و مذکر اس��ت. در واقع عالوه بر 
آنک��ه زن و مرد از نظر جس��مي با هم متفاوتند از لحاظ 
استعداد، روان، روحیات و خصلت ها نیز تفاوت دارند.

س��لیقه من در اختالف لباس از سلیقه همسرم بهتر است. 
رنگ کابینت هاي آش��پزخانه اگر روش��ن باشد به روحیه 
ش��ادي مي بخش��د. اگر مبلمان را کمي ب��ا فاصله بچینیم 
پذیرای��ي بزرگتر به نظر مي رس��د. انتخاب رنگ روش��ن 
در دکوراس��یون، منزل را وسیع تر نش��ان مي دهد و... اینها 
جمالتي هستند که بیشتر خانم ها بر زبان مي آورند. تعدادي 
از تحقیقات نشان داده که قشر مؤنث از رنگ هاي شادتري 
 نسبت به مذکر استفاده مي کنند. البته این گفته براي همه بیان

 نمي شود.
چ��را مردان و زنان از نظ��ر انتخاب رنگ اختالف 

سلیقه دارند؟
محققان دانشگاه نیوکاسل انگلستان تحقیقي روي عالیق 
زنان و مردان در مورد رنگ ها انجام دادند. این تحقیقات 
ب��ر روي زن��ان و مردان 2۰ تا 2۶ س��اله انج��ام گرفت. 

س��رانجام این تحقیق نشان داد که ترکیب رنگي که زنان 
انتخاب کرده اند بیش��تر به قرمز و صورتي تمایل دارد و 
آنج��ا بود که محققان متوجه ش��دند که مردان و زنان در 

مورد رنگ ها تفاوت هاي زیادي دارند.
پیشینه رنگي:

تاریخ نشان مي دهد که انتخاب رنگ ها از هزاران سال قبل 
ب��راي مردان و زنان متفاوت بوده اس��ت. مردان و زنان در 
آن زمان هر کدام به گروهي وابس��ته بودند که در آن مردان 
به دنبال ش��کار مي رفته اند و زنان در می��ان مزارع به دنبال 

پیدا کردن میوه ها و س��بزیجات مي گشته اند. برخورد زنان 
با میوه هاي مختلفي که در اطراف آنها وجود داش��ته است 
توانس��ته عالمت هاي خاص را برایشان مهیا سازد. به این 
معنا که آنها با کشف این رنگ ها که به طور معمول در طیف 
قرمز و صورتي بوده اند مي توانس��تند زنان 
هم گروه خود را شناسایي کنند و یا حتي 
براي فرزندانشان عالمت هایي بگذارند. اما 
آنچه تحقیقات را کامل مفهوم تر مي کند آن 
است که به طور معمول زنان رنگ قرمز را 
بیش از رنگ هاي دیگر تشخیص مي دهند 
 و ای��ن تش��خیص آنه��ا را به س��وي آن 

مي کشاند.
پیون��د  م��رد  و  زن  تفاوت ه��اي 

خانوادگي را استحکام مي بخشد
اختالف جسمي، رواني و خصلت زنان و 
مردان ناشی از عوامل جغرافیایی، تاریخی 
و اجتماعی نیس��ت، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته 
شده است و ذاتی و طبیعی هر کدام از جنس مذکر و مونث 
است. البته این تفاوتها مطلقاً به این که زن یا مرد جنس برتر 
است و دیگری جنس پست تر و پائین تر مربوط نیست. بلکه 
قانون خلقت از این تفاوت ها منظوری داشته و یکی از آنها 
اینست که پیوند خانوادگی زن و شوهر را استحکام بخشد. 
ول��ی همین تفاوت های الزم و ضروری در هر کدام از آنها 
س��لیقه ها و نیازهای مختلفی را ایجاد می کند که اگر مورد 
توج��ه طرف دیگر قرار نگیرد باعث بروز اختالف خواهد 

ش��د. پروفسور ریک- روانشناس- مي گوید: »دنیاي مرد با 
دنیاي زن کاماًل فرق مي کند. به عبارتي دنیاي همس��ران به 
طور کامل متفاوت اس��ت. اگر زن نمي تواند مثل مرد فکر 
 کن��د یا عم��ل نماید از این روس��ت که دنی��اي آنها با هم 

فرق مي کند. 
خوشبختي از نظر مردها،  به دست آوردن مقام و شخصیت 
قابل احترام در اجتماع است و خوشبختي براي یک زن به 
دست آوردن قلب یک مرد و نگهداري آن براي تمام عمر 
است. مردها وقتي پیر مي شوند احساس بدبختي مي کنند 
و چون تکیه گاهش��ان یعني کارشان را از دست مي دهند 
ولي زن هاي مسن احساس رضایت مي کنند چون بهترین 
چیزها را از نظر خودشان دارند، یک خانه و چندین نوه؛ 
بررس��ي و مطالعه همین مقدار از تفاوت هاي زن و مرد 
کافي اس��ت تا مشخص ش��ود هر کدام از آنها سلیقه ها 
 و نیازهاي متفاوتي نس��بت به هم دارن��د که باید به آنها 

احترام گذاشت.
تفاوت هاي فردي عامل اختالف س��لیقه مردان و 

زنان است
یک��ی دیگ��ر از عوامل اخت��الف س��لیقه در خانواده ها، 
تفاوت ه��ای ش��خصی و فردی اس��ت. تفاوت های مثل 
میزان هوش، ش��جاعت، اعتماد به نفس، زیبایی، خوش 
تیپی، با نمکی، خوش اخالقی و ش��اد و پر انرژی بودن. 
این تفاوت ها و میزان تأثیرش��ان در اختالف س��لیقه بین 
اعضای خانواده به قدری واضح است که نیاز به توضیح 

و ارائه شان وجود ندارد.

بازرس ش��رکت خ��ود رانندگان ترمینال آزادی ش��هرکرد از باال 
گرفتن ب��ی نظمی، دعوا و درگیری در ترمینال آزادی ش��هرکرد 
خبر داد و گفت: رانندگان تاکسی های برون شهری چهار محال و 

بختیاری امنیت شغلی ندارند.
علی للهگانی با اشاره به این که در این شرکت ۴۰۰ خودرو با 2۰ 
سال سابقه کار به صورت شبانه روزی مشغول به فعالیت هستند 
اظهار داشت: در حال حاضر اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
اس��تان مجوز ش��رکت دیگری را با ۱۵ دستگاه خودرو به همراه 
جایگاه در ترمینال آزادی ش��هرکرد صادر کرده است. وی افزود: 
در حال حاضر مسافر در سطح استان کم است و ما نمی دانیم به 
چه دلیل مجوز برای این فرد برای ایجاد ش��رکت صادر ش��ده و 
این مجوز تنها موجب تنش در بین رانندگان و دعوا بین رانندگان 
می شود. بازرس ش��رکت خودرانندگان ترمینال آزادی شهرکرد 
بیان داشت: شرکت خود رانندگان ۱۵۴ ماشین در مسیر اصفهان، 
۵۰  سواری در مسیر اهواز - ایذه، ۶۰ خودرو در مسیر بروجن و 

مابقی خودرو ها در مسیرهای 
ل��ردگان، اردل، کوهرنگ و.... 
دارد که در این مسیرها فعالیت 

مي کنند.
وی با بیان این که در حال حاضر 
جایگاه شرکت خودرانندگان را 
گرفته اند و برای ترمینال دفتر 
پاسگاه و نیروی انتظامی احداث 
مي کنند بیان داشت: این شرکت 
با داشتن ۴۰۰ خودرو از داشتن 
غرفه و جایگاه محروم اس��ت 
اما شرکت جدید با داشتن ۱۵ 
خ��ودرو دارای غرفه و جایگاه 
اس��ت. للهگانی تصریح کرد: 

ش��رکت خود رانندگان و ایران پیما بیشترین اجاره و عوارض را 

به شهرداری پرداخت مي کنند. 
بازرس ش��رکت خودرانندگان 
ترمینال آزادی شهرکرد با اشاره 
به این که س��ه ب��رگ عوارض 
پرداخته مي ش��ود ی��ک برگ 
شهرداری، یک برگ دارایی و 
یک برگ به بیمه دانا و در طی 
دو سال گذشته صورتحساب ها 
نسبت به س��الهای پیش کمتر 
ش��ده و ای��ن نش��ان از کمی 
مسافر است. للهگانی با اشاره 
به این که تاکسی درون شهری 
حق جابه جایی مس��افر بیرون 
ش��هری را ندارد اذعان داشت: 
تاکس��ی درون شهری باید مسافر ش��هری را جابه جا و همیشه 

در گردش باش��د و تاکسی درون شهری اجازه توقف ندارد.علی 
للهگانی افزود: در حال حاضر ترمینال شهرکرد به یک بازار سیاه 
تبدیل شده که مسافر را دربست در سطح شهر جابه جا مي کنند. 
وی با بیان این که هیچ ارگانی از تاکسی های بیرون شهری حمایت 
نمی کند بیان داش��ت: رانندگان تاکس��ی برون شهری باید امنیت 

شغلی داشته باشند که این در استان ما وجود ندارد.
للهگانی بیان داش��ت: همیش��ه در ترمینال آزادی بر سر مسافر با 
رانندگان خودروهای ش��خصی دع��وا و درگیری وجود دارد که 
خود مش��کالت اجتماعی را به وجود مي آورد. وی بیان داشت: 
طی هفته های گذشته به دلیل کمبود مسافر رانندگان این شرکت 
با خودروهای س��واری شخصی و مسافرها درگیر شده و در پی 
دع��وا  مجبور به  پرداخت دیه ش��دند. للهگانی عنوان کرد: تنها 
درخواس��ت ما از مسئوالن این است که خودروهای شخصی و 
درون ش��هری در ترمینال ساماندهی ش��وند و دلیل صادر شدن 

مجوز شرکت جدید و دادن غرفه و جایگاه مشخص شود.

جامعه
خبر

و  اصفهان  اتوبوس رانی  واحد  شرکت  مدیرعامل 
حومه گفت: در حال حاضر هیچ اتوبوس گاز سوزی 
و  نمی شود  وارد  اصفهان  اتوبوس رانی  ناوگان  به 
اتوبوس های  جایگاه  به  مربوط  مشکالت  وجود 

CNG از مهم ترین دالیل این موضوع است.
سید عباس روحانی با اشاره به این که تا پایان سال 
می یابند،  افزایش  ناوگان  این  اتوبوس های  جاری 
دیزل  سوخت  با  اتوبوس ها  این  داشت:  اظهار 
نقل  و  و چرخه حمل  می شوند  وارد  اصفهان  به 
عمومی شهر نباید به دلیل وجود مشکالت در زمینه 

سوخت گیری اتوبوس های گاز سوز مختل شود. وی 
نقل عمومی در سطح  اهمیت توسعه حمل و  به 
شهر اشاره کرد و افزود: حمل و نقل مردم در سطح 
شهر باید به صورت مناسب انجام شود و ناوگان 
اتوبوس رانی اصفهان جا به جایی شهروندان را در 
سطح شهر به عهده دارد. مدیرعامل شرکت واحد 
این که  به  اشاره  با  حومه  و  اصفهان  اتوبوس رانی 
مسئوالن همواره باید به دنبال تأمین ایمنی و راحتی 
مردم باشند، تصریح کرد: مشکالت زیست محیطی 
و  مسئوالن  توسط  باید  شهر  سطح  در  موجود 

متولیان این موضوع ساماندهی شود و برطرف شدن 
مشکالت جایگاه CNG اتوبوس های اصفهان نیز 

در این زمینه نقش موثری دارد.
این جایگاه اشاره کرد و  وی به وجود مشکالت 
ادامه داد: در حال حاضر تنها جایگاه سوخت گیری 
طوالنی  قدمت  از  اصفهان   CNG اتوبوس های 
یک  ماه  چند  هر  جایگاه  این  و  است  برخوردار 
بار از کار می افتد. روحانی تاکید کرد: خرابی این 
جایگاه باید به صورت ریشه ای برطرف شود و عدم 
رسیدگی به آن چرخه حمل و نقل ۴۶۰ دستگاه 

اتوبوس گاز سوز اصفهان را در سطح شهر متوقف 
اتوبوس رانی  واحد  شرکت  مدیرعامل  می کند. 
اصفهان و حومه با اشاره به مشکالت موجود در 
کرد:  اضافه   CNG سوخت  از  استفاده  راستای 
 CNG مسئوالن باید به صورت ویژه به سوخت
نگاه کنند و در حال حاضر استفاده از این سوخت 
از نظر هزینه نگهداری، هزینه سوخت و تهدید های 
جایگاه های  خارج شدن  رده  از  زمینه  در  موجود 
صرفه  به  مقرون  گاز سوز  اتوبوس های   CNG

نیست.

نجات دختربچه از چنگال مرگ
دختربچه اي 2/۵ ساله که به دلیل سهل انگاري والدین خود 
در دس��تگاه تهیه خوراک طیور گرفتار ش��ده بود، به همت 
نیروه��اي آتش نش��اني و اورژانس بیمارس��تاني )۱۱۵( از 

چنگال تیغه هاي مرگ نجات یافت.
مهدي رنجبر، تکنسین فوریت هاي پزشکي گفت: در تماس 
با اتاق فرمان فوریت هاي پزش��کي شهرستان خمیني شهر، 
اعالم شد دختر بچه اي 2/۵ ساله در کارخانه آسیاب گندم، 

در البه الي چرخ دنده هاي دس��تگاه تهیه غذاي طیور گرفتار شده و مچ پاي او در حال 
قطع شدن است. وي در ادامه افزود: پس از اعالم این گزارش، یک واحد امداد اورژانس 
بیمارس��تاني از خمیني ش��هر در صحنه حادثه حاضر شد، اما با توجه به این که بایستي 
چرخ دنده هاي دستگاه براي نجات کودک با ابزارهاي خاص بریده مي شد تا تکنسین هاي 
فوریت هاي پزشکي بتوانند با انجام اقدامات درماني اولیه،  امکان قطع پاي کودک را به 
حداقل برسانند،  بنابراین با مأموران آتش نشاني تماس گرفتیم و آنها نیز پس از رسیدن 
به محل حادثه، به سرعت تیغه هاي دستگاه را برش دادند و کودک را به دلیل سبک وزن 
بودن به داخل دیگ کشیده و از مچ پا در داخل چاه معلق شده بود، رها کرده و در اختیار 

تکنسین هاي اورژانس ۱۱۵ قرار دادند و به بیمارستان کاشاني اصفهان منتقل کردند. 

تاكسي ها به دستگاه  كارت خوان مجهز مي شوند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان از نصب 
دستگاه کارت خوان بر تاکسي هاي شهر خبر داد و گفت: 
از دي ماه سال جاري روزانه بر اساس سهمیه این سیستم 

بر روي تاکسي ها نصب مي شود.
مصطفي نوریان با اش��اره به این که نرم افزار این سیستم 
در داخل کش��ور طراحي شده اس��ت، گفت: طراحي این 
نرم افزار از حدود یک سال گذشته توسط شرکت داخلي 

تهیه ش��ده است که ش��هروندان به جاي پول نقد از کارت الکترونیکي حمل و نقل 
استفاده نمایند.

وي افزود: بر اساس بررسي هاي انجام شده در کارگروه الکترونیکي و IT دستگاهي 
نصب مي ش��ود که عالوه بر سنجش کیلومتر و زمان، کارت بانک هاي رسمي کشور 
را نی��ز بخواند. معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداري اصفه��ان با بیان این که به 
زودي قرارداد نصب این نرم افزار منعقد مي شود، خاطرنشان کرد: از دي ماه روزانه 

بر اساس سهمیه این سیستم بر روي تاکسي ها نصب مي شود.
نوریان با اشاره به فعالیت 27 هزار تاکسي در شهر اصفهان ادامه داد: در نیمه نخست 

سال 9۱ تمام تاکسي هاي شهر به سیستم کارت خوان مجهز مي شوند.

تلنگر

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه:

هیچ اتوبوس گاز سوزی وارد اصفهان نمی شود جریمه یک میلیاردي براي 
قاچاق پوشاك

قاچاقچي پوشاک در اصفهان به بیش از یک میلیارد 
ریال جریمه در حق دولت محکوم شد .

استان  تعزیرات  سازمان  عمومي  روابط  از  نقل  به 
توسط  که  پوشاک  مقادیري  قاچاق  پرونده  اصفهان، 
یک دستگاه کامیون و بارنامه غیر واقعي، تحت پوشش 
حمل پودر نارگیل انجام شده بود با اعالم جرم گمرک، 
در شعبه ویژه رسیدگي به جرایم قاچاق کاال و ارز 
گلوگاه شهید امامي شهرضا مورد رسیدگي قرار گرفت. 
این منبع خبري افزود: متهم پرونده عالوه بر ضبط کاال 
به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴8۴ میلیون و 83 هزار 

و 7۴۴ریال جریمه در حق دولت محکوم شد.

در زندان ها شمشیر و قمه 
نیست

تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  سازمان  رئیس 
کشور گفت: وضعیت نظم و امنیت موجود در زندان ها 
بسیار بهتر شده است و دیگر در زندان ها شمشیر و قمه 
نیست و در اولین بازرسی هر شیء ممنوع جمع آوری 

می شود.
به نقل از روابط عمومی سازمان زندان ها، غالمحسین 
اجرای  به سمت  ما  اقدامات  تمام  گفت:  اسماعیلی 
فعلی  شرایط  در  و  است  بازدارنده  حبس  مجازات 
دولت، مجلس و قوه قضائیه همراه و حامی سیاست های 
سازمان هستند. رئیس سازمان زندان ها افزود: زندان 
نباید به گونه ای باشد که کسی از آن برای طی کردن 
سرمای زمستان و استراحت استفاده کند. رئیس سازمان 
در ادامه خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات الزم کاهش 
جدی ورود مواد مخدر در زندان ها داشتیم چرا که با 
افزایش کشف مواد در بدو ورود به زندان از ورود مواد 
به زندان جلوگیری کردیم و بر بازرسی ها و تداوم آن 
تاکید کردیم و بر بازدارنده بودن اجرای مجازات حبس 

تاکید داریم.

شركت 2۱ هزار شهروند 
درجشن بازیافت

از  اصفهان  فرهنگ شهروندي شهرداري  کمیته  دبیر 
محوریت  با  شهري  بزرگ  جشن  هفت  برگزاري 

بازیافت و تفکیک پسماندها در اصفهان خبر داد.
از روابط عمومي کمیته فرهنگ شهروندي   به نقل 
شهرداري اصفهان، مهدي بقایي با اعالم این خبر گفت: 
در این سلسله جشن ها که به مدت چهار روز و طي 
هفت سانس برگزار مي شود، 2۱ هزار شهروند اصفهاني 
در حین برنامه هاي مفرحي چون نمایش رادیویي و 
سنتي،  آواز  آکروباتیک،   حرکات  اجراي  صحنه اي، 
مسابقه،  تقلید صدا و... مفاهیم مرتبط با بازیافت را به 
شیوه اي جذاب و اثرگذار فرامي گیرند. وي خاطرنشان 
ساخت: تاکنون برنامه هاي آموزشي و فرهنگي بسیاري 
با محوریت بازیافت در شهر اصفهان به اجرا درآمده که 
افزایش سه برابري جمع آوري مواد بازیافتي، کاهش 
قابل توجه تولید و انتشار شیرابه سمي زباله ها و تالش 
شهروندان در کاهش مصرف ظروف یک بار مصرف و 

پالستیک از نتایج آن محسوب مي شود. 

خودروي سمند حامل مواد 
مخدر متوقف شد

زاینده رود
 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و 
بویراحمد از توقیف خودروي سمند سفید رنگ حامل 

مواد مخدر در محور یاسوج- اصفهان خبر داد.
سرهنگ محمد خسروي افزود: مأموران مواد مخدر 
مواد  قاچاق  با  مبارزه  راستاي  در  استان  این  پلیس 
 مخدر نسبت به اجراي تور ایست و بازرسي در محور 
 یاسوج – اصفهان اقدام کردند. وي بیان کرد: مأموران 
دستگاه  یک  به  عبوري  خودروهاي  کنترل  حین 
ک    – رانندگي  پ  به  رنگ  خودروي سمند سفید 
مظنون و آن را متوقف مي کنند. خسروي اظهار داشت: 
در بازرسي از این خودرو پنج کیلو و 9۰۰ گرم مواد 
مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه اي جاسازي 

شده بود کشف و ضبط شد.

سارق سیم هاي برق كشته شد
آگاهي شهرستان  اداره  فرماندهي  تلفني  تماس  پیرو 
شهرضا مبني بر مرگ مشکوک فردي به نام اکبر قرقاني 
از محل بازدید به عمل آمد. در این بازدید مشاهده 
گردید نامبرده جهت سرقت بقایاي سیم هاي موجود در 
روستاي متروکه پرزان به محل مراجعه و بدون توجه به 
برق دار بودن شبکه فشار متوسط اقدام به قطع سیم هاي 
ارتباطي جمپر زیرکت اوت فیوز و سر ترانسفورماتور 
مي نماید که در حوزه شبکه فشار متوسط قرار گرفته و 

دچار برق گرفتگي و سقوط و در دم جان سپرد. 

عشق شیشه اي پایان یافت
زن و مرد شیشه اي که در اصفهان اقدام به راه اندازي 
شبکه تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتي کرده بودند 
توسط مأموران کالنتري 22 پلیس مرکز استان شناسایي 

و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان افزود: پس از انجام 
موضوع  درستي  از  اطمینان  کسب  و  الزم  تحقیقات 
گشت هاي محسوس و نامحسوس جهت دستگیري این 

دو نفر در محورهاي مواصالتي استان مستقر شدند.
وی تصریح کرد: در نهایت پس از شناسایي خودروي 
موردنظر عوامل این فرماندهي وارد عمل شده و در 
عملیاتي ویژه این زن و مرد را که »نگار- پ« 28 ساله 

و »محمدعلي- ک« 3۶ ساله نام دارند دستگیر کردند.

گزارش

اختالف جسمي، 
رواني و خصلت 
زنان و مردان 

ناشی از عوامل 
جغرافیایی، تاریخی 
و اجتماعی نیست، 
بلکه طرح آن در 

متن آفرینش 
ریخته شده است 
و ذاتی و طبیعی 

هر کدام از جنس 
مذکر و مونث است

دنیايمنوهمسرم
کامالًمتفاوتاست

بررسي سالیق مردان و زنان:

تفاوت هاي  گروه اجتماعي از عوامل اختالف سلیقه مردان و زنان است
یکی دیگر از عواملی که باعث اختالف در نوع سلیقه ها بین زن و شوهر می شود، گروه اجتماعی هر کدام از طرفین است. اگر خانواده یکی از آنها 
کارگر و یا کارمند ساده باشند و خانواده دیگری متمول و ثروتمند و یا خانواده یکی از طرفین تحصیلکرده با سطح آگاهی ها و مطالعات باال باشد و 
خانواده دیگر از سطح تحصیالت و مطالعات کمتر برخوردار باشد، یکی از خانواده ها به راحتی بتوانند به سایر کشورها سفر کنند و خانواده دیگر حتی از 
شهر محل سکونتشان به ندرت خارج شوند و تفاوت هایی در این سطح و اندازه باعث بروز اختالف در مواردی مثل نوع رفتار اجتماعی، لباس و پوشش و 

آرایش ظاهری و... آزادی های فردی خواهد شد. 

در استان چهارمحال و بختیاری؛

رانندگان تاكسی های برون شهری امنیت شغلی ندارند

حوادث
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 امید محمود زاده ابراهیمی 

سریال 2۴ یکی از دیدنی ترین سریال های در حال حاضر 
جهان است که آمریکا آغاز  گردیده است. داستان های این 
سریال به صورت اپیزودیک و در 8 فصل)تا امسال 2۰۱۰( 
به تصویر کشیده شده است. جک باور مامور  فدرال در واحد 
درگیر  قسمت  هر  در  که  است   ) CTU (تروریستی ضد 
مشکالتی می شود. فصل های این سریال با یکدیگر ارتباطی 

 غیر مستقیم دارند. 
روایت جذاب و غیر قابل پیش بینی سریال باعث می شود 
هر بیننده ای به این سریال و داستان های آن عالقه مند شود. 
کیفر  سادرلند، الیشیا کتبرت، سارا کالرک، کارلوس برنارد و ... 
از جمله بازیگران این سریال هستند. نقش مامور فدرال جک 
باور را بازیگر  انگلیسی یعنی کیفر سادرلند ۴3 ساله بازی کرده 
است. او از 3۵ سالگی تاکنون درگیر بازی در این سریال بوده 
است. فصل هشتم  این سریال)که البته مشخص نیست فصل 
آخر آن باشد یا خیر( در ژانویه 2۰۱۰ از تلویزیون فاکس 
پخش خواهد شد.  از مقدمه کلیشه  ای که بگذریم به متن این 

سریال می رسیم:
سریال 2۴ را به همه توصیه می کنم که ببینند. هر قسمت این 
سریال هم درس برای فیلمسازان ما است و هم روایت جذابی 
 برای دنبال کردن دارد. شما به عنوان مخاطب اگر از قسمت 
اول مخاطب این سریال باشید قطعاً در پایان هر قسمت راغب 
به دیدن  قسمت بعدی هستید و این امر مشترکی در میان همه 
بینندگان این سریال بوده است. قطعاً این مورد نشان می دهد 
که دست  اندرکاران این سریال توانسته اند بیننده را راغب به 
دیدن سریال کنند و با کش ندادن یک موضوع یا شخصیت 
بتوانند روایت گر یک  داستان جذاب باشند. بحث ها درباره 
این سریال بسیار است و شاید صدها مطلب بتوان درباره آن 
نوشت. اما شما را می خواهیم  بیشتر به حاشیه مخاطب این 

سریال ببریم. 
تصویر رو بچسب!

اول بیاییم از نوع تصویربرداری و تدوین سریال صحبت کنیم. 
اگر سریال را دیده باشید خواهید دید که تمامی صحنه های 
این فیلم با دوربین متحرک تصویربرداری شده است و نوع 
تدوین تصاویر این سریال کمک شایانی به روان بودن سریال 
و داستان کرده است. البته فرق اساسی تصویربرداری این 
سریال که همگی با دوربین متحرک بوده با دیگر فیلم ها و 
سریال هایی که ما این چنین دیده ایم این که در سکانس های 
بسیاری از سریال 2۴ این دوربین است که داستان را جلو 
می برد. اگر بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم می بینیم که دوربین در 
این سریال در خیل عظیمی از سکانس ها قصد دارد مخاطب 
خود را به قول معروف گول بزند و قضاوت نهایی را از او 
بگیرد. شاید این برای اولین باری باشد که دوربین یکی از 

اجزای اصلی فیلمنامه یک سریال می شود.
اصل مهم در چنین سریال هایی)پلیسی، اکشن، معمایی( این 

است که شما ندانید در سکانس بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد 
و  نتوانید داستان را حدس بزنید. کاری که در فصل اول سریال 
بسیار تا بسیار حرفه ای و ارزشمند از کار درآمده است و شما با 
دیدن  ساعت آخر اپیزود آخر فصل اول قطعاً غافلگیر خواهید 
شد.  جلوه تقسیم پرده)چند تصویر در یک صحنه+یک ثانیه 
شمار( هم رکن اصلی این سریال است چون در 2۴ نیاز است 

که چندین  داستان با یکدیگر و هماهنگ جلو بروند.
داستان هایی که اگرچه در آنها کمی غلو وجود دارد اما ارتباط 
آنها به طور کامل منطقی و به جا  است. فوکوس هم نقش 

بسزایی در جذابیت بصری این سریال داشته است. 
شخصیت ها

جک باور: کسی که همیشه دچار مشکل است و از همه 
بدتر یک مشکل اساسی به نام کیم باور دارد! این آدم نه از 
شکنجه  با شوک الکتریکی هراس دارد و نه از شیرجه رفتن 
با بمب اتم! سوپرمن زمینی است! همسر و فرزندش را بسیار 

دوست دارد. 
خرد هایش  بازی  خنگ  با  را  آدم  اعصاب  باور:   کیم 
 می کند. در حالی که پدرش در یک ماموریت سری است زنگ
می زند و از پدرش  می پرسد به یک قاتل تیر بزنم یا نه!! خب 

بزن بره دیگه!!! 
دیوید پالمر: باراک اوباما مدل 2۰۰۱ تا 2۰۰3 می شود 
دیوید پالمر. انگار همگی شخصیت باراک اوباما چندین سال 
پیش در دیوید  پالمر دیده شده است. حرف هایش و صلح 
طلبی اش و دوری اش از جنگ و احترام متقابل چیزهایی 
است که ملت آمریکا در  سالهایی دیده است که جرج بوش 

داشت عراق و افغانستان را نابود می کرد. 
تونی آلمیدا: قوی، جذاب و قانون پرست. تمام چیزهایی 
که می توان درباره تونی گفت در همین سه کلمه خالصه 
می شود. او از  جک باور خوشش نمی آید اما گاهی اوقات 
که حق مسلم با باور است به همکاری با او ادامه می دهد 
و قانون ها را هم می  شکند. در حالی که از جک کتک 
 خورده و مچ پایش مو برداشته اما به خاطر باور قانون شکنی
می کند. او نمی خواهد روابط  شخصی اش را وارد کارش کند 
اما می شل دسلر را خیلی دوست دارد و همین باعث می شود 
با او ازدواج کند گاهی اوقات مزه  های خوبی هم می پراند در 

حالی که بسیار جدی است. 
میشل دسلر: بعد از رفتن نینا مایرز او جای نینا را در سی تی 
یو می گیرد و همان اول رابطه اش با تونی آلمیدا لوو می  رود. 
می شل جسور و شجاع است و در کارش بسیار جدی ست 
اما طاقت ورود روابط خانوادگی اش را به حوزه کارش ندارد. 

تنها  کسی که می تواند به او کمک کند تونی است.
مایلو: مخ کامپیوتر با آن تیپ نه چندان عادی اش ! و با 
گوشواره هایش!! مایلو را فعالً فقط در فصل اول دیدیم اما 

گویا در فصل  های باالتر او دوباره باز خواهد گشت. 
اما روایت از دیگر ملل در 24

در این سریال نمایندگانی از دیگر ملل هم وجود دارند که 

گاهی اوقات تصاویر نشان داده شده از آنها باعث شود که 
آنان از بودن چنین شخصیتی در سریال احساس تنفر کنند. 
روایت از مسلمانان، ایرانی ها، عرب ها و ملت هایی که به هر 
حال روزگارانی چند همیشه متهم بوده اند و هستند. تصاویری 

که شاید نابخردانه باشند و همچنین تصویر درستی نباشند.
شاید کسانی بگویند که این از سیاست خارجی ایاالت متحده 
آمریکا نشأت می گیرد اما به هر حال داستانی است که دارد 
روایت می شود. به رغم مخالفت هایی که با نوع نشان دادن 
از دیگر ملل و مذاهب در برخی از صحنه های  تصویر 
با  محصوالت  این  پای  باید  که  دارم  اعتقاد  است  سریال 
هوشمندی تمام نشست و از پخش آنها هراسی نداشت. باید 

به دقت تمامی روایت ها را زیر نظر داشت. در فصل دوم 
سریال از مسجد، نماز، اله اکبر و کارکترهای مسلمان تصویر 
ناخوشایندی عرضه می شود گرچه باید در کنار آنها کارکتر 

امام جماعت مسجد را هم در نظر گرفت.
شاید یکی از دالیلی که این سریال تا به حال از سوی صدا 
و سیما خریداری و پخش نشده است همین باشد. تصویری 
نه چندان خوشایند از ایرانی ها یا مسلمان ها. گرچه این سریال 
پابند چنین نکاتی نیست. شما در جای جای این سریال 
حمالت کوبنده ای را به سیستم حکومتی و حتی اجتماعی 
آمریکا می بینید اما خب اینجا صدای کسی در نمی آید و شاید 

ما خوشمان هم بیاید.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی گلپایگان از برگزاری 
نخستین همایش تجلیل از چهره های ماندگار نهضت 

مطالعه مفید در گلپایگان خبر داد.
علیرضا احمدی بیان داشت: هفته کتاب از 22 آبان 
ماه آغاز می شود و تا 29 شبانگاه ادامه دارد و در این 
هفته برنامه های ویژه ای به همین مناسبت در سراسر 

شهرستان برگزار می شود.
وی افزود: در 2۶ آبان ماه جاري با حضور مسئوالن 

از  تجلیل  همایش  نخستین  شهرستانی  و  استانی 
چهره های ماندگار نهضت مطالعه مفید در گلپایگان 

برگزار می شود.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی گلپایگان تصریح کرد: 
در این همایش از 2۵ نفر از برترین های کتابخانه های 
عمومی، کتاب خوانان نمونه، کتابداران نمونه، مسئوالن 
تجلیل  قرآنی  علوم  فعاالن  و  نمونه  کتابخانه های 

می شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ 
کتاب و کتاب خوانی در شهرستان بیان کرد و گفت: این 
همایش با همکاری شهرداری های سه شهر گلپایگان، 
گوگد و گلشهر و دانشگاه های گلپایگان و فرهنگ و 

ارشاد اسالمی شهرستان گلپایگان برگزار می شود.
احمدی یادآور شد: مکان برگزاری همایش تجلیل از 
چهره های ماندگار نهضت مطالعه مفید در گلپایگان در 
سالن اجتماعات کتابخانه آیت ا... محمدی گلپایگانی 

و ساعت ۱۰ صبح است.
وی ادامه داد: کتاب از دیر باز حافظ و احیاکننده تفکر 
و اندیشه های واال انسانی بوده است و همواره طالبان 
علم و اندیشه و حقیقت را سیراب کرده است و جامعه 
انسانی بدون مطالعه کتاب بی روح بوده، بنابراین همه 
با عنوان جشن کتاب و هفته ای برای  ساله جشنی 
بزرگداشت کتاب و کتاب خوانی در سراسر کشور 

برگزار می شود.

قاب کوچک

خبر

اصفهان پایتخت همیشگی 
فرهنگ جهان اسالم

مهر: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
ظرفیت های  از  برخورداری  دلیل  به  اصفهان  گفت: 
زیاد در حوزه فرهنگ و وجود شخصیت های برجسته 
فرهنگی، استحقاق پایتخت همیشگی فرهنگ و تمدن 

جهان اسالم را دارد.
بهروز جعفری در پاسخ به این سئوال که استان اصفهان 
به دلیل برخورداری از شخصیت های ویژه فرهنگی و 
ظرفیت های زیاد در حوزه تمدن سازی، اسالم و فرهنگ 
قابلیت گرفتن عنوان همیشگی پایتخت فرهنگ و تمدن 
جهان اسالم را دارد و نمایندگان استان در این راستا 
چه اقدامی را انجام داده اند؟ اظهار داشت: در هر سال 
دو شهر از دنیا که مسلمانان در آن زندگی می کنند به 
صورت نمادین به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن جهان 
اسالم شناخته می شوند که در سال 88 این افتخار نصیب 
اصفهان بود. وی با اشاره به این که من این سئوال و گفته 
را که اصفهان ظرفیت الزم برای همیشه بودن پایتخت 
فرهنگ و تمدن دارد، قبول دارم، افزود: مسئوالن باید 
توانمندی ها و ظرفیت های اصفهان را در این راستا بیشتر 
ارائه دهند و شخصیت ها و توانمندی های اصفهان را 

بهتر به مردم بشناسانند.

 تمدید مهلت ارسال آثار
به جشنواره پروین اعتصامي

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه ششمین جشنواره ملي و 
دومین جشنواره بین المللي فیلم پروین اعتصامي تمدید 
شد. با توجه به استقبال گسترده عالقه مندان و فیلمسازان 
پیشتر این رویداد که  دبیرخانه  به  آثار  ارسال   مهلت 
۱2 آبان ماه اعالم شده بود تا روز پنج شنبه ۱9 آبان ماه 
جاري تمدید شد. متقاضیان مي توانند براي شرکت در 
بخش رقابتي جشنواره با تکمیل فرم و ارائه به دبیرخانه 
براي حضور در این جشنواره اقدام کنند. بخش هاي 
این جشنواره شامل دو بخش مسابقه سینماي ایران و 
مسابقه بین الملل بوده که بخش سینماي ایران شامل 
چهار بخش: نیلوفر، ویژه، نگاه و پروین اعتصامي است. 
ششمین جشنواره ملي و دومین جشنواره بین المللي 
فیلم پروین اعتصامي با هدف حمایت از زنان هنرمند 
ایراني از 2 تا ۵ دي ماه سال جاري به دبیري مازیار 

رضاخاني در تهران برگزار مي شود.

 هدیه تهرانی
به جاي افشار و مدیري

چند روز پیش و با پایان بازی مهناز افشار، برزو ارجمند 
و مهران مدیری، بازی هدیه تهرانی در »پل چوبی« آغاز 
شد. گروه »پل چوبی« پس از گرفتن صحنه های مربوط 
به شمال کشور راهی تهران شدند تا باقی سکانس های 
فیلم را با حضور تهرانی و بهرام رادان بگیرند. الزم به 
ذکر است؛ ۵۰ درصد از فیلمبرداری این فیلم سینمایی 
به کارگردانی مهدی  کرم پور به پایان رسیده و گروه کار 
خود را در لوکیشن های مختلفی در غرب و مرکز تهران 

ادامه می دهند.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: »پل چوبی« 
پایتخت  معبری بود بر خندق شمالی طهران، مابین 
و ییالق شمیران... محل اتصال طهران قدیم و تهران 

مدرن.
این جا و اکنون محله پل چوبی یادگار گذشته است. 
نامی به جا مانده در قلب شهر پر هیاهو؛ محل رخداد 

عاشقانه ای ناآرام...
بازیگران: بهرام رادان، هدیه تهرانی و مهناز افشار، آتیال 
پسیانی، فرهاد اصالنی، برزو ارجمند، امید روحانی،  

هستی محمایی،  آرمان پاپی زاده، نیلوفر سجادی.

موفقیت اعضای خانه كاریکاتور 
در جشنواره مطبوعات

برگزیدگان ششمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان 
اصفهان  مطبوعات  استانی  فرا  جشنواره  نخستین  و 

معرفی شدند.
در اختتامیه این جشنواره که در سالن مجتمع فرشچیان 
برگزار شد نفرات برتر در گرایشات مختلف در دو 
بخش استانی و فرا استانی مورد تقدیر قرار گرفتند که 
شش نفر از اعضای خانه کاریکاتور و دفتر طنز موفق به 

کسب جایزه شدند.
در بخش کاریکاتور استانی پیام پورفالح به عنوان نفر 
اول )اصفهان امروز(، وحید شریفی نفر دوم ) اصفهان 
امروز(، هانیه اخوت نفر سوم ) اصفهان امروز( و بخش 
کاریکاتور فرا استانی و علی اسدی )کیهان کاریکاتور( 
معرفی شدند. همچنین در بخش طنز مکتوب فرا استانی 
امین تویسرکانی نفر اول )پیام ساختمان تهران( و زهرا 

دری نفر دوم )همشهری( نیز انتخاب شدند.

 نماینده ایران
در جشنواره فیل طالیی 

مرجان ریاحی به عنوان یکی از اعضای هیات داوران 
هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان »فیل 

طالیی« به هند سفر می کند.
معتبرترین  از  یکی  که  طالیی«  »فیل  جشنواره 
جشنواره های کودکان جهان است هر دو سال یک بار 
در چندین بخش فیلم های کودکان فیلمساز و فیلم هایی 

درباره کودکان را به رقابت می گذارد.
مرجان ریاحی مستندساز و مدیر »پایگاه خبری فیلم 
کوتاه« به عنوان یکی از اعضای هیات داوران بخش 
اصلی در جشنواره حاضر می شود و به قضاوت آثار 

می پردازد.
هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم  های کودکان »فیل 
طالیی« ۱۴ تا 2۰ نوامبر در شهر حیدرآباد هند برگزار 

می شود.

فرهنگ و هنر

البته فرق اساسی 
تصویربرداری این 
سریال که همگی 
با دوربین متحرک 

بوده با دیگر فیلم ها 
و سریال هایی که ما 
این چنین دیده ایم، 

 این که در
سکانس های 

بسیاری از سریال 
24 این دوربین 

است که داستان را 
جلو می برد

درباره محبوب ترین سریال در نمایش خانگي:

جـذاب
نفسگیروآموزنده

ورودسریالهایخارجیرابایدبهفالنیکگرفت
حمایت از این فعالیت هاي فرهنگي، بخش خصوصي در حوزه فرهنگ و هنر را فعال و پویا کرده 
و به ایجاد یک رقابت سالم فرهنگي میان این موسسات دامن مي زند. وقتي مراکز و نهادهایي در 
داخل کشور وجود داشته باشند که شهروندان و عالقه مندان سینما و تلویزیون، امکان دسترسي 
آساني به آنها داشته و بتوانند محصوالت هنري روز دنیا را در بسته بندي هاي سالم تر و منطبق تر با 
فرهنگ خودي دریافت کنند خیلي بهتر است که کورکورانه یا از سر لجبازي به سراغ این محصوالت یا 

محصوالت ناسالم از راه هاي غیر قانوني باشند. 

26آبان ماه جاری؛

چهره های ماندگار نهضت مطالعه مفید گلپایگان تجلیل مي شوند

جذب گردشگر با برگزاری جشنواره كودك 
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بستر های 
و  کودک  فیلم  جشنواره  برگزاری  با  گردشگران  جذب 

نوجوان در شهر گنبد های فیروزه ای فراهم مي  شود.
سید کریم داوودی با اشاره به این که ارتقا برنامه های فرهنگی 
نیاز های جامعه امروز است، اظهار داشت: جوانان و به  از 
برنامه ها جذب شوند  این  باید به سوی  ویژه دانش آموزان 
و اجرای این جشنواره زمینه  های تحقق این موضوع را در 

اصفهان فراهم کرده است.
داوودی با اشاره به این که نیاز های کودکان و نوجوانان باید برطرف شود، تصریح کرد: 

دانش  آموزان مناطق محروم باید از مزایای برنامه های فرهنگی بهره مند شوند.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان به ضرورت حفظ ارزش های ایرانی اسالمی 
اشاره کرد و بیان داشت: متولیان اجرای جشنواره باید شئونات ایرانی اسالمی را در 
راستای این برنامه فرهنگی حفظ کنند و با تحقق این موضوع مردم را به سوی حفظ 
ارزش  های دینی هدایت کنند. وی مهم ترین نتایج این جشنواره را جذب کردن مردم در 

این راه دانست.

۱۳0 سانس نمایش فیلم در 9 استان كشور
کودکان  فیلم های  المللی  بین  جشنواره  پنجمین  و  بیست 
از خاک کشور را دربر  امسال گستره وسیعی  و نوجوانان 

مي گیرد و بزرگترین دوره خود را تجربه مي کند. 
با اکران آثار خود در 9 استان  این رویداد در سال جاری 
از مناطق  به نوعی بیشترین مخاطبان کودک و نوجوان را 
مختلف کشور پذیرایی مي کند و باالترین نمایش آثار را در 

2۴ دوره اخیر به خود اختصاص خواهد داد.
جشنواره در 9 استان کشور به صورت همزمان آغاز و در این ایام 3۰ سانس نمایش 
فیلم سینمایی و ۱۰۰ سانس نمایش آثار ویدیویی را برای مخاطبان سراسر کشور 

در نظر گرفته است.
البته جشنواره به نوعی از چند روز قبل آغاز شده و کاروان های فرهنگی این رویداد 
کرمانشاه،  بلوچستان،  و  سیاست  جنوبی،  خراسان  مازندران،  گیالن،  استان های  به 
و  رفته  بوشهر  و  هرمزگان  اردبیل،  شرقی،  آذربایجان  غربی،  آذربایجان  کردستان، 
۵۰ هزار بسته فرهنگی را در میان کودکان و نوجوانان محروم این استان ها توزیع 

کرده اند.

رقابت نفس گیر ۱6 فیلم سینمایی 
در این بخش از مسابقه سینمای ایران، ۱۶ فیلم سینمایی ایرانی 
رقابت می کنند و امسال از نظر تعداد آثار جشنواره دوره منحصر 
به فردی را تجربه می کند و بیشترین تعداد آثار سینمایی در طول 

دوره های اخیر را نمایش می دهد.
 فیلم های سینمایی آهوی پیشونی سفید )سید جواد هاشمی(،
باد و مه )محمد علی طالبی(، بهشت اینجاست )حمید سلیمان(، 
بادبادک ها  پرواز  لطیفی(،  حسین  پاریس)محمد  تا  پاریس 

)علی قوی تن(، راه نجات )راما قویدل(، رویای سینما )علی و حمید شاه حاتمی(، باالبان 
)سیدرضا صافی(، سالم بر فرشتگان )فرزاد اژدری مفرد(، یک فراری از بگبو )هاتف 
علیمردانی(، شیر تو شیر )ابراهیم فروزش(، صدای پای من)مهرداد خوشبخت(، فتیله و ماه 
پیشونی )آرش معیریان(، مادر پاییزی)سیروس رنجبر(، مصائب چارلی)علیرضا سعادت نیا( 
و ننه نقلی)پرویز صبری( نقش آفرینی مي  کنند. بخش مسابقه فیلم های سینمایی جشنواره 
فیلم کودک، جذاب ترین بخش جشنواره به شمار مي رود و پروانه های اصلی این رویداد 
شامل پروانه بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر و بهترین فیلمنامه در این بخش 

به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

4روزتاجشنوارهروي خط جشنواره

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال 
و بختیاری گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه امامت 
و والیت نمایشگاه پوستر والیت فقیه در شهرکرد 

برپا می شود. 
علی گرجی اظهار داشت: این نمایشگاه با شرکت 
ادارات این استان با موضوع والیت فقیه از منظر 

علما، فقها و مجتهدین برپا می شود.
وی اهدای خون به نیازمندان را از دیگر این برنامه ها 
اعالم کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی  های صورت 

گرفته کارمندان ادارات از تاریخ ۱۵ آبان تا تاریخ ۱۶ 
آذرماه طی تفاهم نامه ای که با سازمان انتقال خون 
استان به امضا رسیده است، می توانند با مراجعه به 
مراکز انتقال خون نسبت به اهدای خون به نیازمندان 

اقدام کنند.
گرجی تزئین و آذین بندی سر درب ادارات، محوطه 
و داخل ساختمان های اداری را از دیگر این برنامه ها 
و  صلواتی  ایستگاه های  برپایی  گفت:  و  برشمرد 
پذیرایی عمومی از مراجعان و ارباب رجوع ادارات، 

برگزاری همایش بزرگ والیت و بیداری اسالمی، 
رسانه ای کردن مجموعه برنامه های اجرایی در دهه 
والیت و انعکاس خبری در صدا و سیما، نشریات 
به شمار  برنامه ها  این  دیگر  از  کشوری،  و  محلی 

می رود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال 
مختلف  مسابقات  برگزاری  داد:  ادامه  بختیاری  و 
غدیریه با استفاده از کتب ویژه که با تخفیف ۴۰ 
برپایی  داده شد،  قرار  متقاضیان  اختیار  در  درصد 

عیادت  مختلف،  برنامه های  با  غدیریه  جشن های 
سالمندان  و  معلوالن  بیمارستان ها،  بیماران  از 
شده  تدوین  برنامه های  دیگر  از  آسایشگاه ها  در 
والیت و  امامت  دهه  گرامیداشت  مناسبت   به 

 است.
وی ارسال پیامک و بلوتوث های مناسبتی را از دیگر 
این برنامه ها اعالم کرد و اظهار داشت: هماهنگی 
زندانیان، کمک  آزادسازی  برای  کارمند  با خیرین 
وبالگ  مسابقات  برگزاری  خیریه،  موسسات  به 
نویسی و حضور فعال در فضای مجازی از دیگر 

این برنامه ها به شمار می رود.
گرجی با تاکید بر ضرورت تبیین مسأله غدیر در 
جامعه، گفت: انتصاب حضرت علی)ع( به عنوان 

جانشین و امام مسلمانان در روز عید غدیر از وقایع 
مهمی است که باید بیش از پیش به مسلمانان منتقل 

شود.
وی خاطرنشان کرد: امامت و والیت نعمت بسیار 
بزرگی است که خداوند متعال به شیعیان عطا و بستر 
مناسبی را برای هدایت و رستگاری آن ها فراهم کرده 

است.
گرجی برنامه ریزی و سالم سازی برنامه های بانشاط 
را یک ضرورت دانست و گفت: باید در راستای 
به گونه ای  امامت و والیت  ایام دهه  گرامیداشت 
برنامه ریزی کرد تا بتوان با ارائه برنامه های شاد و 
بانشاط در ترویج فرهنگ امامت و والیت در جامعه 

گام های مهمی برداشت.

به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و والیت؛

نمایشگاه پوستر والیت فقیه در شهركرد برپا می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی آيین تندرستي
خبر

گزارش

خرید و فروش خانه ممنوع
استرس ناشي از خریدن یا فروختن خانه شخصي، بار 
سنگیني را روي سالمت جسم و روان انسان تحمیل 

کرده و در نهایت موجب پیري زودرس مي شود.
روانشناسان در یک مطالعه جدید اعالم کردند بیش از 
دو سوم از افرادي که در یک نظرسنجي در این زمینه 
اسباب  فشار  که  کردند  اظهار  بودند،  کرده  شرکت 
کشي و جابه جایي محل سکونت، موجب مي شود که 
هر بار در بدن و چهره خود، حداقل دو سال احساس 

پیرتر شدن داشته باشند.
به نوشته روزنامه دیلي اکسپرس، شایع ترین عوارض 
جانبي این جابه جایي از خانه اي به خانه دیگر شامل 
۱۰ درصد ریزش مو، ۱۴ درصد اختالل در حافظه 

کوتاه مدت و ۱9 درصد آسیب هاي جنسي هستند.
این نظرسنجي که به صورت آنالین و از سوي گلن 
ویلسون روانشناس انگلیسي انجام گرفته حاکیست: 
شخصي  منزل  فروش  و  خرید  از  ناشي  اضطراب 
و  دارد  همراه  به  زودرس  پیري  سال  چهار  حداقل 
هرچه این مدت زمان طوالني تر شود، پیامدهاي آن 

تشدید خواهد شد. 
دانشکده  در  غذایي  مواد  شیمي  متخصص  یک 
داروسازي با بیان این که در فصول سرد سال میزان 
نوبه  به  امر  این  افراد کاهش مي یابد، گفت:  تحرک 
مي شود.  چاقي  بروز  و  وزن  افزایش  موجب  خود 
مشکالتي چون افسردگي، کاهش وزن غیرعادي و 

حتي پیري زودرس همراه است.

الغرها سرمایی ترند 
 

ایسنا: مهران محسني با بیان این که تحمل سرما نیز در 
این فصول براي افراد مختلف، متفاوت است، اظهار 
کرد: افراد الغر و افرادي که دچار کم خوني هستند، 
بیشتر از دیگران سرما را احساس کرده و بیشتر از 

دیگران نیز دچار بیماري مي شوند.
غذایي  مواد  و  سرما  تحمل  مستقیم  ارتباط  به  وي 
مورد استفاده در رژیم غذایي فرد اشاره کرد و گفت: 
مصرف کم سبزیجات و حضور در فضاهاي بسته به 
ترتیب موجب بروز کمبود ویتامین A و D مي شود 

که باید از طریق رژیم غذایي مناسب جبران شود.
را  یا خشک  و  تازه  از سبزیجات  استفاده  محسني، 
یکي از اجزاي الینفک رژیم غذایي روزانه به ویژه 
در فصول سرد جهت تأمین ویتامین A عنوان کرد 
و افزود: مصرف ماهي به خصوص ماهي هاي چرب 

نیاز بدن به ویتامین D را تأمین مي کند.
وي در ادامه با بیان این که مصرف ترشي در فصول 
سرد سال به عنوان چاشني غذا بیشتر مورد استفاده 
مواد  حفظ  با  ترشیجات  کرد:  اظهار  مي گیرد،  قرار 
مغذي و فیبر موادغذایي موجب هضم و جذب غذا 

مي شود.
این متخصص مواد غذایي نسبت به مصرف مداوم 
که  این  به  توجه  با  و گفت:  داد  ترشیجات هشدار 
سرکه مانع از جذب کلسیم مي شود، مصرف مداوم 
استخوان  براي  مشکالتي  بروز  موجب  ترشیجات 

مي شود.
محسني، مصرف صبحانه گرم مانند تخم مرغ و یا دیگر 
فرآورده هاي آن، حلیم، عدسي، شیرعسل و شیرخرما 
را صبحانه مناسبي براي اولین وعده غذایي صبح در 
فصل سرما عنوان کرد و افزود: البته باید توجه داشت، 
مواد پروتئیني نیز استفاده شود و این خالء باید در 

دیگر وعده هاي غذایي روزانه جبران شود.

شبکه ملي پایش غذا 
قطعی شد

این  بیان  با  ایسنا: معاون غذاي سازمان غذا و دارو 
مطلب که با راه اندازي این شبکه اظهار کرد: طرح 
»شبکه ملي پایش غذا« تا پایان سال جاري پایلوت 

مي شود.
بهروز جنت افزود: اکنون آماده سازي بستر اصلي این 
طرح که نرم افزار بر اساس آن نوشته مي شود، در حال 

انجام است.
وي اضافه کرد: این شبکه ملي، پایش تمام محصوالت 
به  مربوط  اطالعات  داخل،  تولید  یا  و  وارداتي 
آزمایش ها و مجوز ها،  زمان تولید کاال و موارد دیگر 
را قابل ردیابي و قابل پایش مي کند. در این صورت 
امکان تطبیق و کنترل جواب آزمایش ها با محصوالت 

به صورت آنالین میسر مي شود.
معاون غذاي سازمان غذا و دارو، ضمن اشاره به این 
مطلب که تالش  مي کنیم پایلوت این طرح تا پایان 
سال اجرایي شود، گفت: راه اندازي این شبکه، پیچیده 
ارگان ها چون گمرک، وزارت  تمامي  از  زیرا  است 
بازرگاني، سازمان استاندارد، وزارت صنایع، وزارت 
علوم  دانشگاه هاي  و  آزمایشگا ه ها  )همه  بهداشت 
در  ما  همکاران  مستقیم  بازرسي هاي  با  پزشکي( 
ارگان هاي مختلف درگیر اجراي این طرح مي شوند.

رئیس اداره سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس 
سالمت  پرونده  بازنگري  از  بهداشت  وزارت 
مدرسه براي ثبت وقایع مدرسه و شرایط فیزیکي 

آن خبر داد.
گالیل اردالن اظهار داشت: در سال جاري اجراي 
برنامه مدارس مروج سالمت در بیش از یکهزار 
و ۵۰۰ مدرسه کشور گسترش مي یابد. همچنین 
سیاست هاي  و  دستورالعمل ها  تدوین  و  تهیه  از 
و  مجریان  براي  سالمت  مروج  مدارس  کلي 
سیاستگذاران خبر داد و گفت: این دستورالعمل ها 

با همکاري وزارت آموزش و پرورش تهیه و به 
سراسر کشور ابالغ شده است.

اردالن با اشاره به معاینات یک میلیون و ۱۵۴ هزار 
سال جاري،  در  مدرسه  به  ورود  بدو  دانش آموز 
گفت: حدود 89 درصد از این دانش آموزان سالم 
دانش آموزان  در  مشکالت  عمده ترین  بودند. 
وزن،  اختالالت  انکساري،  عیوب  به  مربوط  نیز 
بعدي  درجات  در  و  فعالي  بیش  اضطراب، 
اختالالت  و  سر  پدیکولوز  شنوایي،  اختالالت 
از  هر یک  مورد  در  که  بود  اسکلتي - عضالني 

این موارد ارجاعات تخصصي الزم صورت گرفته 
است.

وي ادامه داد: براي موارد اختالالت انکساري در 
بي درآمد  یا  درآمد  کم  خانواده هاي  دانش آموزان 
عینک  امداد  کمیته  یا  بهزیستي  سازمان  طریق  از 
گرفته شد و دیگر موارد نیز از دفترچه بیمه براي 
دریافت عینک استفاده کردند. در مورد اختالالت 
ستون فقرات نیز حرکات اصالحي آموزش داده 
شد. در مورد عیوب شنوایي نیز به دانش آموزاني 
شد.  ارائه  سمعک  داشتند،  نیاز  سمعک  به  که 

همچنین پیگیري ها در مورد دیگر موارد مانند کم 
راهنمایي  دختران  در  ویژه  به  دختران  در  خوني 
آهن  بر  عالوه  بلوغ،  سن  از  پس  دبیرستان  و 
یاري مدارس، توصیه هاي تغذیه اي الزم و انجام 

معاینات آزمایشگاهي و پزشکي نیز توصیه شد.
رئیس اداره سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس 
دانش آموزاني  مورد  در  گفت:  بهداشت  وزارت 
شده اند،  داده  ارجاع  تخصصي  سطوح  به  که 
پیگیري هاي الزم صورت مي گیرد. این پیگیري ها 

بر حسب نوع بیماري متفاوت است. 

یک��ي از روش هاي بس��یار مفی��د براي حفظ س��المت بدن، 
مص��رف دانه هاي طبیعي اس��ت. مصرف ای��ن خوردني هاي 
پرخاصی��ت در اوقات فراغ��ت و به میزان متع��ادل مي تواند 
 م��واد ض��روري ب��راي رش��د و ق��درت اعض��اي ب��دن را

 تامین کند.
س��ایت اینترنت��ي مدگ��ورو در مطلب جدی��دي در این باره 
آورده اس��ت: مصرف دانه هاي خوراک��ي یکي از ضروریات 
در رژی��م غذایي انس��ان اس��ت و نباید آنه��ا را از برنامه هاي 
تغذی��ه اي حذف ک��رد. دانه ها، منبع غني از آنتي اکس��یدان ها 
و ویتامین ه��ا هس��تند ک��ه مص��رف تمام ان��واع آنه��ا براي 

س��المت ب��دن و ذه��ن حیاتي اس��ت. تخم��ه آفتابگ��ردان، 
دان��ه کت��ان، تخم��ه ک��دو و کنج��د همگ��ي خوراکي هاي 
 طبیع��ي، خوش��مزه و حاوي چربي هاي مفید اش��باع نش��ده 

هستند.
- تخمه ه��اي آفتابگ��ردان غن��ي از ویتامین E هس��تند. این 
ویتامین مي تواند به بهبود فعالیت دستگاه گردش خون کمک 
کند. همچنین تخمه آفتابگردان تاثیر آرام بخش روي مغز دارد 
چ��ون منبع غني از تریپتوفان اس��ت که موجب ایجاد آرامش 

مي شود.
- تخمه کدو نیز بس��یار خوش��مزه و در عی��ن حال تغذیه اي 

س��الم و مفید است. این تخمه ها خواصي دارند که به واسطه  
آن مي توانن��د بدون عوارض جانب��ي التهاب را برطرف کنند. 
ب��راي طعم بهتر مي توان آن را با کمي نمک و فلفل تس��ت و 

مصرف کرد.
- تخم��ه هندوان��ه نیز که اغلب ب��ه همراه می��وه آن خورده 
نمي ش��ود، به طور معمول پس از خش��ک کردن در آفتاب به 
عنوان یک خوردني جداگانه مصرف مي ش��ود. تخمه هندوانه 
منبع غني از آهن، پتاس��یم، ویتامین ها، چربي ها و کالري هایي 
اس��ت که براي تغذیه روزانه ضروري هس��تند. براي بهره مند 
ش��دن از خواص تخم��ه هندوانه حتمًا باید آنه��ا را پیش از 

قورت دادن خوب بجوید.
- کنج��د ه��م ب��ه عن��وان غني تری��ن منب��ع غذای��ي امالح 
معدني در جهان ش��ناخته ش��ده اس��ت. دانه کنجد سرش��ار 
از کلس��یم، منگن��ز، م��س، آه��ن، منیزی��م، روي، ویتامین ها 
و فیب��ر خوراک��ي اس��ت. همچنی��ن ی��ک م��اده ق��وي ضد 
 س��رطاني موس��وم ب��ه »لیگنین« ب��ه وف��ور در دان��ه کنجد

 یافت مي شود.
مصرف این دانه ها همراه با میوه ها و سبزي ها خواص بیشتري 
را به بدن شما مي رساند و براي حفظ سالمت و توان جسمي 

و ذهني بدن بسیار موثر است. 

یک فرمول غذایي مفید براي بیماران آلزایمري 
یک مطالعه جدید تأیید کرد که مصرف روزانه نوعي غذاي 
درماني موسوم به »Souvenaid« مي تواند به بهبود حافظه 
در مبتالی��ان به نوع خفیف آلزایم��ر کمک کند. این فرمول 
غذایي با خواص درماني، ترکیبي از ریزمغذي هاي استاندارد 
اس��ت که به ویژه ب��راي تحریک و کمک به ش��کل گیري 
ارتباطات عصبي ضروري موس��وم به سیناپس ها تهیه شده 
است. کارشناسان مي گویند فقدان این سیناپس ها عامل اصلي 

در تحلیل رفتن حافظه و بروز ناتواني ذهني در این بیماران است. 
این آزمایشات نشان داد که مصرف این فرمول غذایي به مدت ۱2 هفته امتیازات مربوط 
به تست حافظه را در این بیماران افزایش مي دهد که این امر نشان دهنده بهبود عملکرد 

حافظه و رشد سیناپس هاي جدید در مغز این افراد است.
Souvenaid« یک غذاي درماني مخصوص بیماران مبتال به آلزایمر و حاوي مجموعه 
مفیدي از ریزمغذي ها شامل مونوفسفات اوریدین، کولین، اسیدهاي چرب امگا -3 شامل 

اي پي آ و دي اچ آ، فسفولیپدها، ویتامین هاي گروه ب و آنتي اکسیدانها است.

رویداد

پختن زیاد گوشت، سرطان زا است
پزشکان هشدار دادند: پختن زیاد گوشت خطر سرطان زایي 
آن را دو برابر بیشتر از آنچه در گذشته تصور مي شد، افزایش 

مي دهد.
این پزشکان در آزمایشات جدید خود متوجه شدند که الیه 
تیره رنگي که در اثر طبخ و س��رخ کردن زیاد گوشت قرمز 
روي آن شکل مي گیرد، احتمال بروز تومورهاي روده را تا دو 

برابر افزایش مي دهد.
 به نوش��ته روزنامه دیلي اکسپرس، متخصصان انستیتو بهداش��ت عمومي نروژ در این 
آزمایشات متوجه شدند که سرخ کردن و کبابي کردن، این خطر را خیلي بیشتر افزایش 
مي دهد چون حرارت زیاد، قند و اسیدهاي آمینه موجود در بافت ماهیچه اي گوشت قرمز 
را به ترکیبات فوق العاده سرطان زا تبدیل مي کند. این ترکیبات که HCAs نامیده مي شوند 

خاصیت سرطان زایي باالیي دارند.
این مطالعه تأیید مي کند که احتمال ابتال به تومورهاي روده پس از مصرف گوشت سرخ 

شده و کبابي در موش هایي با ژنتیک شبه انساني، 8۰ درصد بیشتر مي شود.

زعفران ایراني، ام اس را درمان مي كند
متخصصان علوم پزشکي دانشگاه آلبرتا در آمریکا در یک 
آزمایش جال��ب تأکید کردند که زعف��ران ایراني ام اس را 

درمان مي کند.
متخصص��ان مي گویند: این چاش��ني ایراني حاوي ترکیب 
فعالي است که مي توان از آن براي درمان بیماري هاي التهاب 

عصبي مثل ام اس استفاده کرد.
به گزارش س��ایت اینترنتي ایمپ��وروو ام .اس واکینگ، آنها 

مي گویند: ما در زعفران ماده اي موسوم به »کروسین« را شناسایي کرده ایم که از سلول هاي 
مغزي در محیط کشت آزمایشگاهي و سایر مدل هاي مبتال به ام اس، محافظت مي کند.

این ماده در واقع از آس��یب دیدن سلول هایي که غالف میلین را در مغز تولید مي کنند، 
جلوگیري مي نماید. میلین الیه اي اس��ت که مانند عایقي محاف��ظ در اطراف نورون ها 

)سلول هاي مغزي( عمل مي کند.
بیماري ام اس شامل بروز التهاب در سلول هاي مغزي است که در چنین حالتي سلول هاي 

مغز این عایق محافظتي خود را از دست مي دهند. 

۱۱7۶/9۰ش۱2  کالسه  پرونده  خصوص  در   8/۴۱۱
مطالبه  بر  مبني  دادخواستي  سعیدي  سهراب  خواهان 
چک  فقره  دو  وجه  ریال  میلیون  هشت  و  چهل  مبلغ 
سه  و  سي  مبالغ  به   3۱973۴ و   3۱973۱ شماره هاي  به 
صادرات  بانک  عهده  ریال  میلیون  پانزده  و  ریال  میلیون 
داریوش  طرفیت  به  بلوچستان  و  سیستان  انقالب  شعبه 
گودرزي فر تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز 
توجه  با  گردیده،  تعیین  صبح   ۱۱/3۰ ساعت   9۰/۱2/2
تقاضاي خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگي 
به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه روبروي پمپ بنزین 
 ۱2 شعبه  اختالف  حل  شوراي  دادسرا   2 شماره  مجتمع 
مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و

تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ ۱2383 مدیر دفتر 
شعبه ۱2 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي

آگهیاصالحی
بهشماره90/8/17-32500

پیرو آگهی تشخیص منابع ملی به شماره ۱۱2۰۶ف-۶2/۵/3۱ منتشره در 
روزنامه های جمهوری اسالمی و گنج کوهرنگ به شماره های ۱23۱-
۶2/۶/8 و ۱2۵-۶2/۶/7 ردیف ۱7 موسوم به قهوه خانه مرغ پالک ۱2- اصلی 
بخش 3 شهرستان گلپایگان مساحت منابع ملی از 8۰ هکتار به 93/7972 

هکتار افزایش یافته که بدینوسیله اصالح و اعالم می گردد.

فیض اله رهنما
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

رئیس اداره سالمت مدارس وزارت بهداشت:

پرونده سالمت مدرسه بازنگري مي شود

گفت:  اصفهان  در  سرطان  و  خون  تخصص  فوق 
این  افزایش  با  اصفهان  در  هوا  آلودگی  افزایش 
بیماری در استان ارتباط مستقیم دارد و این بحران 
افراد را برای ابتال به سرطان های خون و ریه مستعد 

می کند.
مهدی محمود زاده با اشاره به ضرورت ساماندهی 
صورت  در  داشت:  اظهار  هوا  آلودگی  وضعیت 
به  مبتال  افراد  میزان  وضعیت  این  استمرار 
می یابند  افزایش  نیز  ریه  و  خون  سرطان های 
این  با  مقابله  منظور  به  هوا  آلودگی  کاهش  و 

سرطان ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
به  سرطان  جهانی  شیوع  بررسی  به  محمود زاده 
اشاره  بیماری  این  به  افراد  ابتالی  درصد  منظور 
کرد و بیان داشت: با بررسی این موضوع ساالنه 
از هر یک هزار نفر باید یک نفر به بیماری سرطان 
مبتال شود و در صورت فرض وجود چهار میلیون 
اصفهانی  هزار  چهار  باید  ساالنه  اصفهان  در  نفر 

برای ابتال به این بیماری تشخیص داده شوند. 
وی تاکید کرد: عدم تحقق این موضوع به معنای عدم 
انجام اقدامات الزم در این زمینه و عدم استفاده از 

اقدامات پیشگیرانه در راستای این موضوع است.
فوق تخصص خون و سرطان در اصفهان به افزایش 
بیماری های سرطانی در تمام دنیا اشاره کرد و ادامه 
داد: سرطان در برخی از کشور ها سومین عامل مرگ 
محسوب می شود و برخی از کشور ها نیز به عنوان 

دومین عامل مرگ است.
با اشاره به این بیماری در ایران بیان داشت:  وی 
سرطان در ایران پس از بیماری های قلبی و تصادفات 
به عنوان سومین عامل مرگ و میر در کشور شناخته 

شده است.
در  بیماری  این  کاهش  ضرورت  به  محمود زاده 
جامعه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل 
وجود مشکالت در این زمینه و هزینه های درمان 
روش های  از  استفاده  و  پیشگیری  بیماری  این 
اهمیت  سرطان ها  با  مقابله  منظور  به  پیشگیرانه 

بسیاری دارد.
وی با اشاره به تأثیرات عوامل محیطی در افزایش 
یک سوم  تا  عوامل  این  داشت:  اظهار  بیماری  این 
افزایش  با  و  هستند  موثر  سرطان ها  افزایش  در 
حال  در  شهر  این  در  نیز  سرطان  آمار  آلودگی ها 

افزایش است.
کرد  اشاره  سرطان ها  این  کنترل  ضرورت  به  وی 
سرطان های  به  نسبت  ریه  سرطان  داشت:  بیان  و 
دیگر زود تر سبب مرگ افراد می شود و با افزایش 
آلودگی هوا میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری 

نیز افزایش می یابد.
محمود زاده با اشاره به بیشترین سرطان های موجود 
در کشور ها اضافه کرد: در بیشتر جوامع آمار افراد 
مبتال به سرطان های پوست بسیار است اما این نوع 
از سرطان در مقایسه با سرطان های دیگر مرگ و میر 

کم تری دارد.
وی با بیان این که درمان های سرطان باید از انتقال 
این بیماری به سایر نقاط بدن انسان جلوگیری کند، 
سلول های  تشخیص  عدم  صورت  در  کرد:  تاکید 
دیگر  نقاط  به  نقطه  یک  از  سلول ها  این  سرطانی 
عدم  و  درمان  عدم  صورت  در  و  می شوند  منتقل 
انسان  بدن  تمام  به  سرطان  بیماری  این  کنترل 

پیشرفت می کند.

افزایشآلودگیدر
اصفهانباسرطانها
ارتباطمستقیمدارد

فوق تخصص پیوند مغز و استخوان در اصفهان:

تخمه كدو خاصیت ضدافسردگي دارد 

ایسنا: به گفته عضو کمیس��یون بهداشت و درمان، تخت هاي بیمارستان 
محل نگهداري بیماران اس��ت و باید پس از بهبودي یک بیمار به بیمار 
دیگ��ر اختصاص یاب��د البته نه به ای��ن معنا که بیماران بدسرپرس��ت و 
بي سرپرست پس از دریافت خدمات درماني در خیابان رها شوند، بلکه 
باید توس��ط وزارت بهداش��ت به س��ازما ن هاي حمایتي و مراکز خیریه 

انتقال یابند.
س��ید امیرحس��ین قاضي زاده با تأکید بر این که کارهاي نقاهتگاهي جزو 
وظایف وزارت بهداشت نیست، تصریح کرد: این وظیفه بر عهده سازمان 
بهزیس��تي و نهادهاي حمایتي دیگر مانند مراکز خیریه و شهرداري است 
تا ش��رایطي را براي بیماران بي سرپرست و بدسرپرست پس از دریافت 

خدمات درماني فراهم کنند.
قاض��ي زاده افزود: م��ددکاران اجتماعي حاضر در بیمارس��تان ها وظیفه 
ایجاد حمایت هاي اجتماعي براي بیماران بي سرپرست و بدسرپرست را 
دارند، اما متاسفانه تمام وقت خود را صرف دریافت تخفیف مي کنند، در 
صورتي که با مراجعه چنین بیماراني به بیمارس��تان باید براي ساماندهي 
و یافت��ن جاي مناس��ب ب��راي آنها پ��س از دریافت خدم��ات درماني 

هماهنگي هایي با سازمان هاي حمایتي انجام دهند.
وي همچنی��ن خاطرنش��ان ک��رد: یک��ي از وظایف نهاده��اي اجتماعي 
ساماندهي بیماران بدسرپرست و بي سرپرست است، بنابراین باید نسبت 
به این موضوع احس��اس مس��ئولیت کرده و این بیم��اران را در صورت 
مراجع��ه به بیمارس��تان و پ��س از دریافت خدمات درمان��ي و بهبودي 

حمایت کنند.
عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس درباره ایجاد مراکز حمایتي 
در کنار بیمارس��تان ها گفت: این کار خوبي است اما مهم نیست که کنار 
بیمارستان باشد یا جاي دیگري مهم این است که این مراکز وجود داشته 

و در این مواقع به وظیفه خود به درستي عمل کنند.
قاض��ي زاده در خاتمه خاطرنش��ان ک��رد: بنابراین بیمارس��تان ها باید در 
صورت مراجعه چنین بیماراني پس از ارائه خدمات درماني سازمان هاي 
حمایت��ي را از پذیرش این بیماران مطلع کنند و این س��ازمان ها هم باید 
نس��بت به این گونه بیماران احساس مس��ئولیت کنند، البته ممکن است 
خالء قانوني وجود داش��ته باش��د و نیازمند اخذ حکم از دادگاه باشد تا 

این مراکز از وظیفه خود سرباز نزنند. 

وزارت بهداشت باید بیماران بدسرپرست را به مراكز حمایتي معرفي كند

م/ الف: 12510



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
7          چهارشنبه 18 آبان1390/ 12 ذی الحجه 1432/ شماره 658      Wednesday 9 November 2011

زاینده رود
 

فوتبال  که گذشت  هفته ای  در 
ایران روزهای سختی را تجربه 
این مشکالت  اما واکاوی  کرد 
نشان از ژرفای معضالتی است که بستر آن 

در جامعه فراهم است.
در  جز  گذشته  سال های  در  ایران  ورزش 
این  که  داشته  نزولی  سیر  معدودی  موارد 
موضوع خود نشان از مشکالتی دارد که از 
و  دوانیده  ریشه  ورزش  در  قبل  مدت های 
اکنون به باردهی رسیده است. برای مبارزه با 
چنین مشکالتی که ثمره آن ناکامی تیم های 
ورزشی به لحاظ کسب نتیجه و اخالق است 

باید روی این کاستی ها انگشت گذاشت.
رسانه ها  ایران  ورزش  معضالت  از  یکی 
موضوع  این  اما  لعنت.  منکرش  بر  هستند؛ 
اگر قرار است به بوته نقد کشیده شود باید 
منصفانه صورت پذیرد. عادل فردوسی پور، 
امیر حاج رضایی، حمیدرضا صدر و محمد 
خاکپور دور یک میز می نشینند و رسانه ها را 
به چالش می کشند اما از آنجایی که صدا و 
سیما میزبان این نشست است حرفی از خود 

سیما نمی زنند.
بر هیچکس پوشیده نیست که سیما و به ویژه 
برنامه 2۰:3۰ بیشترین اشتباه را در خصوص 
بازتاب رفتار ناهنجار شیث رضایی و محمد 
نصرتی مرتکب شد. بیننده برنامه های سیما 
بازدیدکنندگان  اما  است  میلیونی  ده  چند 
نفری  هزار  ده  چند  نوشتاری  رسانه های 
دارند  دوست  ما  مردم  کل  طور  به  هستند. 

ببینند تا بخوانند.
ه�ای  صحبت  درستی  به  پور  فردوسی 
صدر در خصوص شمارگان پایین کتاب را 
برنامه 9۰ تکرار کرد. آنجا که صدر در  در 
حمایت از فردوسی پور در خصوص رعایت 
نکردن قانون کپی رایت )انتشار کتاب فوتبال 
حمایت  کوپر(  سایمون  نوشته  دشمن  علیه 
داده  نشان  خود  قدیمی  دوست  از  را  خود 

بود.

کاش اصالً فوتبالی نمی بود!
مردم ایران که این همه عالقه به فوتبال دارند 
اگر می دانستند این عشق فرجامی ندارد شاید 
این همه برایش سر و دست نمی شکستند. 
افراد  به قول خاکپور توسط  که  فوتبالی  در 
انتظار  نباید هم  ورزشی مدیریت نمی شود 
که فوتبالی  در  داشت.  خوبی   روزهای 

عده ای معلوم الحال )کلیدواژه به یادماندنی 
هرکه  علیه  ورزشگاه ها  در  طالبی(  جالل 
دلشان بخواهد شعار می دهند و خط می دهند 
 و خط می گیرند، در فوتبالی که عده ای دعا

می کنند کاش مدیران قبلی سر کار می بودند 
 حال آن که در زمان حضورشان به آنها بد و بیراه

می گفتند و در فوتبالی که بسیاری از نتایج 
پشت پرده رقم می خورد )اشاره به گفته های 
ماند(  باقی  مسکوت  که  کهن  مایلی  محمد 

نباید انتظار نتایج درخشان را داشت.
کاش اصاًل فوتبالی نمی بود تا این همه مردم 
به عاشقان شکست خورده بدل نمی شدند و 

به کار و زندگی خود می رسیدند.
مشکل حل نشده جام ربایی!

تیم ها  که  مدت هاست  ایران  فوتبال  در 
فرهنگ دریافت جام ندارند.

 تیم های ما پس از قهرمانی، جام را از یکدیگر
می قاپند و به دیگری مجال نمی دهند تا با 
نکته  این  ذکر  بگیرد.  یادگاری  عکس  جام 
تکرار مکررات است اما اگر قرار باشد کسب 
یک جام این همه باعث خوشحالی بازیکنان 
شود بی جهت نیست که ایرانی ها کمتر جام 

می برند!
یک  در  که  خیر  به  بارسلونا  بازیکنان  یاد   
حرکت فی البداهه، جام را به »اریک آبیدال« 
تیمی  هم  به  وسیله  بدین  تا  دادند  سرطانی 

خود ادای دین کرده باشند.
فاتح  پرسپولیسی ها  وقتی  هم  دوشنبه  روز 
همان  شاهد  دوباره  شدند،  والیت  جام 

صحنه های تکراری جام ربایی بودیم.
گالیه های مظلومی را پایانی نیست

دست  آن  از  کل  طور  به  مظلومی  پرویز 
کند  می  اعتراض  همواره  که  است  مربیانی 

مگر آن که خالف آن ثابت شود.
سرمربی استقالل در مورد جام والیت ده ها 
چنانچه  واقع  در  زد.  نقیض  و  ضد  حرف 
موضوعی برای کسی بی اهمیت است پس 
نباید در موردش داد سخن بدهد در حالی 
به  و  جام  این  گفت  روز  یک  مظلومی  که 
ویژه بازی با پرسپولیس چندان اهمیت ندارد 
گرفتن  بازی  به  برای  تالش  از  از سویی  و 

مهدی رحمتی خبر داد.
از سویی دربی را »مینی دربی« نامید و جام را 
تنها به خاطر نامش معتبر دانست و از سوی 
 دیگر داور و برگزارکننده را متهم به این کرد که
می خواسته اند پرسپولیس را قهرمان کنند که 
این از حسرت وی برای کوتاه ماندن دستش 

از جام خبر می دهد.
ناسیونال  به  تیمش  چرا  نگفت  مظلومی  اما 
لیگ صدرنشین  که  حالی  در   باخت 
می بایست آن بازی را با پیروزی پشت سر 

می گذاشت.
برگ��زاری ج��ام والی��ت به س��ود چه 

کسی بود؟
برگزار  تورنمنتی  کشور  فوتبال  در  که  این 
تعطیلی  از  بتوانند  ها  تیم  از  شود و جمعی 
و  ببرند  را  استفاده  نهایت  لیگ  رقابت های 
خوبی  فکر  کل  در  کنند  شرکت  جام  در 
واجد  توانست  می  هم  والیت  جام  است. 
این ویژگی باشد اما باید دید برگزارکنندگان 
موفق شده اند به آنچه در نظر داشته اند برسند 

یا نه. 
جهان  تورنمنت های  تمام  معمول  طور  به 
چهار جانبه هستند و این که برگزارکنندگان 
)هیأت فوتبال استان تهران( نمی توانند برای 
از  نشان  کنند  پیدا  چهارمی  تیم  جام  این 
است.  وارد  انتقاد  آن  به  و  دارد  ناهماهنگی 
مبلغ  اعطای  )با  هایی  جام  چنین  برگزاری 
اصلی  نفرات  که  تیمی  به  دالر  ۱۵۰هزار 
دقت  با  باید  آورد(  نمی  تهران  به  را  خود 
نظر بیشتری صورت پذیرد تا استقبال بهتری 
هم از سوی تماشاگران و هم از سوی مردم 

از آن به عمل بیاید.

در  استقاللی  بازیکن  هیچ  تاکنون   ۱3۵۴ سال  از 
یک بازی موفق به زدن دو گل به پرسپولیس نشده 

است!
شاید خیلی از هواداران دو تیم و تماشاگران دربی، 
آخرین باری که یک بازیکن موفق به زدن دو گل در 
دربی شده است را به یاد نیاورند. در این سال های 
اخیر دربی آنقدر حساس و کم گل بوده است که 

کمتر بازیکنی موفق به زدن دو گل در آن شده است. 
در دربی 72 هادی نوروزی بازیکن پرسپولیس بعد 
از 2۵ سال رکوردشکنی کرد و موفق به زدن دو گل 
در دربی شد. آخرین بار این اتفاق در دربی 27 در 
سال ۱3۶۵ روی داده بود که شاهرخ بیانی بازیکن 
پرسپولیس در برد سه بر صفر سرخپوشان، دو بار 

دروازه استقالل را گشوده بود!

اما جالب تر این که نوروزی هم مثل شاهرخ بیانی 
و  ثمر رساند  به  پنالتی  از ضربه  را  اول خود  گل 
جالب تر این که فاصله بین دو گل او ۴۰ دقیقه بود، 
همانظور که فاصله دو گل شاهرخ نیز ۴۰ دقیقه بود! 
نوروزی در دقایق ۶ و ۴۶ گلزنی کرد و بیانی در 

دقایق ۱2 و ۵2.
آخرین باری که یک بازیکن استقالل موفق به زدن 

دو گل در یک بازی مقابل پرسپولیس شده است، 
به سال ۱3۵۴ برمی گردد که غالمحسین مظلومی 
در پیروزی سه بر یک استقالل موفق به زدن دو 

گل شد. 
پایتخت   72 دربی  در  هاشمیان  وحید  همچنین 
بعد  دقیقه  چند  هاشمیان  بود.  پرسپولیس  کاپیتان 
به تک طالیی  بازی یک فرصت تک  اول  از گل 
را از دست داد که از مهاجم با تجربه ای مثل او 
بعید بود. گل او می توانست پرسپولیس را دو بر 
صفر از حریف پیش بیندازد که شاید جبران آن برای 

استقالل سخت تر می شد. 

ورزش
خبر

 نشست خبری
و معارفه كرانچار در هتل كوثر

با  کرانچار  زالتکو  معارفه  مراسم  و  خبری  نشست 
اصحاب رسانه پنجشنبه هفته جاری ساعت۱7:3۰ در 
هتل کوثر اصفهان)سالن کنفرانس میخک- طبقه اول( 

برگزار می شود.
در  سپاهان  مبارکه  فوالد  فوتبال  تیم  سرمربی جدید 
این نشست رو در روی اصحاب رسانه پاسخگوی 

سئواالت آنان خواهد بود. 

 20 آبان
آغاز لیگ برتر هندبال بانوان

فصل جدید رقابت هاي هندبال بانوان باشگاه هاي 
کشور جمعه بیستم آبان استارت مي خورد و امسال بر 
خالف سال هاي گذشته، اصفهان فقط با یک نماینده 

در این رقابت ها شرکت دارد.
با انحالل تیم هندبال سپاهان، ذوب آهن تنها نماینده 
اصفهان در این رقابت هاست. تیم هندبال بانوان ذوب 
آهن در هفته اول لیگ برتر باشگاه هاي کشور میهمان 

زیتون کرمان است.

 ذوب آهن
بدون ویزا به دوحه رفت!

ایمنا: در حالي که ویزاي سفر تیم هاي هندبال سپاهان و 
ذوب آهن به عربستان از سوي عربستاني ها صادر نشده 
است اما تیم هندبال ذوب آهن بامداد دیروز راهي قطر 

شد تا در دوحه منتظر ویزاي سفر به عربستان بماند.
رقابت هاي هندبال جام باشگاه هاي آسیا از بیستم آبان 
در شهر دمام عربستان آغاز مي شود و سپاهان و ذوب 
آهن نمایندگان ایران در این رقابت ها هستند. قرار بود 
ذوبي ها دیروز و سپاهاني ها امرزو راهي عربستان شوند 
اما تا این لحظ ویزاي هیچ یک از دو تیم صادر نشده 
است. ذوبي ها ساعت ۵ بامداد دیروز از فرودگاه امام 
خمیني )ره( به دوحه رفتند اما ویزاي سفر به عربستان 

را در دست ندارند. 
خسرو ابراهیمي مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در این 
خصوص گفت: تا این لحظه عربستان اقدام به صدور 
ویزا براي تیم هندبال ما نکرده است. مدارک ما در زمان 
مقرر به این کشور ارسال شد و از طرف ما هیچ مشکلي 
نیست اما دلیل صادر نشدن ویزاها را نمي دانیم. وي 
ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد تا هندبالیست ها 
به دوحه پرواز کنند و در این شهر منتظر ویزاي عربستان 
بمانند. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: درکارشکني 
عربستاني ها هیچ تردیدی نیست اما امیدواریم که این 

اتفاق رخ ندهد. 

 حركت شیث و نصرتي
زیر سایه جنجال چوكاي تالش

هنوز یک هفته از حرکت شیث رضایي و محمد نصرتي 
و هیاهویي که در رسانه هاي جهان بر سر آن به راه افتاد 
نگذشته که بازیکنان و مربیان چوکاي تالش سوژه اي 

جذاب دیگري براي آنها فراهم کردند.
اغلب روزنامه هاي انگلیسي در سایت خود یک فایل 
ویدیویي منتشر کردند و نوشتند: اگر فکر مي کنید در 
لیگ هاي انگلیس با داوران بد رفتاري مي شود نگاهي 
به این فیلم بیندازید و ببینید یک تیم ایراني با این مرد 

سیاه پوش نگون بخت چگونه رفتار مي کند؟
هنگامي که روي فایل ویدیویي کلیک مي کنید مي بینید 
ابتدا یک بازیکن و سپس سایر بازیکنان و مربیان تیم 
چوکاي تالش بر سر داور مي ریزند و او را به شدت 
کتک مي زنند. داور را در زمین دنبال مي کنند ولي 
سرانجام او در حلقه محاصره بازیکنان و مربیان گرفتار 
مي شود و پیش از آن که مأموران انتظامي خود را به 
محل حادثه برسانند به شدت از سوي بازیکنان و مربیان 

و هواداران چوکا کتک مي خورد.
روزنامه دیلي میل در این باره نوشت: در لیگ برتر 
انگلیس بدترین رفتاري که داوران مجبورند تحمل کنند 
محاصره توسط بازیکنان و اعتراض شفاهي آنان است 

و یا این که داور را هل بدهند.
این روزنامه افزود: این کار به هیچوجه با کاري که در 

ایران انجام شد قابل قیاس نیست.
روزنامه مترو هم نوشت: فوتبال ایران دو هفته بدي را 
سپري کرده است. پس از حرکت زشت دو بازیکن 
پرسپولیس در بازي با داماش، در دسته پایین تر فوتبال 
ایران تیم هاي چوکاي تالش و شهرداري دزفول به 
مصاف هم رفتند. این روزنامه در شرح ماجرا نوشت: 
این بازي در دقایق پایاني و به خاطر این که داور کارت 
زرد دوم را به بازیکن چوکا نشان داد به جنجال کشیده 
شد. ابتدا بازیکني که کارت زرد دوم را دریافت مي 
کند، کارت را به صورت داور مي زند، بعد از آن یکي 
از مربیان چوکا کنترل خود را از دست مي دهد و دیوانه 

وار به سمت داور حمله ور مي شود.
مترو افزود: در پي این حرکت تعدادي از بازیکنان و 
تماشاگران چوکا هم وارد معرکه مي شوند و داور را به 
محاصره خود در مي آورند. آنها قبل از آن که نیروهاي 
انتظامي و مأموران تأمین امنیت ورزشگاه برسند داور را 

حسابي کتک مي زنند.
این گزارش اینگونه به پایان مي رسد: ›گاهي در فوتبال 
داوران  با  بازیکنان  برخورد  شاهد  انگلیس  یا  ایرلند 
هستیم، ولي این درگیري ها قابل مقایسه با چیزي نیست 
که در فوتبال ایران اتفاق افتاده است. شبکه خبري ان بي 
سي هم در بخش ورزش خود گزارش داد: گویا ایراني 
ها با برخي شوخي ها مشکل دارند. ولي با یورش به 
زمین بازي و له کردن داوري که از تصمیم او خوششان 
نمي آید؛ مشکلي ندارند. سایت هافینگتون پست نیز 
شرح مبسوطي از این ماجرا نوشته و ادعا کرده است: 
داوري فوتبال به خصوص در خارج از انگلیس یکي از 

خطرناک ترین شغل هاي ورزشي است.

تریبون

بعد از ربع قرن، یک بازیکن دو گل زد!

ارسالن در تیم مربي افسانه اي آمریکا
ارسالن کاظمي ملي پوش بسکتبال ایران در فهرست 2۱ نفره 
تیم فصل این کشور قرار گرفت تا جایزه لوت اولسون بزرگ 

را به دست آورد.
ارسالن که حدود یک ماه پیش با انتخاب مربیان برتر بسکتبال 
آمریکا در فهرست تیم نخست کنفرانس این کشور قرار گرفت 
به افتخاري دیگر هم رسید. تیم فصل آمریکا با انتخاب 2۱ 
بازیکن برتر شاغل در لیگ هاي این کشور تشکیل مي شود. 

ارسالن کاظمي که به سلطان اسلم دانک معروف شده است در دو فصل حضورش در تیم 
بسکتبال دانشگاه رایس 797 امتیاز کسب کرده است که به احتمال زیاد در فصل پیش رو به 

امتیاز هزار هم خواهد رسید، در این فهرست جاي دارد. 
این تیم با مربي گري افتخاري اوت الوسون که به بسکتبالیست افسانه اي آمریکا مشهور 
است تشکیل مي شود. اولسون در 3۴ فصل حضور در بسکتبال آمریکا 78۰ پیروزي کسب 

کرده است. 
لیگ ان.سي.اي.اي آمریکا چهار روز دیگر آغاز مي شود و ارسالن در ترکیب دانشگاه رایس 
سومین فصل حضور خود در این رقابت ها را تجربه خواهد کرد. رایس در اولین دیدار خود 

به مصاف نیواورلئان مي رود. 

انتقاد آیت ا... مکارم از رسانه ها 
حضرت آیت ا... ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در 
پاسخ به استفتایی اعالم کرد: باشگاه های ورزشی به همان اندازه 
که به مهارت های ورزشی اهمیت می دهند به مسایل اخالقی 

نیز اهمیت دهند.
خالف  اتفاقات  بروز  درباره  استفتایی  به  پاسخ  در  ایشان 
و  بزرگنمایی  همچنین  و  اخیر  ورزشی  مسابقات  در  اخالق 
 پخش تصاویر این عمل قبیح و رد و بدل شدن بلوتوث های

مختلف میان مردم اظهار داشت: شک نیست آنچه در این جریان واقع شده، بسیار زشت و 
زننده بوده و عفت عمومی را جریحه دار کرده است. آیت ا... مکارم شیرازی افزوده است: 
این اقدام نه تنها از نظر اسالمی، قبیح است حتی از جهات انسانی متعارف نیز کار زشت و 
ناپسندی بوده و عکس العملی که جناب رویانیان در مقابل آن نشان داده بجا و به موقع بوده 
و دلیلی بر احساس مسئولیت از ناحیه اوست ولی بدون تردید نشر و اشاعه اینگونه مسایل 
موافق شریعت اسالمی نیست و همه رسانه ها و توده مردم باید در اینگونه موارد از نشر و 
اشاعه بپرهیزند. آیت ا... مکارم شیرازی در بخش دیگری از پاسخ خود به این استفتاء بیان 
کرده است: به تماشاچیان محترم نیز توصیه می کنیم که از هرگونه تعبیرات زشت در مورد 

تیم های پیروز یا شکست خورده بپرهیزند.

قهرمان سابق بوكس جهان درگذشت
جو فریزر قهرمان سنگین وزن سابق بوکس جهان و اولین 
کسی که توانست محمدعلی کلی را شکست دهد، به علت 

ابتال به سرطان کبد درگذشت.
یافت  شهرت  قرن  نبرد  به  که  ای  مسابقه  در  که  فریزر 
عمر  باقی  اما  دهد،  را شکست  کلی  محمدعلی  توانست 
کلی  سایه  زیر  از  شدن  خارج  برای  مبارزه  به  را  خود 

گذراند.
 ۱97۱ سال  مارس  ماه  در  توانست  که  بود  کسی  اولین  آمریکایی  بوکسور  این 
محمدعلی کلی را شکست دهد. فریزر دوشنبه شب بعد از یک مبارزه کوتاه مدت 

با سرطان کبد در سن ۶7 سالگی درگذشت.
کلی و فریزر سه بار با هم مبارزه کردند. فریزر در سال ۱97۴ مغلوب کلی شد و در 
سال ۱97۵ آخرین مبارزه آنها در مانیل فیلیپین با شکست فریزر از حریف نامدار 

خود پایان یافت.
او سال ها از نحوه رفتار کلی با خود آزرده بود. اما به تازگی گفت که کلی را که 
بارها او را مورد شماتت قرار می داد، بخشیده است. فریزر عنوان سنگین وزن جهان 

را در سال ۱97۰ با شکست جیمی الیس به دست  آورد.

چارچوب

 اصغر قلندري

بازیکنان تیم گیتی پسند در هفته ششم رقابت های لیگ برتر 
والیبال که روز یکشنبه در سالن شهدای مخابرات اصفهان در 
شرایطی تن به شکست مقابل تیم پیکان دادند که سزاوار این 

شکست نبودند. 
شاگردان مصطفی کارخانه که شادابی و طراوت همیشگی را 
با دو چهره متفاوت ظاهر شدند گاهی ضعیف و پر  نداشتند 

اشتباه و زمانی کوبنده و توفانی عمل کردند.
امیر حسینی کاپیتان و پاسور پر تجربه تیم به جای پاس های 
بلند  پاس های  به  بیشتر  پرشه و دوبله(  ترکیبی )سرعتی، دو 
روی تور و پشت خط یک سوم پرداخت که اغلب در کمند 

دفاع یاران بلند قامت پیمان اکبری اسیر ماند.
 البته دلیل اصلی این امر به توپ گیری ضعیف نفرات عقب 
زمین مربوط می شد که نتوانستند به خوبی توپ های اول و 
برگشتی از دفاع را در اختیار پاسور قرار دهند تا ناچار نباشد 
به پاس های بلند روی آورد. همین عامل بزرگ باعث شد تا 
مجتبی شبان و مهدی بازارگرد در زدن اسپک های پشت خط 
دو  این  روحیه  تضعیف  موجب  در صد  که صد  بمانند  ناکام 
بازیکن شاخص و خط زن شد تا تفکر الزم را از دست داده و 
برآشفته و عصبی شوند، به ویژه بازارگرد که عنان اختیار از کف 

داده و دست به حرکت های ناشایست زد.

جواد  و  موسوی  محمد  سید  سجادی،  علی  اوصاف  این  با 
محمدنژادی اگر چه عالی نبودند ولی تا حدودی انتظارات کادر 
فنی را برآورده کردند و در حد توان کوشیدند وظایف اصلی 
خود را چه در زدن اسپک و چه در کار دفاع روی تور به نحو 

شایسته و بایسته ای انجام دهند.
با  باخت  گیم  دو  از  بعد  کارخانه  که  باید گفت  کلی  به طور 
تغییراتی که در تاکتیک تیمی داد، تیم را پویا و دگرگون کرد تا 
خیلی جدی نقاط ضعف را پوشش داده و جبران مافات کرده 
محسوسی  برتری  به  تهاجمی  بازی  به  بخشیدن  با سرعت  و 

دست پیدا کند.
از  پس  و  داشت  ادامه  چهارم  گیم  پایان  تا  بازی  روند  این   
پیروزی با ارزش در این دو گیم نفس گیر و پر افت و خیز، 
دیگر  بار  پنجم،  ساز  سرنوشت  گیم  در  موفقیت  کسب  برای 
اشتباهات فردی از یک سو و لحاظ نکردن تنوع در پاس ها 
از طرفی دیگر و در نهایت غافل ماندن از کار دفاعی بر روی 
تهاجم حریف مزید بر علت شد تا در یک بازی تنگاتنگ و 
گام به گام با نتیجه ۱7 بر ۱۵ شکست خانگی را پذیرا شوند 

که سزاوار آن نبودند.
اما بر خالف میزبان، شاگردان پیمان اکبری با ارائه یک بازی 
منطقی ابتدا موتور بازارگرد و شبان را با دفاع های خوب خود 
از کار انداختند و سپس با بهره گیری از پاس های پشت خط و 
برخورداری از اسپک های مهار نشدنی مجتبی میرزاجان پور و 

رضا صفایی و همچنین اسپک های سرعتی داود مقبلی و حسام 
بخششی و توپگیری عالی علی حسینی )لیبروی تیم(، دو امتیاز 
ارزشمند از این بازی را به حساب خود واریز کردند، ضمن 
پیکان  و خوشفکر  دست  چیره  پاسور  پزشکی  پرویز  که  این 
نقش اساسی در پیروزی تیمش داشت. ناگفته نماند که مربی 
جوان و با تدبیر پیکان تهران با به بازی گرفتن فیلیپ پارکا )یار 
فرانسوی تیم( چهره تیم پیکان را دگرگون ساخت تا فاتح سه 
بر دو این بازی جذاب و تماشایی باشد. سهم گیتی پسند از این 
مسابقه تنها یک امتیاز بود تا در مجموع با پانزده امتیاز از شش 

بازی همچنان در شمار مدعیان قهرمانی باقی بماند.
به عقیده نگارنده و از منظر کارشناسان والیبال، تیم گیتی پسند 
نیاز به بازنگری و آسیب شناسی دارد و باید از سوی کارشناسان 
والیبال که تعدادشان در اصفهان کم نیست وضع کنونی این تیم 
مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و از سوی سرمربی تیم علت 

شکست ریشه یابی شود و عالج واقعه کند.
این که چه کسی مقصر بوده و این تیم را در عین شایستگی 
و  فنی  کادر  به  را  شده  ناکامی  باعث  و  کشیده  چالش  به 
 مسئوالن باشگاه صنایع گیتی پسند واگذار می کنیم و اما الزم
می دانیم به اطالع مقامات و مسئوالن برسانیم که به عینه شاهد 
بودیم محسن عندلیب بازیکن جوان و ملی پوش اصفهانی در 
اسپک های  با  و  توانمندی ظاهر شد  با چه  تهران  پیکان  تیم 
مهارنشدنی از پشت خط یک سوم، سهم بسزایی در پیروزی دو 

گیم اول و دوم تیمش داشت.
توانست  نمی  داراست  که  شرایطی  با  شایسته  جوان  این  آیا 
جایگزین قدیر آهنگ باشد که به هیچوجه در تیم گیتی پسند 
کارایی الزم را ندارد و همواره با لباس غیر ورزشی سکونشین 
است؟! حضور دو سه بازیکن خوب اصفهانی مثل عندلیب و 
علی مباشری که خوشبختانه هر دو از جمله بازیکنان خط زن 

هستند در تیم گیتی پسند چه ایرادی داشت؟!
ناگفته نماند که یک تیم کامل اصفهانی در دیگر استان ها بازی 
می کنند مثل پیمان کریمی، علیرضا نصراصفهانی، مهران زارع، 
محسن  مباشری،  علی  رمضانی،  مسعود  آهنگران،  کاوه  فرهاد 
محمد  شاهزمانی،  هوشنگ  امیر  جاللی،  علیرضا  عندلیب، 
)هومن( باقری، فرزاد و فرهاد مالبهرامی و مسعود غالمی که 
این نفر آخر در حال حاضر در تیم باریج اسانس کاشان عضویت 
دارد و فرهاد کاوه آهنگران به خاطر استخدام در صدا و سیمای 
های استان  به  تواند  نمی  اصفهان  مرکز  اسالمی   جمهوری 

دیگر مهاجرت کند. 

منهاي فوتبال

گیتی پسند2- پیکان تهران3

پیکان 90، نوار پیروزی های گیتی پسند را قطع كرد!

عادل فردوسی پور، 
امیر حاج رضایی، 
حمیدرضا صدر و 
محمد خاکپور دور 

یک میز می نشینند و 
رسانه ها را به چالش 

می کشند اما از 
 آنجایی که

صدا و سیما میزبان 
این نشست است 
 حرفی از خود سیما

نمی زنند

سالخیرسانههادربرنامه
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مدیرکل مؤسسه مالی و اعتباری مهر سرپرستي استان اصفهان گفت: 
در شش ماه نخست امسال بالغ بر ۱2۱ میلیارد تومان تسهیالت تنها 

به فعاالن اقتصادي استان اختصاص یافته است.
مرادعلي نیکوپناه از اهداف متعالي بانک مهر اقتصاد در استان اصفهان 
را حرکت در جهت اعتالي اقتصادي استان و تحقق جهاد اقتصادي 
عنوان کرد و افزود: از ابتداي امس��ال ت��ا کنون بالغ بر ۱2۱میلیارد 
تومان به تنها فعاالن اقتصادي اس��تان اصفهان تسهیالت ارائه شده 
که این موضوع در واقع جداي از تس��هیالتي اس��ت که کارمندان، 

کارگران دریافت کرده اند.
وي تصریح کرد: درصدد هس��تیم منابعي که در این اس��تان ذخیره 
و جم��ع آوري مي گردد در جهت اعتالي صنعتي و اقتصادي خود 

استان به مصرف برسد.
مهندس نیکوپناه با بیان این که موسسه مالي و اعتباري مهر )موسسه 
قرض الحسنه بس��یجیان سابق( در جهت رشد اقتصادي جامعه و 
ارتقاء سطح رفاه اجتماعي آحاد ملت به ویژه بسیجیان در 23 آذرماه 
۱372 با س��رمایه اي به ارزش ۱۰ میلی��ون ریال هدیه مقام معظم 
رهبری آغاز به کار کرده گفت: این مؤسسه با توجه به نیاز کشور به 
تحول در زمینه سیستم بانکداري سنتي، ارائه خدمات بانکداري به 

صورت الکترونیکي را محور نظام فعالیت خود قرار داده است.
وي با اش��اره به این که سرمایه این موسس��ه در دو مرحله با مبالغ 
۱۵۰ میلیارد تومان و ۴۰۰ میلیارد تومان در س��ال گذش��ته افزایش 
یافته اس��ت، اظهار داشت: تبدیل وضعیت این موسسه به بانک در 
س��ال۱388 در ش��ورای پول و اعتبار مطرح گردید و در سال 89 
موافقت بانک مرکزي را در جهت این تغییر با نام بانک مهر اقتصاد 

دریافت کرد.
مدیرکل موسس��ه مالی و اعتباری مهر با تاکی��د بر این که در حال 
حاضر بسترهاي الزم براي این تغییر وضعیت صورت گرفته گفت: 
پس از اخذ مجوز اولیه که تا پایان س��الجاري محقق خواهد ش��د 

پذیره نویسي عام سهام بانک نیز شروع خواهد شد.
وي اظهار داشت: موسسه مالي و اعتباري مهر اولین موسسه مالي 
و پول��ي در کش��ور در زمینه ارائه س��رویس هاي بانکداري مدرن، 

چون اینترنت بانک، موبای��ل بانک، ATM، تلفن بانک، خدمات 
POS، کارت هوش��مند و ارائه سیستم هاي ONLINE بانکي و 
پولي است که با شبکه شعبي یک پارچه به صورت آنالین سرویس 

دهي مي کند.
کسب رتبه پنجم نظام بانکي کشور از نظر جذب منابع

مدیرکل موسس��ه مالی و اعتباری مهر اظهار داشت: موسسه مالي 
و اعتباري استان اصفهان با وجود تنها ۵۰ شعبه بعد از چهار بانک 
دولتي و بزرگ استان باالترین حجم منابع بانکي را در اختیار دارد 
و در این زمینه از س��ایر بانک هاي خصوصي و موسسات اعتباري 

استان پیشتاز است.
مرادعلي نیکوپناه، در رابطه با جذب منابع سرگردان و هدایت این 
منابع در راستاي افزایش بستر اشتغال و پردازش کارشناسي صحیح 
منابع بیان داش��ت: در این زمینه موفق شدیم 2۰ درصد رشد منابع 
داشته باش��یم .نیکوپناه در ادامه چشم انداز این موسسه را در اسناد 
راهبردي بانک مهر اقتصاد در افق س��ال ۱39۵دس��تیابي به بانکي 
پیشرو در ارائه خدمات و محصوالت نوین بانکي با رعایت اصول 
بانکداري اسالمي عنوان کرد و افزود: انتخاب موسسه به عنوان برند 
برتر استان از بین 2۴۰ برند شناخته شده و کسب رتبه ششم در این 
خصوص، معرفي موسسه به عنوان بازاریاب برتر استان، اخذ گواهي 
ایزو 9۰۰۱، 2۰۰8 در بحث مدیریت کیفیت و تمدید دوس��ال پي 
در پي آن و همچنین دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي و از رئیس سازمان انرژي اتمي کشور از افتخارات 

و عناوین کسب شده این موسسه در نظام بانکي کشور مي باشد.
مدیرکل موسسه مالی و اعتباری مهر استان اصفهان همچنین با بیان 
این که این موسس��ه در ارائه تسهیالت ضامن معتبر را مد نظر قرار 
دارد خاطر نشان کرد: ما امانتدار مردم هستیم و منابعي که در دست 
داریم ۱۰۰درصد مردمي است بنابراین براي بازپرداخت تسهیالتي 

که ارائه مي کنیم باید دقت نظر زیادي داشته باشیم.
 وي افزود: براي تس��هیالت تا س��قف پنج میلیون تومان فقط یک 
ضامن معتبر مورد نیاز است و وام هایي تا سقف ۱۰میلیون تومان دو 
ضامن ترجیحاً یک کارمند پیش بیني ش��ده است، اما به اعتقاد من 

نمي بایست در این زمینه اعمال سخت گیري و سردرگمي کرد.
نیکوپناه اضافه کرد: در ارائه تسهیالت نباید اصرار بر وجود ضامن 
کارمن��د باش��د چرا که در ح��ال حاضر ما کارمندهای��ي داریم که 
ماهانه حقوق اداره کار دریافت مي کنند و توان بازپرداخت اقساط 
را نداش��ته و ندارند، اما کسبه ما با مش��اغل آزاد به راحتي قادر به 
پرداخت اقساط هس��تند بنابراین آنچه براي ما اهمیت دارد وجود 

یک ضامن معتبر است.
ارائ��ه خدمات و محصوالت نوی��ن بانکي با رعایت اصول 

بانکداري اسالمي چشم انداز 1395 بانک مهراقتصاد
مراد علي نیکوپناه با تاکید رعایت اصول بانکداري اسالمي در شبکه 
بانکي موسسه مالي و اعتباري مهر استان اصفهان به ویژه در بخش 
ارائه تسهیالت بیان داشت: از اقدامات خوبي که در این راستا انجام 

شده تشکیل کمیته فقهي است.
وي اظهار داشت: تمامي قراردادها و طرح ها مالي و اعتباري در این 
کمیته که متشکل از چند خبره اقتصادي در زمینه بانکداري، کارگروه 
بانک مرکزي و جمعي از نمایندگان ولي فقیه است، بررسي مي شود 

و پس از تأیید شرعي این کمیته که امکان اجرایي مي یابند.
مدیرکل موسسه مالی و اعتباری مهر استان اصفهان آموزش هاي حین 
خدمت براي کارکنان و مدیران بانک ها را اجتناب ناپذیر دانست و 
ادامه داد: در سال جاري به کلیه مدیران و مسئوالن اعتبارات شعب 
را که به طور مس��تقیم درگیر با ارائه تس��هیالت مي باشند به مدت 
یک هفته زیرنظر اس��تادان برجسته آموزش هاي بانکداري اسالمي 

ارائه گردید.
وي همچنین با ا شاره به برگزاري دو همایش بانکداري اسالمي در 
سال گذشته افزود: بازرساني در مجموعه بانکي این موسسه فعال 
مي باشند که مکلفند رعایت مسائل شرعي برخورد با خاطیان را در 

اولویت قرار دهند.
با ارائه تسهیالت از فعاالن اقتصادي حمایت مي کنیم

مدیر اعتبارات موسسه مالي واعتباري مهر استان اصفهان با تاکید بر 
این که ارائه وام درموسسات مالي واعتباري در صورت جذب منابع 
قرض الحس��نه صورت مي گیرد بیان داشت: سال گذشته با وجود 

این که ۱/8 درصد کل منابع جذب شده موسسه مالي و اعتباري مهر 
استان اصفهان قرض الحسنه بود این موسسه توانست 8/۱ درصد 

تسهیالت قرض الحسنه به مردم استان ارائه کند.
علي رضا زماني مشارکت همه جانبه در جهاد اقتصادي را تکلیف 
فعاالن اقتصادي و شبکه بانکي کشور دانست و گفت: خوشبختانه 
این موسس��ه توانسته تس��هیالتي را در قالب گروهي و مشارکتي 
ب��ه صنایع و فعاالن اقتصادي در جهت تامین نقدینگي و س��رمایه 
 در گ��ردش آنه��ا ارائه کند که تاثیر بس��زایي در توس��عه صنایع و

 اشتغال زایي داشته است.
وي بی��ان داش��ت: تعامالت مثب��ت و خوبي بی��ن صنایع بزرگ 
وتخصصي اس��تان مانند فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، شرکت 
پلي اکریل ایران، ش��رکت کاالي الکتری��ک و صنایع اپتیک، گروه 
صنعتي انتخاب و سایر صنایع استان در خصوص خرید دین تامین 
س��رمایه در گردش آنها انجام شده که منجر به افزایش بهره وري 

صنعت استان شده است.
مدیر اعتبارات موسسه مالي و اعتباري مهر استان اصفهان سه وظیفه 
خدم��ت به دولت، مردم و خود مجموعه بانک ها براي هر بانک را 
یادآور شد و تصریح کرد: خدمت به مردم در نظام بانکي از اهمیت 
باالتري قرار دارد و در این راس��تا در س��ال 89 در موسسه مالي و 
اعتباري استان اصفهان 8۱ هزار و 388 فقره تسهیالت پرداخت شده 
که اگر با آمار سایر بانک ها مقایسه کنیم به ارقام درخور توجهي در 

این زمینه مي رسیم.
وي اضافه کرد: سال گذشته به طور روزانه بیش از 2۰ میلیارد ریال 
در قالب 277 نفر وام ارائه شده که میزان هر فقره 72 میلیون ریال 

بوده است.
وي در پایان خاطرنشان کرد: در هفت ماهه نخست امسال نیز با توجه 
ب��ه افزایش قدرت خرید مردم در این مدت، ب��ه ۴۴ هزار و 8۰۵ نفر 

تسهیالت ارائه شده که این میزان برابر با روزانه 2۶2 فقره وام است.
زماني میانگین تس��هیالت ارائه شده در هفت ماه نخست امسال را 
23 میلیارد ریال برشمرد و تصریح کرد: هر فقره وام مبلغ 78 میلیون 

ریال بوده که نسبت به سال گذشته درصد افزایش یافته است.

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 13 °15 ° -2 °-2 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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