
 خوشبختیخودرو سازان بزرگ به کشور می آیند
  زاییده 
چیست؟

همزمان با باال گرفتن لغو تحریم صنعت خودرو
 قیمت آب هم

4 پس از برق و گاز گران شد
میرزا کوچکی، سلیمانی و صیدایی  

3 گزینه جدی استانداری  7 3

 به دنبال کاهش تورم 
 و نقدینگی هستیم

سیاست های پولی و مالی انبساطی به رش��د اقتصادی کمک نخواهد 
کرد.هیأت دولت به منظور دادن استقالل بیشتر به بانک مرکزی، برای 
جدا کردن سیاست های پولی و مالی موافقت کرده است.  این امر کنترل 
نقدینگی و پایین آوردن ن��رخ تورم را برای بانک مرک��زی امکان پذیر 

4می کند.  در دولت قبلی اختصاص نقدینگی...

33

 یک عدد مرغ
 15هزار تومان شد!
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مانور جمعیت هالل احمر با پیش فرض سقوط هواپیما

همکاری ایران و ایتالیا  
در مبارزه با موادمخدر 

 فشار خون ساالنه
جان   81 هزار  ایرانی  را  می گیرد

معاون وزیر بهداشت گفت: ساالنه 81 هزار نفر به دلیل 
فشار خون باال، 31 هزار نفر به دلیل چربی باال و 11 هزار 
نفر بر اثر مصرف س��یگار در کشور جان خود را از دست 
می دهند. به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، 
علی اکبر سیاری در نشست خبری هفته سالمت بانوان 
ایرانی که در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: سالمت 

حقی همگانی است که همه باید از آن...
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توصیه های بهداشتی به 
خریداران دام و ذبح کنندگان

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر در آس��تانه 
عید قربان اع��الم کرد مردم حتما ب��رای ذبح کردن، 
دام را از میادین تحت نظارت س��ازمان دامپزش��کی 
تهی��ه کنن��د. ب��ه گ��زارش س��رویس »س��المت«  
 ایس��نا،  دکتر محمدمه��دی گویا گفت: ب��ا توجه به 
فرا رسیدن مراسم عید قربان و ضرورت اطالع رسانی 
به مردم و موارد خطرات ناشی از انتقال بیماری های 
قابل انتقال بین انسان و حیوان و ضرورت پیشگیری از 
ابتال به این گونه از بیماری ها حین ذبح و قربانی کردن 

دام، مقرر شده است...

مانور جمعیت هالل احمر استان اصفهان با پیش فرض سقوط هواپیما در الدر خمینی شهر اجرا شد. حضور رییس جمعیت هالل احمر استان اصفهان، 
آیت اهلل رحیمی امام جمعه خمینی شهر، فرماندار شهرستان اصفهان و مدیرکل س��تاد مدیریت بحران استانداری استان اصفهان مانور جمعیت هالل 

احمر برگزار شد. مانور جمعیت هالل احمر با پیش فرض سقوط هواپیما و زندگی در شرایط سخت با حضور نیروهای امداد و نجات ...

روابط تجاري ایران و ترکیه 
تقویت شود

بگذارند، کمپ ناصرخان را می فروشم 
علی فت��ح اهلل زاده عزمی ج��زم برای 
درآمدزای��ی از طری��ق ف��روش کمپ 
باشگاه اس��تقالل دارد. او که یک دهه 
قبل با فروش س��اختمان باش��گاه در 
خیابان الرستان، زمین پر داستان این 

کمپ را خریده بود، حاال می خواهد این 
کمپ را بفروشد و با سودش برای تیم 
ورزشگاه بسازد.  به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالین؛ علی فت��ح اهلل زاده اعتقاد 

دارد اگر برنامه های وزیر ورزش...

عض��و انجم��ن مش��ترك فعالیت ه��اي اقتص��ادي ای��ران و 
اژه ترکیه گفت: س��ال گذش��ته حدود40 میلی��ون دالر مواد 
 غذایي تولید ایران از منطقه اژه به سراس��ر جهان صادر ش��ده

 است.  حس��ین آریان در نشست بررس��ي فرصت هاي تجاري 
و س��رمایه گ��ذاري در اصفه��ان و منطق��ه اژه ترکی��ه اظهار 
داش��ت: این انجم��ن در س��ال2011 باهدف تقوی��ت روابط 
تجار ای��ران در منطق��ه اژه با مرکزیت ش��هر ازمیر تأس��یس 

 شد.وي افزود: در ابتدا این انجمن به صورت یک گروه فعالیت
مي کرد، اما با توجه به احساس نیاز به گسترش مبادالت تجاري 

بیشتر به انجمن  ارتقا یافت.
عضو انجمن مشترك فعالیت هاي اقتصادي ایران و اژه ترکیه با 
بیان این که تعداد اعضاي ترك این انجمن به 40 شرکت معتبر 
مي رسد ادامه داد: افزایش ارتباطات بیشتر تجار،آموزش زبان 

فارسي به تجار ترك و بالعکس...
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مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان :

صرفه جویی در مصرف آب شرب؛ راهکار حفظ منابع آب تا زمان بارش ها

محدودیت منابع آبی موجب ش��د بعضا در برخی از روزهای گرم تابس��تان به لحاظ 
مصرف بی روی��ه آب، بعضی از نق��اط اصفهان با افت فش��ار آب مواجه ش��وند. این 
درحالیست که بر اساس اعالم مسئوالن شرکت آب منطقه ای اصفهان حجم ورودی 
 آب به سد زاینده رود نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 48 درصد کاهش را نشان 
می دهد. بر این اساس به منظور اطالع از چگونگی تأمین آب شرب مشترکین در فصل 
پاییز گفتگویی با سیداکبر بنی طبا مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان صورت گرفت که در ادامه می آید.
   با توج�ه به این که در روزهای اخیر از س�وی مس�ئوالن ش�رکت آب 
منطقه ای اصفهان اعالم شده که میزان آب سد زاینده رود به کمتر از 
120 میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت بیش 
از 80 درصد کاهش را نشان می دهد، بر این اساس شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان چه برنامه ای برای تأمین آب شرب مشترکین دارد ؟
  درچند ماهه گذش��ته ب��ه دلیل کاه��ش ذخیره آب س��د زاینده رود ط��ی ابالغیه 
وزارت نیرو میزان آب تحویلی به بخش های مختلف ش��رب، صنعت و کش��اورزی 

انجام شد.
 این درحالیس��ت که در فصل تابس��تان، جاری نبودن زاین��ده رود موجب کاهش 

 شدید آبدهی چاه های فلمن که به نوعی از دیگر منابع تأمین کننده آب شرب است 
گردید.

 این عوامل موجب ش��د آبفای استان در تأمین آب ش��رب مردم در فصل تابستان با 
مشکالتی مواجه گردد که با همکاری مردم در صرفه جویی فصل پیک مصرف سپری 
گردید، اما آنچه که اکن��ون ضرورت دارد به آن توجه بش��ود مدیریت مصرف بهینه 

مشترکین است.
با این وجود آبفای استان چه برنامه ای برای تأمین آب شرب مشترکین 

در فصل پاییز دارد؟
  این شرکت درصدد است منابع موجود در اختیار را به صورت عادالنه میان مشترکین 
توزیع نماید تا بتواند فصل پاییز را پشت سر گذاشته و به فصل بارش نزدیک شویم که 

انشاءاهلل بارندگی ها به لطف و تفضل الهی مشکل را حل نماید.
در فصل تابستان برخی از مشترکین به منظور غلبه بر مشکل افت فشار 
آب اقدام به نصب پمپ مستقیم بر روی شبکه نمودند، آیا چنین روشی 

مورد تأیید شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اس؟
هیچ گاه در ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان چنین اقدامی از سوی برخی از 
مشترکین را تأیید نمی کند، چراکه در حقیقت اعمال این گونه تدابیر موجب ضایع 

شدن حقوق بسیاری از مشترکین می شود.
 ساکنان مجتمع های طبقاتی می توانند با استفاده از یک مخزن ذخیره آب در طبقه 
همکف و نصب پمپ بعد از مخزن نسبت به رفع مشکل افت فشار و بعضاً قطعی آب 

در طبقات باالتر اقدام نمایند.
چه اقدامات فرهنگی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ارتباط با 
ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب در سال جاری داشته است ؟

چاپ و توزیع کتاب های آموزشی مرتبط با ترویج فرهنگ صرفه جویی در سال جاری 
با بیش از30 درصد افزایش نس��بت به س��نوات قبل به همراه چاپ و توزیع بنرهای 
تبلیغاتی و پوس��ترهای مرتبط با موضوع مدیریت مصرف در سطح وسیع با پوشش 
کل استان )91 شهر تحت پوش��ش( و همچنین همکاری خوب مرکز صداوسیمای 
مرکز اصفهان در ده ها برنامه رادیویی و تلویزیونی اعم از مصاحبه زنده و گزارش های 
مستند و همین طور در رس��انه های گروهی از اقدامات این شرکت بوده که این امر 

استمرار دارد .
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد

آگهی تجدید مزایده
 دانش�گاه آزاد اس�المی واحد ش�هر كرد در نظر دارد 2 واح�د آپارتمان به مس�احت هر كدام 
120 متر مربع ساختمان كلينيک دام كوچک خود را واقع در ش�هر اصفهان ، خيابان رودكی ، 
جنب شركت رهشاد سپاهان ، پالک 234 را از طريق مزايده بصورت اجاره يكساله واگذار نمايد 
لذا متقاضيان شركت در مزايده می توانند از تاريخ انتشار آگهی مزايده به مدت 10 روز در ساعات 
اداری ضمن بازديد از آپارتمانها و دريافت اسناد و ش�رايط مزايده به آدرس : اصفهان ، خيابان 
رودكی ، جنب شركت رهشاد سپاهان ، پالک 234 ساختمان كلينيک دام كوچک دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد شهر كرد مراجعه نمايند . 
دانشگاه در رد يا قبول كليه پيشنهادات واصله مختار می باشد .

هزينه درج آگهی مزايده بعهده برنده مزايده می باشد .
تلفن تماس : 0311-7771717 

يک شركت معتبر IT جهت تكميل كادر پشتيبانی فنی نياز به نيروی كار با 
مشخصات ذيل را دارد

1- روابط عمومی باال 2- رشته مرتبط فوق ديپلم يا ليسانس كامپيوتر3- تمام 
وقت 

ازواجدين شرايط خواهشمند است با شماره تلفن 7-6204565 تماس حاصل 
فرمايند. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد 

دعوت به همکاری

هوالباقی

روزنامه زاینده رود 

 جناب آقای محمدرضا شواخی زواره 
مدیر مسئول  محترم روزنامه زاینده رود

 با نهايت تاس�ف و تاثر در گذش�ت پدر گراميتان را تس�ليت عرض 
نموده ، از درگاه اي�زد منان برای آن مرحوم مغف�رت و آرامش ابدی 
 و برای جنابعالی و ساير بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسالت 

می نمائيم.
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد

آگهی تجدید مزایده
 دانش�گاه آزاد اس�المی واحد ش�هر كرد در نظر دارد 2 واح�د آپارتمان به مس�احت هر كدام 
120 متر مربع ساختمان كلينيک دام كوچک خود را واقع در ش�هر اصفهان ، خيابان رودكی ، 
جنب شركت رهشاد سپاهان ، پالک 234 را از طريق مزايده بصورت اجاره يكساله واگذار نمايد 
لذا متقاضيان شركت در مزايده می توانند از تاريخ انتشار آگهی مزايده به مدت 10 روز در ساعات 
اداری ضمن بازديد از آپارتمانها و دريافت اسناد و ش�رايط مزايده به آدرس : اصفهان ، خيابان 
رودكی ، جنب شركت رهشاد سپاهان ، پالک 234 ساختمان كلينيک دام كوچک دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد شهر كرد مراجعه نمايند . 
دانشگاه در رد يا قبول كليه پيشنهادات واصله مختار می باشد .

هزينه درج آگهی مزايده بعهده برنده مزايده می باشد .
تلفن تماس : 0311-7771717 

يک شركت معتبر IT جهت تكميل كادر پشتيبانی فنی نياز به نيروی كار با 
مشخصات ذيل را دارد

1- روابط عمومی باال 2- رشته مرتبط فوق ديپلم يا ليسانس كامپيوتر3- تمام 
وقت 

ازواجدين شرايط خواهشمند است با شماره تلفن 7-6204565 تماس حاصل 
فرمايند. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد 

دعوت به همکاری

هوالباقی

روزنامه زاینده رود 

 جناب آقای محمدرضا شواخی زواره 
مدیر مسئول  محترم روزنامه زاینده رود

 با نهايت تاس�ف و تاثر در گذش�ت پدر گراميتان را تس�ليت عرض 
نموده ، از درگاه اي�زد منان برای آن مرحوم مغف�رت و آرامش ابدی 
 و برای جنابعالی و ساير بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسالت 

می نمائيم.

 تله سیژ ناژوان
 راه اندازی شد

 مطالبات گندمكاران 
استان پرداخت شد

بسته پیشنهادی تیم مذاکره ایران به 5+1 
در نشست قبلی ایران و1+5، نماینده انگلیس مثالی را مطرح کرده که دو طرف قصد 
دارند مسیری مثال100 کیلومتری را باهم طی کنند، اما آنچه باعث به بن بست رسیدن 

مذاکرات قبلی بود، این بود که طرف غربی انتظار داشت که ایران...
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4 دعوتنامه حضور خودروسازانی چون مرسدس بنز، جنرال  موتورز، 
فورد، کرایس��لر، فولکس واگن، فی��ات و تویوتا برای حض��ور در »همایش 
بین المللی صنعت خودروی ایران« به زودی ارسال خواهد شد. همزمان با باال 

گرفتن احتمال لغو تحریم صنعت خودرو از سوی آمریکا...



چهره روزيادداشت

 هجوم سازمان يافته هکرها
 به ايمیل چاپار

بر اس��اس گزارش��ات سیس��تم های امنیتی چاپار در ش��هریور ماه 
س��ال جاری، یک گروه خارجی پس از تس��ت انواع حمالت بر روی 
س��رویس دهنده های چاپ��ار و ناامیدی از دس��تیابی مس��تقیم به 
اطالعات، با ثبت دامنه همنام چاپار، طرح ریزی حمله فیش��ینگ را 

در دستور کار خود قرار دادند.
این گروه با ثبت دامنه Chmail.in و استفاده از همنامی نام دامنه 
که می تواند طعمه خوبی برای فریب کاربران باش��د، با شبیه سازی 
صفحه اول پست الکترونیک چاپار، تالش کردند تا کاربران اطالعات 

خود را در این صفحه جعلي وارد کنند.
بر اس��اس تحلیل اطالعات حمالت و ردپاهای برجا مانده، اطالعات 
گروه��ی از افراد دانش��گاهی ه��دف این حم��الت بوده اس��ت که 

خوشبختانه از دسترسی بیگانگان مصون مانده است.

 اختیارات باقر الريجانی
 در دانشگاه آزاد

حمید میرزاده سرپرس��ت دانش��گاه آزاد  با بیان این که پژوهش ها 
باید به سمت تجاري سازي پیش رود، افزود: دکتر باقر الریجاني در 
بخش آموزش و پژوهش و ارایه خدمات سالمت، داراي اختیار کامل 
هستند و از وی تقاضا مي شود اقدام هاي الزم براي توسعه پزشکي 

دانشگاه آزاد را انجام دهد.
سرپرست دانشگاه آزاد با اشاره به لزوم راه اندازي بیمه پزشکي آزاد 
براي مجموعه این دانش��گاه اعم از اعضای هیأت علمي و کارکنان، 
گفت: کنکور پزشکي دانشگاه آزاد باید جدا شود. بررسي کارشناسان 
نشان مي دهد ادغام آن با کنکور سراسري به صالح مردم و متقاضیان 

دانشگاه نیست.

اعالم زمان حضور روحانی 
دردانشگاه تهران

مراسم نمادین آغاز س��ال تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی 
کش��ور با حضور حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی رییس 

جمهور کشورمان در دانشگاه تهران برگزار می شود.
بر اساس این گزارش، این مراسم س��اعت9 صبح امروز دوشنبه 22 
مهرماه در تاالر عالمه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار 
می شود. برخی از تشکل های دانشجویی دانشگاه تهران خواستار در 
نظر گرفتن وقتی برای بیان دیدگاه های خود در این مراسم شده اند.

 مجلس پیگیر گوشت های آلوده
 به راديو اکتیو

سید راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به جلسه هفته گذشته کمیسیون کشاورزی خانه ملت گفت: 
در آن جلسه ادعاهایی درباره واردات گوشت های آلوده به رادیواکتیو 

از کشور اوکراین مطرح شد.
وی با بیان این که کمیسیون کش��اورزی خانه ملت پس از طرح این 
مسأله به صورت جدی و قاطعانه پیگیر ماجرا بوده است، تصریح کرد: 
ممکن است این موضوع در حد شایعه باشد، اما کمیسیون با پیگیری 

جدی این موضوع، صحت و سقم آن را بررسی خواهد کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی افزود: اگر واردات 
گوش��ت های آلوده به رادیواکتیو صحت داش��ته باش��د، بایستی با 
واردکنندگان برخورد جدی صورت گی��رد و در صورت عدم صحت 

این موضوع باید با شایعه پراکنان برخورد شود.
نوری در همین زمینه خاطرنشان کرد: اکنون کمیسیون، پیگیر این 
موضوع است تا مشخص ش��ود این موضوع صحت داشته یا نه و این 

گوشت ها از چه مبادی و توسط چه کسانی وارد کشور می شود.

 مذاکرات ژنو 
عرصه راستی آزمايی غرب است

عضو ش��ورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب اسالمی، مذاکرات 
ژنو را عرصه راستی آزمایی غرب دانست و گفت: مذاکرات پیش رو، 
صداقت آمریکایی ها و غرب را مورد محک قرار می دهد که آیا به آنچه 
در شعار نسبت به مذاکره و تعامل با ایران گفته اند در عمل هم  پایبند 
هستند یا خیر؟ زهره الهیان با اشاره به مذاکرات هسته ای 5+1 که 
هفته جاری در ژنو برگزاری می ش��ود، گفت: برگ��زاری این دوره از 
مذاکرات ایران با 5+1 بعد از سفر رییس جمهور به نیویورک و تغییر 
رویکرد آمریکا در قبال ایران از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب اسالمی، همچنین با 
اشاره به نطق اوباما در سازمان ملل، تصریح کرد: همان گونه که اوباما 
در نطقش، حق هسته ای ایران را به رسمیت شناخت، باید 5+1 در 

عمل هم این حق ایران را به رسمیت بشناسد.

در نشست قبلی ایران و1+5، نماینده انگلیس مثالی را مطرح 
کرده که دو طرف قصد دارند مسیری مثال100 کیلومتری را 
باهم طی کنند، اما آنچه باعث به بن بس��ت رسیدن مذاکرات 
قبلی بود، این بود که طرف غربی انتظار داشت که ایران100 
کیلومتر حرک��ت کند و طرف مقابل 5کیلومت��ر، در حالی که 
پیشنهاد جدید ایران به شکلی است که می تواند هر دو طرف را 

همزمان به مقصد برساند.
دور دوم مذاکرات ایران و1+5 در حالی روز سه شنبه در ژنو آغاز 
خواهد شد که نشست قبلی در سطح وزیران امور خارجه و در 
نیویورک برگزار شد و بر اساس اخبار اعالمی جمهوری اسالمی 
ایران در مذاکرات پیش رو طرح پیشنهادی جدیدی به طرف 

مقابل ارایه خواهد کرد.
پیشنهاد جدید ایران که مشتمل بر سه بخش است، قرار است 

در ضیافت شام دوشنبه شب اشتون و ظریف ارایه شود.
آنچه مس��لم اس��ت جمهوری اس��المی ای��ران در دور جدید 
مذاکرات، قطعا از حقوق مسلم خود عقب نشینی نخواهد کرد و 
به خصوص هر پیشنهادی که در آن هریک از حقوق ایران لحاظ 
نشود رد خواهد شد که در این چارچوب بر اساس سیاست های 
کالن جمهوری اس��المی ایران، می توان تأکید کرد که تعلیق 
غنی سازی، پیش��نهاد خروج اورانیوم از ایران، تعطیلی فردو 
یا آب س��نگین اراک از جمله خطوط قرمز جمهوری اسالمی 

ایران خواهد بود و اساس��ا مطاب��ق مواضع پیش��ین مقامات 
 جمهوری اس��المی ایران، اصل غنی س��ازی قاب��ل مذاکره و 

چانه زنی نخواهد بود.
جمهوری اس��المی ایران همواره ان پی تی را ب��ه عنوان یک 
معاهده بین المللی مبن��ای مذاکرات خود با 1+5 پیش��نهاد 
کرده که در این راستا می توان تصریح کرد آنچه در مذاکرات 
 آتی ایران به عنوان حق، پیگیری خواهد شد، حقوق مصرح در 
ان پی تی است و در صورتی که طرف مقابل تکالیف یا تعهداتی 
 از ایران بخواه��د، تا جای��ی که مطابق ب��ا تکالی��ف ایران در 

ان پی تی است مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
مسلما جمهوری اس��المی ایران با توجه به تغییراتی که بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری در حوزه اجرایی داشته با تیم جدید 
و نگاه نو در حوزه سیاس��ت خارجی پای به مذاکرات می نهد، 
اما همچون گذشته امیدوار است1+5 با حسن نیت و با هدف 

مذاکره جدی و واقعی روانه ژنو شود.
بر اساس اظهارات یکی از منابع نزدیک به مذاکرات هسته ای، 
ایران در مذاکرات پیش رو پیش��نهاد جدید خود را به صورت 
مکتوب ارایه می دهد، اما خبرنگار مهر کسب اطالع کرده است 
که پیشنهاد ایران به شکلی نوین تنظیم ش��ده، به شکلی که 
اهداف نهایی مذاکره را ترس��یم کرده و در گام نخست نیز گام 
های هر طرف برای دستیابی به توافق نهایی را مشخص کرده، 

اما در قیاس با مذاکرات قبلی، این گام ه��ا متوازن و با در نظر 
گرفتن نگرانی های گروه1+5 است که قابلیت عملیاتی شدن 
دارد و به عبارت دیگر در دور آتی مذاکرات با توجه به پیشنهاد 
ایران که فقط مش��تمل بر موضوعات هس��ته ای است فضای 
گفتگوهای دو طرف از تقابل به س��مت تعامل س��ازنده سوق 
خواهد یافت. هرچند ب��ا توجه به واقع بینان��ه و معقول بودن 
پیشنهاد طرف ایرانی در صورت هرگونه بن بست در گفتگوها 
باید عدم آمادگی طرف مقابل و بهانه جویی غرب را به عنوان 

علت پذیرفت.
از طرف دیگر آنچه که از طرح جدی��د ایران می توان دریافت، 
این اس��ت که ایران طرح خ��ود را به هیچ وجه ایده آلیس��تی 

تنظیم نکرده و توازن آن نیز 
به ش��کلی نیس��ت که طرف 
غرب��ی بخواه��د در صورت 
داشتن رویکرد منطقی، آن 
را رد کند و به اصطالح بازی 
برد - برد در ط��رح ایران به 

خوبی مشهود است.
وزیر امور خارجه چندی قبل 
در برنام��ه ای تلویزیونی در 
واکنش به ط��رح های قبلی 
گروه1+5 تأکید کرد که آن 
طرح به تاریخ پیوس��ته، چرا 
که بر اس��اس شواهد موجود 
طرح ایران فراتر از طرح 5+1 
در آلماتی است و طرح مذکور 
تنها به یک��ی از فصول طرح 
سه بخش��ی ایران پرداخته 

بوده است.
در نهایت باید با ذک��ر نمونه ای از بی نتیجه ب��ودن مذاکرات 
قبلی در آلماتی اش��اره کرد که نماینده انگلیس)گس( در آن 
دور از مذاکرات مثالی را مطرح ک��رده که دو طرف قصد دارند 
مسیری را باهم سپری کنند؛ مسیری مثال 100 کیلومتری و 
آنچه باعث به بن بست رسیدن مذاکرات قبلی بود، این بود که 
طرف غربی انتظار داشت که ایران100 کیلومتر حرکت کند و 
طرف مقابل 5کیلومتر، در حالی که اگر طرفین غربی دیدگاه 
نماینده انگلیس در مذاکرات قبلی را بپذیرند پیشنهاد جدید 
ایران به شکلی اس��ت که می تواند هر دو طرف را همزمان به 

مقصد برساند.

دور دوم مذاکرات دولت روحانی در ژنو برگزار می شود 

 رسوايی جديد امنیتیبسته پیشنهادی تیم مذاکره ایران به 1+5 چه تغییراتی کرده است؟
 برای اسرائیل

فلس��طینی ها تونلی به طول2/5 کیلومتر از غ��زه به داخل 
اراضی اش��غالی حفر کردند تا محاصره صهیونیس��ت ها را 
بشکنند. به گزارش المیادین، رسانه های صهیونیستی اعالم 
کردند که نیروه��ای امنیتی یک تون��ل زیرزمینی از غزه به 
اراضی اشغالی را کشف کرده اند. تلویزیون اسرائیل در این باره 
گزارش داد که این بزرگ ترین تونلی اس��ت که کشف شده 
و بسیار مجهز است تا برای اجرای عملیات علیه اسرائیلی ها 
از آن استفاده شود و همچنین از طریق این کانال، امکان به 
اسارت گرفتن سربازان صهیونیس��ت ها وجود دارد. روزنامه 
یدیعوت آحرونت هم مدعی شده که این تونل روز پنج شنبه 
در نزدیکی یکی از شهرک های صهیونیست نشین در نزدیک 

غزه کشف شده است.

 اعضای هیأت آمريکايی
 در مذاکرات ژنو

خبرگزاری رویترز در مطلبی نوش��ت: وندی شرمن معاون 
سیاس��ی وزیر خارج��ه آمریکا، ریی��س هی��أت آمریکا در 
مذاکرات آتی1+5 با ایران است. بر اساس این گزارش، یکی 
از کارشناسان دولت واشنگتن در زمینه تحریم، مشاور وزیر 
خارجه در امور کنترل تس��لیحات، کارشناس ارشد مسائل 
ایران و مع��اون هماهنگ کننده سیاس��ت تحریم در وزارت 
خارجه آمری��کا از دیگر اعضای هیأت همراه وندی ش��رمن 

خواهند بود.

يک فعال زن عربستانی 
بازداشت شد

به گ��زارش پایگاه خبری جهین��ه نیوز، نیروه��ای امنیتی 
س��عودی، »ایمان النفج��ان« یکی از فعاالن برجس��ته زن 
عربستانی را تنها به دلیل این که خواهان رانندگی زنان در این 

کشور بود، بازداشت کردند.
الفنجان در گفتگو با پایگاه اینترنتی شبکه خبری  سی ان ان 
گفت که اکثر اوقات خود را به تصویربرداری و فیلمبرداری از 
زنان عربستانی و گذاشتن این فیلم ها و تصاویر در شبکه های 
اجتماعی اینترنتی از جمله صفحه شخصی خود در »توئیتر« 
سپری می کنم تا به این طریق تشویق کننده زنان عربستانی 
به رانندگی باشم. این فعالیت های اینترنتی الفنجان موجب 

بازداشت وی توسط نیروهای امنیتی سعودی شد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 اتاق فکر اصولگرايان
 تشکیل خواهد شد 

محسن کوهکن 
رییس واحد سیاسی جبهه پیروان

ما تشکیل اتاق فکر را در جبهه اصولگرایان دنبال می کنیم و این موضوع 
در برنامه ها و ارزیابی های جبهه مطرح شد و یکی از پیشنهادات ارایه شده 
تشکیل دائمی اتاق فکر بود. جبهه پیروان در گذشته به صورت غیررسمی 
مأمویتی را به برخی از اف��راد واگذار می کرد. در انتخابات برای بررس��ی 
اس��تراتژی جبهه مأموریتی به برخی از اعضا داده می شد، ولی سه، چهار 
هفته پیش پیش��نهاد تشکیل 
اتاق فکر در جبهه مطرح ش��د 
و درصددیم تا این پیش��نهاد را 
اجرایی کنیم. در گذشته برخی 
از اف��راد در بعضی از م��وارد در 
جهت ترسیم نقشه راه فعالیت 
می کردند که از این به بعد اتاق 
فکر به صورت دائمی تش��کیل 

خواهد شد.
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پافشاری برای همسو بودن مدیران اجرایی به عنوان یک اصل قرار نگیرد

محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به فعالین سیاسی گفت: پافشاری برای 
همسو بودن مدیران اجرایی نباید به عنوان یک اصل مالک عمل قرار بگیرد، چه بسا مدیرانی که با 

خط و مشی سیاسی ما همسو نیستند، ولی مدیرانی قابل و کارآمد هستند.

تعلیق غنی سازی، 
پیشنهاد خروج 

اورانیوم از ايران، 
 تعطیلی فردو

 يا آب سنگین 
اراک از جمله 
خطوط قرمز 

جمهوری اسالمی 
 ايران خواهد

 بود

طرح تقويت شورای 
نظارت بر صداوسیما

عملکرد خاتم االنبیا )ص(  
کامال قابل دفاع است

حجت  االسالم سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و سخنگوی کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اش��اره به بررسی طرح تعیین خط مشی 
صداوسیما در کمیسیون متبوعش، گفت: این طرح مراحل نهایی خود را طی 

می کند و تا یک ماه آینده در کمیسیون، نهایی خواهد شد.
وی با بیان این که تقویت شورای نظارت بر عملکرد صداو سیما یکی از اهداف 
طرح تعیین خط مشی صداوسیماست، تصریح کرد: طبق قانون فعلی، اگر 
صدا وسیما به تذکرات ش��ورای نظارت بر عملکرد رسانه  ملی توجهی نکند، 
ش��ورای نظارت نمی تواند این بی توجهی را در نهاد خاص��ی پیگیری کند. 
طاهری گفت: در طرح تعیین خط مشی صداوسیما آمده است که اگر سازمان 
صداوسیما به تذکرات شورای نظارت، توجه نکند، شورای نظارت، می تواند 

مراتب را به رهبر معظم انقالب گزارش کند.

حجت االسالم والمسلمین دهقانی مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبیاء)ص( در جم��ع فرماندهان و مدیران ای��ن قرارگاه با 
تأکید بر قابل دفاع بودن هویت و عملکرد و مأموریت های قرارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبی��ا)ص( گفت: به رغ��م موفقیت های ق��رارگاه و قاب��ل دفاع بودن 
عملکرد ها، اگر کس��ی حرف کار شناس��ی و فنی دارد بیاید بزند و حرف های 

غیرکار شناسی مورد قبول نبوده و آن را غیراصولی و نادرست می دانیم.
وی خطاب به فرماندهان و مدی��ران قرارگاه گفت: بایس��تی حرکت قرارگاه 
براساس مقتضیات زمان تنظیم و با توجه به توانمندی  های خود  و نیاز کشور 
تالش کنیم. دهقانی افزود: در شرایط جدید و روی کار آمدن دولت یازدهم با 
توجه به رویکرد رییس جمهور محترم در خصوص همکاری سپاه در پروژه های 

بزرگ ملی، باید همکاری با دولت را به طور شایسته و جدی دنبال کنیم.

محمدجواد ظری��ف وزیر خارجه کش��ورمان در صفحه 
توئیتر خود پی��ش از آغ��از دور جدید مذاک��رات ایران 
و1+5 نوشت: همان طور که توافق شده بود دیدگاه های 
خودمان را در ژنو مطرح خواهیم کرد، نه پیش از آن، لطفا 

عجله و گمانه زنی نکنید.
گفتن��ی اس��ت محمدجواد ظری��ف وزیر ام��ور خارجه 
جمهوری اسالمی که قرار است امروز )دوشنبه( در رأس 
هیأتی عازم ژنو شود، ریاس��ت هیأت جمهوری اسالمی 

ایران در مذاکره با1+5 را بر عهده دارد.
 ژن��و روزهای سه ش��نبه و چهارش��نبه23 و 24 مهر ماه 
 )15 و 16 اکتبر( میزب��ان مذاکرات ای��ران و گروه5+1 

است.
س��یدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی، 
مجی��د تخت روانچی مع��اون اروپ��ا و آمری��کا، حمید 
بعیدی نژاد مدیرکل امور اقتصادی و تخصصی بین المللی 
وزارت خارجه، داوود محمدنیا مشاور حقوقی وزیر امور 
خارجه و محمد امیری از سازمان انرژی اتمی، ظریف را 

در این نشست همراهی می کنند.
شایان ذکر است مذاکرات ساعت9:30 صبح سه شنبه به 
وقت ژنو )12 ظهر به وقت تهران( در ساختمان سازمان 

ملل در ژنو آغاز می شود.

منابع کانادایی از دعوای حقوقی یک ش��هروند این کش��ور 
با  دو خانواده آمریکای��ی برای تصاح��ب 2/6 میلیون دالر 
دارایی دولت ایران در کانادا با متهم کردن ایران به حمایت از 

تروریسم خبر دادند.
به گزارش نشنال پست، اولین ش��هروند کانادایی قرار است 
از قانون جدی��د کانادا که اجازه تعقی��ب قضایی دولت های 
به اصطالح حامی تروریس��م را می دهد، ب��رای مداخله در 
دعوایی استفاده کند که حکم نهایی آن ممکن است منجر به 
مصادره دارایی های ایران در کانادا به نفع شاکیان آمریکایی 
شود و چیزی به وی نرسد. دادگاه استیناف اونتاریوی کانادا 
روز جمعه حکم داد دکتر ش��ری وایس یک دندانپزش��ک 
مقیم ونکوور ک��ه در جریان یک عملیات انتحاری توس��ط 
فلسطینیان زخمی شده، می تواند اس��تدالل های خود را 
در خصوص پرونده مارال بنت قربانی یک اقدام تروریس��تی 
که خانواده وی به دنبال مصادره دارایی های ایران در کانادا 
هستند، ارایه کند. این دادگاه استیناف در حکم صادره نوشته 
است، حکم دادگاه بدوی، زمانی که درخواست دکتر وایس 
برای مداخله در این پرونده را رد کرده، ماهیت این دعوی را 
درس��ت توصیف ننموده اس��ت. این زن که در یک عملیات 
 انتحاری توسط حماس به ش��دت آسیب دیده است، تالش 
می کند تا از مصادره دارایی های ایران در کانادا  جلوگیری  کند.

حسن قشقاوی معاون پارلمانی، کنسولی و ایرانیان وزارت 
امور خارجه کشورمان درباره جابه جا شدن کاردار غیرمقیم 
بین سفارت ایران و انگلیس گفت: ما به عنوان بخش کنسولی، 
از این ایده اس��تقبال می کنیم، چراکه  350 هزار ایرانی در 
انگلیس زندگی م��ی کنند و برای انجام کارهای کنس��ولی 
ترجیح ما و هموطنان این است که به جای این که زیر نظر 
کشور دیگری به عنوان حافظ منافع باشیم، کارها مستقیم 

توسط سفارت خودمان انجام شود.
وی افزود: خود انگلیس��ی ها نیز ترجیح م��ی دهند که اگر 
اتباع انگلیس��ی احیانا اقداماتی دارند، تحت نظر س��فارت و 
پرچم خودشان این اقدامات انجام شود. قشقاوی ادامه داد: 
اما موضوع رابطه با انگلیس یک موضوع کامال روشن است. 
انگلیس جزء معدود کشورهایی است که قانون درمورد آن 
تعیین تکلیف کرده و در قانون آمده اس��ت که ما تا س��طح 
کارداری می توانیم رابطه داش��ته باشیم. این قانون مصوب 
مجلس است و این کاردار می تواند مقیم و یا غیرمقیم باشد. 
قشقاوی  همچنین خاطرنشان کرد: وضعیت مصر را همه ما 
می دانیم و  امیدواریم که پس از استقرار کامل و به ویژه بعد 
از مذاکرات مثبتی که مسئولین سازمان هواپیمایی دو کشور 
در حاشیه اجالس اخیر در ایکائو داشته اند و توافق کلی برای 

برگزاری پرواز شده است، این مشکل حل شود.

اسحاق جهانگیری طی یادداشت کوتاهی در فیس بوک خود 
درباره دیدار اخیرش با جمعی از مدیران رسانه ها آورده است: 
هفته گذشته فرصتی ش��د تا با تعدادی از مدیران رسانه ها 
دیدار و گفتگو داشته باشم. فضای صمیمی بر جلسه حاکم 
بود و دوس��تان در عین همدلی انتقادهایشان را هم مطرح 
کرده و با توجه به دستاوردهای سفر دکتر روحانی به سازمان 
ملل اظهار امی��دواری می کردند که ه��م صدای مظلومیت 
ایران به جهان رسیده باشد و هم این که ملت به حقوق حقه 
خودش برسد. در این جلسه بحث های مختلفی شد، از جمله 
این که صدا و سیما هنوز در فضای دولت قبلی عمل می کند و 
بسیاری از سایت ها و خبرگزاری ها توسط عوامل پررنگ دولت 
قبلی اداره می شوند. تعدادی از حاضران در جلسه از تأخیر 
در برخی انتصاب ها گالیه داشتند و در عین حال استفاده از 
افراد باتجربه جناح های سیاسی مختلف را نشانه بلوغ سیاسی 
می دانستند. در این گفتگو دس��ت اندرکاران مطبوعات بر 
ضرورت تعادل بین انتظارات جامعه و عملکرد دولت تأکید 
داش��تند و از همین زاویه به موقعی��ت منحصر به فردی که 
رسانه ها می توانند داشته باشند اش��اره کردند و گفتند که 
مطبوعات می توان��د از یک طرف به عن��وان کانال ارتباطی 
بین مردم و مسئولین عمل کرده و از طرف دیگر مشکالت و 

محدودیت های دولت را برای مردم بازگو کند.

بین الملل امور خارجهامور خارجه دولت

 ديدگاهمان رادر ژنو
 ارايه خواهیم کرد

دعوای3  صهیونیست 
برسر دارايی ايران

قانون درباره رابطه   با انگلیس 
روشن است 

جزئیات ديدار جهانگیری 
با مديران رسانه ها
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خدمات مراکز مشاوره ازدواج مشمول 
بیمه تکمیلی می شود

معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان از پیگیری این وزارتخانه 
برای بیمه مراکز مشاوره ازدواج خبر داد و گفت: بیمه مرکزی اعالم کرده 
است که می توان با تغییر بخشی از آیین نامه، خدمات مشاوره را مشمول 
بیمه تکمیلی برای متقاضیان کرد. س��ید باقر پیش��نمازی در گفتگو با 
خبرنگار مهر گفت: بسیاری از زوجین از هزینه های مراکز مشاوره گالیه 
 مند هستند و از سوی دیگر بس��یاری از مراکز مشاوره به دلیل کم شدن 
مراجعه کنندگان به این مراکز درصدد جمع آوری مراکز خود هستند. وی 
افزود: در صورتی که خدمات مشاوره ای مشمول بیمه شود، هم جوانان 
و زوجین تشویق به حضور بیشتر به مراکز مشاوره می شوند و هم این که 
مراکز مشاوره خدمات خود را برای ارایه به زوجین جوان بیشتر می کنند. 
به گفته پیش نمازی، مش��اوره ازدواج نیازمندجلسات متعدد است و در 
 یک جلسه تمام می شود مراجعه کنندگان مجبور به پرداخت هزینه های

 زیادی هس��تند و گاه پرداخت این هزینه برای زوجین بس��یار سخت و 
مشکل است.

تله سیژ ناژوان راه اندازی شد
    مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاي سیاحتي ورزشي سپاهان وابسته 
به شهرداري اصفهان اعالم کرد: تله سیژ ناژوان راه اندازی شد و در اختیار 
شهروندان و گردشگران قرار گرفت.  پیام جوادیان با بیان این خبر گفت: 
پروژه تله سیژ ناژوان  بعد از اخذ تأییده شرکت اشکوفر اتریش عضو رسمي 
اتحادیه باالبرها و تله کابین هاي اروپا و آمریکا به بهره برداری رسید. وی 
با بیان این که اخیرا نزدیک به ۲۰۰ نفر از شهروندان از تله سیژ استفاده 
کردند، افزود: ش��هروندان می توانند در ایس��تگاه اول نزدیک پل وحید 
سوار بر تله سیژ شوند و در روبه روی باغ پرندگان پیاده شوند. مدیرعامل 
شرکت توسعه مجتمع هاي سیاحتي ورزشي سپاهان وابسته به شهرداري 
اصفهان با اشاره به این که تله سیژ همه روزه از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح 
الی ۷ شب پذیرای عالقه مندان است، تصریح کرد: طول رفت و برگشت 
این خط ۳ هزار و ۸۰۰ متر اس��ت که تعداد۱۲۰ عدد صندلي چهار نفره 
داشته و در هر ساعت قادر اس��ت یک هزار و ۹۰۰ نفر بازدید کننده را از 

ایستگاه اول به دوم و بالعکس انتقال دهد. 

مانور جمعیت هالل احمر با پیش فرض 
سقوط هواپیما

مانور جمعیت هالل احمر استان اصفهان با پیش فرض سقوط هواپیما 
در الدر خمینی شهر اجرا شد. حضور رئیس جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان، آیت اهلل رحیمی امام جمعه خمینی شهر، فرماندار شهرستان 
اصفهان و مدیرکل س��تاد مدیریت بحران اس��تانداری استان اصفهان 
مانور جمعیت ه��الل احمر برگزار ش��د.مانور جمعیت ه��الل احمر با 
پیش فرض سقوط هواپیما و زندگی در شرایط سخت با حضور نیروهای 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان، نیروهای امدادی 
آتش نشانی، آمبوالنس، نیروهای انتظامی، شهرداری و بهزیستی استان 

اصفهان برگزار شد.

 اصفهان؛
 محل مناسب توريسم درمانی

تعرفه های کم درمانی دربرخی از بخش ها سبب شده تا 
اصفهان به عنوان استانی لقب بگیرد که محل مناسبی 

برای توریسم درمانی است.
یکی از مزیت های تعرفه های کم بخش پزشکی فراهم 
ش��دن زمینه جذب بیماران از دیگر کشورها و موفقیت 

در حوزه توریسم درمانی است.
 به طوری که هزینه یک عمل ش��کاف چهار ساعته لب 
و کام که ب��ه روش میکروس��کوپی صورت م��ی گیرد، 
در اصفهان تنها ۳۰۰ هزار تومان اس��ت. همین مسأله 
سبب ش��ده روزانه پذیرای بیماران زیادی از استان ها و 

کشورهای دیگر باشیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 
با بیان این که روزانه حداقل چهار عمل جراحی شکاف 
لب و کام در بیمارستان امام حسین )ع( اصفهان انجام 
می گیرد، افزود: هم اکنون لیست انتظار بیماران شکاف 
لب و کام در این بیمارستان تا اردیبهشت ماه کامل است.

معمارزاده با بیان این که تمام کودکان مبتال به ش��کاف 
لب و کام ب��ه موقع تحت عمل جراحی ق��رار می گیرند، 
ادامه داد: هیچ گاه نشده است که به دلیل ازدیاد بیماران، 

بیماری با تأخیر تحت عمل جراحی قرار گیرد.
وی با بیان این که در عرصه توریسم درمانی در اصفهان 
به خوبی وارد ش��دیم و زمینه و فضای کار در این زمینه 
بس��یار زیاد اس��ت، ادامه داد: تعرفه ه��ای پایین اعمال 
جراح��ی در اصفهان س��بب مراجع��ه زیاد بیم��اران از 
کشورهای آذربایجان، ازبکس��تان، تاجیکستان و عراق 

به این استان شده است . 
معمازاده اب��راز داش��ت: اکثر اف��رادی که از ع��راق به 
بیمارستان امام حسین )ع( اصفهان که تنها بیمارستان 
تخصصی اطفال استان است، مراجعه می کنند به دلیل 

ناهنجاری های مقعدی و ادراری است.
با توجه ب��ه اصل واضح حق��وق بیماران ک��ه در یکی از 
بنده��ای آن آم��ده اس��ت: » بای��د تم��ام بیم��اران از 
ش��رایط درمانی یکس��انی برخ��وردار ش��وند و عدالت 
ب��رای تم��ام گ��روه و اقش��ار رعای��ت ش��ود«، امروزه 
ش��اهدیم ک��ه س��هم برخ��ورداری کام��ل از تجرب��ه 
و عل��م پزش��کان معال��ج و اس��تاد به قش��ر خ��اص و 
 مرف��ه جامع��ه اختص��اص یافت��ه اس��ت و ه��ر روز

 داالن های اختصاصی بیمارستان ها باریک و باریک تر و 
فضا برای اقشار خاصی تعبیه می شود.

گشتی در اخبار

اهمیت توجه به سیاست های 
جديد جمعیتی برای آينده کشور

دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی
وزیر بهداشت

 بر لزوم توجه به سیاس��ت های جدید جمعیتی از سوی مردم و 
دستگاه های مختلف اجرایی، تأکید کرد.

با توجه به این که معاون جدید بهداشت، اخیرا فعالیت خود را آغاز کرده، 
باید منتظر ماند تا برنامه های ایشان و همکارانشان در این حوزه مشخص 

شود.
توجه به سیاس��ت های جدی��د جمعیت��ی و افزایش نرخ ب��اروری برای 

آینده کش��ور از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت.  بر این اساس 
یکی از سیاس��ت هایی که همه 
مردم و دستگاه های مختلف از 
جمله وزارت بهداش��ت باید از 
آن حمایت کنند، سیاست های 
حمایتی و تش��ویقی جمعیتی 
است؛ سیاس��ت هایی که مورد 
تأکید مقام معظم رهبری است.
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چهره روز
 اولویت های شهر در برنامه اصفهان ۹۵ در نظر گرفته می شود

 عضو ش��ورای ش��هر با بیان این که اولوی��ت های ش��هر در برنام��ه اصفهان ۹۵ در نظ��ر گرفته
 می ش��ود، گفت: آنچه باید بیش از همه مد نظر قرار گیرد، حمل و نقل عمومی، مس��ائل زیست 
محیطی و توجه ویژه به محالت، محرومیت زدایی و  رساندن فضای سبز شهر به ۲۹ مترمربع است.

3

معاون وزیر بهداشت گفت: س��االنه ۸۱ هزار نفر به دلیل فشار 
خون باال، ۳۱ هزار نفر به دلیل چرب��ی باال و ۱۱ هزار نفر بر اثر 

مصرف سیگار در کشور جان خود را از دست می دهند.
 به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، علی اکبر سیاری 
در نشس��ت خبری هفته س��المت بانوان ایرانی که در وزارت 
بهداش��ت برگزار شد، گفت: س��المت حقی همگانی است که 
همه باید از آن برخوردار باش��ند و نظام سالمت با رعایت سه 
رکن عدالت،کیفیت و احترام باید پاس��خگوی نیاز س��المت 

جامعه باشد.
وی با اشاره به این که بس��یاری از مردم در دنیا بر اثر پرداخت 
هزینه های درمانی دچار فقر و ورشکس��تگی می شوند، افزود: 
این مقول��ه در ایران هم اتفاق می افتد و اف��راد فقیر و فرزندان 
آنها بیشتر از اغنیا جان خود را به دلیل بار بیماری ها از دست 
می دهند. س��یاری درمورد وضعیت س��المت بانوان در کشور 
گفت: ۸۵ درصد بانوان در کش��ور زیر پوشش بیمه هستندکه 
این رقم برای مردان ۸۱ درصد اس��ت، در عین حال میانگین 
سن ازدواج زنان ۲۱/۸ سالگی بوده که این رقم در حال افزایش 
است. معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان این که  برخی زنان 
جامعه به دلیل فوت همسرشان سرپرستی خانواده را بر عهده 
دارند خاطرنش��ان کرد: باید به این افراد رس��یدگی های الزم 
صورت گیرد، چرا که ۵۰ درصد زنان سرپرس��ت خانوار باالی 

۵۰ سال هستند که طبعا آسیب پذیرتر نیز هستند.
سیاری سرطان سینه را شایع ترین نوع سرطان در بین بانوان 
عنوان کرد و گفت: ساالنه ۷ هزار مورد جدیدی سرطان سینه 
به مبتالیان در کش��ور اضافه می ش��ود و باید مادران با اولین 
عالمت برای دریاف��ت خدمات تش��خیصی و درمانی مراجعه 
کنند. وی ب��ه عوامل خطری مانند فش��ار خون اش��اره کرد و 
گفت: طبق برآوردها ساالنه ۸۱ هزار مرگی که در کشور اتفاق 
می افتد در ارتباط با فش��ار خون است که س��بب بروز سکته 
مغزی و قلبی می ش��ود و ۳۳/۷ درصد افراد باالی ۲۵ سال در 
کشور دچار فشار خون هستند. سیاری ادامه داد: کم تحرکی 
و افزایش وزن در زنان بیش��تر از مردان است که خود به خود 
چربی خون و قند خون را نیز در پی دارد، تا جایی که ۳۱ هزار 
مورد مرگ در سال به دلیل چربی خون باال و ۱۱ هزار مورد بر 

اثر مصرف سیگار است. 
معاون بهداشتی وزیر بهداش��ت کمبود کلسیم در بین بانوان 
ایرانی را یکی دیگر از مش��کالت جامعه برشمرد و افزود: یک 
مادر باردار باید روزانه ۱۵۰۰ میلی گرم کلسیم مصرف کند. هر 
یک لیوان شیر ۳۰۰ میلی گرم کلسیم دارد، چرا که در غیر این 
صورت کلسیم از بدن مادر تأمین می شود و در نهایت به مرور 
 زمان به پوکی اس��تخوان منجر می شود و فرد با کوچک ترین

ضربه ای دچار شکستگی دست و پا می شود. وی سرانه مصرف 

شیر در کشور را پایین دانست و گفت: هر ایرانی به طور متوسط 
روزانه۱4۰ گرم ش��یر می خورد، در صورتی ک��ه آمار جهانی 
حداقل۳۰۰ گرم را پیش��نهاد می کنند. از طرف دیگر به دلیل 
آلودگی هوا و مسائل ژنتیک کمبود ویتامین D۳ موجب شده تا 
در بین دختران نوجوان شاهد دفرمه شدن پاها و به مرور زمان 

ساییدگی زانو باشیم.
وی ادامه داد: اگر کمبود ویتامین D۳ نادیده گرفته ش��ود به 
مرور به س��اییدگی زانو، آرتروز و در سنین سالمندی تعویض 
مفصل در فرد منجر می شود، در صورتی که می توان با رعایت 
درست مواد غذایی و تحرک جلوی پوکی استخوان، سکته قلبی 

و مغزی، سرطان سینه و کلسترول باال را گرفت.
معاون وزیر بهداشت در بحث 
دیگری از س��خنان خود به 
میزان ش��یوع ای��دز در بین 
بان��وان ایرانی اش��اره کرد و 
 گفت: ایدز در بی��ن خانم ها

 از آقای��ان کمتر اس��ت و در 
یکی و دو دهه  گذشته 4 هزار 
مورد مرگ ناش��ی از ابتال به 
ایدز داشتیم اکنون ۲6 هزار 
مورد ای��دز داریم ولی میزان 
واقعی این بیم��اری که ما از 
آن خبر نداریم 4 ت��ا ۵ برابر 

این رقم است.
سیاری اذعان داشت: زمانی 
ش��یوع ایدز از طریق روابط 
جنسی خیلی کمتر بود ولی 

اکنون افزایش یافته ولی در نهایت 64/۸ درصد شیوع ایدز بر 
اثر تزریق انتقال می یابد که وضعیت نامناسب زندان ها در این 
امر بی تأثیر نیست. در عین حال ۱۲/۳درصد انتقال این بیماری 
برخورد آمیزشی اس��ت که صد درصد مربوط به خانم ها و 4۰ 

درصد مربوط به مردان است.
وی با تأکید بر این ک��ه ایدز بیماری ناش��ی از رفتار پنهان در 
مردم است تصریح کرد: تمام علمای دین و اخالق به این نتیجه 
رسیدند که اول خویشتنداری و بعد تشکیل خانواده و در نهایت 
استفاده از وسایل پیشگیری سالم برای جلوگیری از انتقال ایدز 
و بیماری های آمیزش��ی تنها راه حل های پیشگیری از ابتال به 
ایدز است و در عین حال باید خطرات این بیماری را در مدارس 

و دانشگاه ها آموزش دهیم تا همه از این بیماری بترسند.

معاون بهداشت وزير بهداشت:

فشار خون ساالنه جان 81 هزار ایرانی را می گیرد

 85 درصد بانوان 
در کشور زير 
پوشش بیمه 

هستندکه اين 
رقم برای مردان 

81 درصد است در 
عین حال میانگین 

سن ازدواج زنان 
 21/8 سالگی

 است

توزيع لقمه های سالم میان 4هزار دانش آموز اصفهانیهمکاری ايران و ايتالیا  در مبارزه با موادمخدر 

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر گف��ت: ایران و ایتالیا چندین 
س��ند همکاری در راس��تای مقابل با مواد مخدر دارند، اما فقط 

تعداد اندکی از مفاد این قراردادها اجرایی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، س��ردار علی مویدی در دیدار با رییس 
آژانس مبارزه با م��واد مخدر ایتالیا اظهار داش��ت: ایتالیا در راه 

مبارزه با مواد مخدر قربانیان زیادی را داده است.
 همجواری ایران با افغانستان اشتراکات زیادی را برای برقراری 
ارتباط بین ایران و ایتالیا در امر مبارزه با مواد مخدر ایجاد کرده 

است، ضمن این که دیدگاه های این کشور در امر مبارزه به ایران 
نزدیک اس��ت. وی با اش��اره به امضای تفاهمنامه همکاری بین 
ایران بین رؤس��ای جمهور ایران و ایتالیا تأکید کرد: تنها بخش 
کوچک��ی از مفاد این همکاری ها اجرایی ش��ده اس��ت و بخش 
زی��ادی از آن همچنان باقی اس��ت. امیدواریم با س��فر مقامات 
ایتالیایی سایر تفاهمنامه های موجود در امر مبارزه با مواد مخدر 
اجرایی ش��ود. رییس پلیس مبارزه با مواد مخ��در در خصوص 
خروج نماینده UNODC از ایران تأکید کرد: نماینده س��ابق 
این سازمان در ایران همکاری بسیار خوبی را با پلیس مبارزه با 
مواد مخدر ایران داشت، اما به منظور مدیریت بهتر باید چارت 
این سازمان در ایران تکمیل شود تا بتوانیم گام های مؤثری را در 

رابطه با مقابله با مواد مخدر برداریم.
     دانش آموز معتاد نداريم

معاون تربیت بدنی و س��المت آموزش و پرورش با اعالم کمبود 
نیرو در بخش مربی بهداش��ت مدارس و معلم ورزش، گفت: در 
مدارس کش��ور دانش آموز معت��اد وجود ن��دارد و این معاونت 
در عین حال همه تالش خود را برای پیش��گیری از آس��یبهای 

اجتماعی که دانش آموزان را تهدید می کند، انجام می دهد.

رییس گروه بهداشت و س��المت اداره کل آموزش و پرورش 
اس��تان اصفهان گفت: در سال تحصیلی گذش��ته لقمه های 
س��الم در میان چهار هزار نفر از دانش آموزان موجود در شهر 

اصفهان توزیع شده است.
 سعید باقری با اشاره به یکی از مهم ترین طرح های اجرایی در 
مدارس اصفهان به منظور ارتقای سطح سالمتی دانش آموزان 
اظهار داشت: توزیع لقمه های سالم در مدارس از برنامه های 
آموزش و پرورش اس��تان در راستای س��اماندهی سالمت و 

تغذیه دانش آموزان محسوب می شود.
وی افزود: در سال های گذشته دانش آموزان باید برای استفاده 
از این طرح و دریافت لقمه های س��الم نسبت به ثبت نام خود 
اقدام می کرده اند، اما در س��ال تحصیلی جدی��د نحوه توزیع 
لقمه های س��الم در میان دانش آموزان نس��بت به سال های 

گذشته تغییر کرده است.
ریی��س گ��روه بهداش��ت و س��المت اداره کل آم��وزش و 
پرورش اس��تان اصفهان با بی��ان این که در س��ال تحصیلی 
 جدی��د بخش��نامه های ط��رح توزی��ع لقمه های س��الم در 
میان دانش آموزان به مدارس و نواحی ش��ش گانه آموزش و 
 پرورش شهر اصفهان ارسال شده اس��ت، تصریح کرد: برخی 
 از شهرس��تان های اس��تان نی��ز درخواس��ت خ��ود را برای 
اجرای این ط��رح در مدارس ب��ه آموزش و پرورش ارس��ال 

کرده اند.
 وی به اجرای این طرح در س��ال گذشته در مدارس اصفهان 
اش��اره کرد و ادامه داد: در س��ال تحصیلی گذشته لقمه های 
س��الم در میان چهار هزار نفر از دانش آموزان موجود در شهر 

اصفهان توزیع شده است.
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رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر در آستانه عید قربان اعالم کرد مردم حتما برای 
ذبح کردن، دام را از میادین تحت نظارت سازمان دامپزشکی تهیه کنند.

 به گزارش س��رویس »س��المت«  ایس��نا،  دکت��ر محمدمهدی گوی��ا گفت: ب��ا توجه به 
فرا رسیدن مراس��م عید قربان و ضرورت اطالع رس��انی به مردم و موارد خطرات ناشی از 
انتقال بیماری های قابل انتقال بین انس��ان و حیوان و ضرورت پیش��گیری از ابتال به این 
گونه از بیماری ها حین ذبح و قربانی کردن دام، مقرر ش��ده است هماهنگی با ادارات کل 
دامپزشکی اس��تان ها درمورد مخاطرات بهداش��تی عرضه غیرمجاز دام و عدم کشتار در 

کشتارگاه ها در روز عید قربان، توسط دانشگاه های علوم پزشکی به عمل آید.

وی توصیه ه��ای تهی��ه و ذب��ح دام در ای��ن روز را چنی��ن توضی��ح داد: م��ردم دام را از 
میادین تح��ت نظ��ارت ادارات کل دامپزش��کی تهی��ه و حتی المق��دور افراد با س��ابقه 
قصابی اقدام ب��ه ذبح و قطع��ه قطعه کردن الش��ه کنند.وی اف��زود: در ص��ورت ابتال به 
بیم��اری در دام و و ی��ا ع��دم رعای��ت بهداش��ت فردی خط��ر انتق��ال عام��ل بیماری 
 ب��ه ذب��ح کنن��دگان وج��ود دارد، بنابرای��ن الزم اس��ت ذب��ح کنن��دگان ب��ه ای��ن 
دو نکته توجه کنند.گویا در ادامه بیان داش��ت: در هنگام ذبح و قطعه قطعه کردن گوشت 
از وسایل حفاظت فردی ش��امل دس��تکش، روپوش و پیش بند، ماسک وعینک استفاده 
ش��ود. رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر اعالم کرد: آلودگی محیط کشتار از طریق 
آلودگی های ثانویه گوشت، پراکنده شدن خون و دفع غیر بهداشتی ضایعات دامی، تغذیه 
حیوانات ولگرد نظیر س��گ و گربه از ضایعات دامی و احتمال انتقال آلودگی از طریق این 
حیوانات وجود دارد که باید ب��ه این موارد توجه کرد.وی در پایان خاطرنش��ان کرد: عدم 
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در هنگام توزیع و مصرف گوشت دام قربانی می تواند عالوه 

بر ایجاد مخاطرات فردی و محیطی و اجتمایی موجب کاهش کیفیت گوشت شود.
     راه اندازی 23 ايستگاه بهداشتی عرضه دام زنده در اصفهان

 مدیر پیش��گیري و رفع تخلفات ش��هري ش��هرداري اصفهان از راه اندازی ۲۳ ایس��تگاه 
بهداشتی عرضه دام زنده در سطح مناطق شهر اصفهان به مناسبت عید قربان خبرداد.

احمدرضا شفیعی با تاکید بر این مطلب ،اعالم کرد: به منظور سالمت شهروندان و ایجاد 
فضایی مناسب برای نگه داری از ذبح دام، و جلوگیری از انتقال بیماری های دام به انسان 
۲۳ محل برای عرضه دام بهداشتی راه اندازی شده اس��ت. وی با بیان این که در ایستگاه 
های عرضه دام زنده دامپزشک براي انجام آیین عید قربان جهت کنترل و نظارت حضور 
خواهد داشت، افزود: دامپزشکان در مرحله اول دام را معاینه کرده و از سالمت آن اطمینان 
حاصل مي کنند، در مرحله بعدي به سالخ ها سپرده مي شوند و ذبح اسالمي مي گردند. 

در آستانه عید سعید قربان؛

توصیه های بهداشتی به خريداران دام و ذبح کنندگان
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چهره روزيادداشت

 يارانه نقدی تمامی دهک ها 
سه شنبه واريز می شود

با وجود اعالم مکرر دولت یازدهم مبنی بر کسری منابع برای تأمین 
مالی پرداخت یارانه های نقدی، یارانه تمامی دهک ها در روز سه شنبه 

به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد.
س��ی و دومین مرحله از پرداخ��ت یارانه های نق��دی طبق معمول 
ماه های گذشته با همان مبلغ 45 هزار و 500 تومان برای 75 میلیون 
ایرانی در س��اعت24 س��ه ش��نبه23 مهرماه واریز و قابل برداشت 

خواهد بود.
اما در حالی دولت یازدهم سومین مرحله از پرداخت نقدی را از آغاز 
حضورش در اداره کشور اجرا می کند که اخیرا طیب نیا وزیر اقتصاد  
همچنین نوبخت معاون برنامه ریزی  از کس��ری ه��زار میلیاردی از 

3500 میلیارد تومان مبلغ واریزی در هر ماه خبر داده بودند.
این در حالی اس��ت ک��ه بنابر اع��الم نوبخت، حذف س��ه دهک باال 
همچنین افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان جبران کس��ری 

منابع هدفمندی در حال بررسی است.

مهر گزارش داد:

 قیمت آب هم
 پس از برق و گاز گران شد

تازه تری��ن قب��ض آب صادر ش��ده توس��ط وزارت نی��رو از 
افزای��ش100 ریالی قیم��ت هر متر مکعب آب مش��ترکان 

شهری در سکوت کامل خبری حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، در تازه ترین قبض آب صادر ش��ده 
توسط وزارت نیرو ) 7 مهرماه 92( ، بندهای جدیدی اضافه 
شده که نرخ مصرف آب مشترکان شهری را با افزایش مواجه 
کرده اس��ت. بررس��ی ها حکایت از آن دارد که وزارت نیرو، 
هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان ش��هری را در سکوت 
کامل خبری، ب��ه ازای ه��ر مترمکعب100 ری��ال در قالب 
»بند 76 قانون بودجه« گران تر کرده است. در همین حال، 
جالب تر آن که وزارت نیرو بدون هیچ گونه اطالع رس��انی، 
مابه التفاوت این افزایش قیمت در نیمه اول س��ال را یکباره 
در قبض مش��ترکان در قالب بن��دی به نام »مان��ده قبلی« 
محاسبه کرده اس��ت. در بند 76 قانون بودجه سال92 کل 
کشور آمده است: »وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای 
شهری سراسر کشور مکلف اس��ت عالوه بر دریافت نرخ آب  
بهای  ش��هری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 
 یک صد  ری��ال از مش��ترکین آب دریافت و ب��ه خزانه  داری

کل کش��ور واریز نماید. صد درصد وجوه دریافتی تا س��قف 
390 میلیارد ری��ال از محل حس��اب مذک��ور صرفا جهت 
آبرسانی شرب روس��تایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور 
 براساس ش��اخص کمبود آب شرب س��الم بین استان های

 کشور در مقاطع س��ه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور توزیع می ش��ود تا پس از مبادله موافقتنامه 
بین معاونت برنامه  ریزی اس��تانداری   ها و شرکت های آب 
و فاضالب روستایی اس��تان ها هزینه ش��ود. اعتبار مذکور 
 حس��ب وصولی  ها صددرصد تخصیص  یافت��ه و وجوه فوق 
به  عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نشده و مشمول مالیات 

نمی  شود.«
یک مقام آگاه به مهر گفت: دو ماه پیش اجرای بند76 قانون 
بودجه92 به شرکت های آبفای شهری کشور ابالغ شد و بر 
اساس همین قانون، شرکت ها تغییرات جدیدی را در قبوض 
آب مشترکان شهری اعمل کرده اند. وی بیان داشت: برای 
گسترش خدمات رسانی به آب و فاضالب روستایی کشور، 
قرار است از ماه جاری که در واقع در آخرین قبض صادرشده 
برای شهروندان اعمال شده اس��ت، برای هر مترمکعب آب 
مصرفی مشترکان،100 ریال اضافه دریافت صورت گیرد و منابع 

حاصل از آن به توسعه آبرسانی در روستاها اختصاص یابد.

ورود تکنولوِژی سازه؛ سبب 
بهبود کیفیت تولیدات داخلی

 ضرورت نوسازي 
ماشین آالت کفاشان

     خوشبختانه ورود تکنولوژي صنعت سازه و نماهاي ساختماني به کشور 
س��بب ش��ده که روند بهبود کیفي تولیدات داخلي نیز شتاب بیشتري 
بگی��رد و از قابلیت رقابت با محصوالت خارجي در س��طح بس��یار خوبي 
 برخوردار باشند. در واقع زمینه و شرایط حضور این گونه تولیدات در کنار 
نمونه ه��اي خارجي در یک م��کان و تحت عنوان یک نمایش��گاه کامال 

تخصصي فراهم شده است.
شانزدهمین نمایشگاه بین المللي معماري و فناوري هاي نوین ساختمان 
20 مهرماه در محل نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان واقع در 
پل شهرستان گش��ایش یافت و تا 24 مهرماه در این مکان دایر است. در 
این دوره130 مشارکت کننده در۸500 مترمربع فضای نمایشگاهی به 

نمایش محصوالت و خدمات خود پرداخته اند. 

رییس اتحادیه صنف کفاش��ان اصفهان با اش��اره به این که ماشین آالت 
این صنعت در اصفهان بس��یار قدیمی است، گفت: ماشین آالت فرسوده 

کفاشان اصفهاني نیازمند یک نوسازي است.
 اکب��ر زاه��دی در گفتگو ب��ا مهر اظه��ار داش��ت: ماش��ین آالت کفش 
دس��ت دوز اصفهان متعلق به بیش از50 س��ال گذشته اس��ت که با این 
وضعیت، ش��رایط تولید و رقابت در بازار را برای کفاش��ان دشوار ساخته 

است.
 ریی��س اتحادیه صنف کفاش��ان اصفهان با اش��اره به مش��کل نقدینگی 
 فعاالن این قش��ر در اصفهان، افزود: دول��ت باید تمهیدات��ی برای ورود 
ماش��ین آالت جدید و یا حتی دس��ت دوم از کش��ور هایی مانند آلمان 

فراهم کند.

پس از عقب ماندگی در توسعه میدان آزادگان جنوبی، ایران 
در توسعه میدان مشترک یادآوران، فعال از عراق جلو افتاده 
و ایران قصد دارد با افزایش استخراج طالی سیاه از میادین 
مشترک با اعراب، ظرفیت تولید نفت و قدرت چانه زنی خود 

در اوپک را افزایش دهد.
همزمان با تأخیر پیمانکار چینی شرکت ملی نفت ایران در 
طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی، عراق با مشارکت شرکت 
انگلیسی ش��ل، تولید روزانه حدود 170 هزار بشکه نفت از 
این میدان مشترک را آغاز کرده است. از این رو هم اکنون با 
توجه به استخراج روزانه حدود50 هزار بشکه نفت در میدان 
آزادگان جنوب��ی، ایران به طور متوس��ط روزانه حدود100 
تا120 هزار بش��که از طرف عراقی خود عقب مانده اس��ت. 
با وجود تأخیر و عدم النفع های توسعه آزادگان جنوبی، اما 
روند توسط میدان مشترک یادآوران در مرز مشترک با عراق 

وضعیت امیدوارکننده تری دارد. 
در شرایط فعلی با حفاری چاه های جدید و تعمیر چاه های 
اکتش��افی،  ظرفیت تولید نفت ایران در میدان یادآوران به 
25 هزار بشکه در روز رسیده است که مسئوالن شرکت ملی 
نفت ایران پیش بینی می کنند ظرفیت برداشت طالی سیاه 
در سال جاری با افزایشی دو برابری به حدود50 هزار بشکه 

در روز افزایش یابد.

مدیرعامل ش��رکت تعاونی دامداران شهرس��تان چادگان 
 گفت: روزان��ه بی��ش از 35 تن ش��یر در چ��ادگان تولید 
می ش��ود که از ای��ن 35 تن ش��یر،  میزان هف��ت تن آن 
 توسط ش��رکت تعاونی دامداران چادگان و ما بقی توسط 

واسطه ها جمع آوری می شود.
محمد عرب اظهار داشت : دو ایس��تگاه جهت جمع آوری 
ش��یر در چادگان در ح��ال فعالیت هس��تند. وی در ادامه 
افزود : در شهرستان چادگان، 10 واحد صنعتی و بیش از 
دو هزار و500 واحد سنتی گاوداری کار تولید شیر را انجام 
می دهند. مدیر عامل شرکت تعاونی دامداران شهرستان 
چ��ادگان در ادام��ه بیان داش��ت: تولید و عرضه ش��یر در 
شهرستان چادگان زمینه اش��تغال بیش از دو هزار و300 
نفر را فراهم کره اس��ت. وی گفت: تقاضای ما این است که 
دولت نسبت به توزیع نهاده های یارانه دار به صورت پیوسته 
تر اقدام کند و با اجرای طرح خرید تضمینی ش��یر، قیمت 
خرید شیر را افزایش دهند، به طوری که قیمت خرید شیر 
در مقایسه با هزینه هایی که دامدار متحمل می شود ، کافی 
نیست. عرب در ادامه افزود: در چهار ماهه ابتدایی سال92 
حدود هزار تن نهاده یارانه دار اعم از ذرت، جو و سویا در بین 

دامداران شهرستان چادگان توزیع شده است.

معاون برنامه ری��زي و نظارت راهب��ردي رییس جمهور با 
اعالم این که طب��ق آخرین آمارهاي دریافت��ي از بودجه، 
دولت در پرداخت یارانه هاي نقدي، ه��زار میلیارد تومان 
کسري دارد که باید از محل افزایش قیمت ها تأمین شود، 
از ترسیم چهارگروه براي شناسایي خانوارهاي نیازمند به 

یارانه خبرداد.
محمدباقر نوبخت با اش��اره ب��ه آخرین آماره��ا در زمینه 
پرداخت یارانه از بودجه دولت گفت: در بودجه دولت حدود 
یک هزار میلیارد تومان کس��ري وجود دارد که با توجه به 
پیش بیني ه��ا باید از محل افزایش قیمت ها تأمین ش��ود. 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهب��ردی رییس جمهور در 
پاسخ به س��ؤالي درباره این که براي جبران کسري بودجه 
دولت قیمت س��وخت را افزایش خواهد داد یا خیر، گفت: 
قبل از این ک��ه به موضوع افزایش قیمت ه��ا بپردازیم باید 
بگویم که مجلس، دولت را موظف ک��رده که 3۸ درصد از 
قیمت ها را افزایش دهد، ولي این موضوع تا به امروز اتفاق 
نیفتاده است. وي افزود: طبق ماده 7 قانون هدفمند کردن 
یارانه ها نباید مبلغ پرداختي به صورت مساوي در بین مردم 
توزیع ش��ود، لذا باید دهک هایي که نیازمند دریافت یارانه 

هستند شناسایي شده و یارانه به آنها پرداخت شود.

جلس��ه س��تاد تنظیم بازار امروز در حالی برگزار می شود 
که قیمت این کاالی پرمصرف در ب��ازار به هر کیلو7۸00 
تومان رسیده  است و ستاد تنظیم بازار به دلیل حمایت از 
تولیدکنندگان هنوز اجازه آزادسازی ذخیره های این کاال 
را به منظور کاهش قیمت در بازار به شرکت پشتیبانی امور 

دام نداده  است.
با توجه به روند صع��ودی قیمت مرغ در بازار قرار اس��ت 
امروز درب��اره  تعیین قیمت مرغ در س��تاد تنظی��م بازار 
تصمیم گیری ش��ود. در حال حاضر قیمت ه��ر کیلو مرغ 
در بازار آزاد بی��ش از هفت هزار و500 تومان اس��ت. این 
در حالی است که پورکاوه  مدیرکل تأمین و توزیع کاالی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده است که قیمت 

مرغ باید بین 6500 تا 7000 تومان باشد.
در حالی ش��اهد این اظهارات هس��تیم که قیمت مرغ در 
بازار رو به افزایش رفته و هنوز از س��وی ستاد تنظیم بازار 
دستوری برای آزاد سازی ذخیره س��ازی مرغ در راستای 
تنظیم بازار این کاال صورت نگرفته است. قیمت مرغ  شنبه 
با حضور نماینده ه��ای تولیدکنن��دگان در وزارت جهاد 
کشاورزی بررسی و پیشنهاد تولیدکنندگان به ستاد تنظیم 
بازار ارسال شده است امروز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم 

بازار قیمت نهایی مرغ مشخص و ابالغ شود.

تولید راهبردانرژی بازار

جزئیات دوئل جديد نفتی 
ايران و عراق

  تولید روزانه بیش از
 35 تن شیر در چادگان 

  امکان قطع يارانه ها 
وجود دارد

 يک عدد مرغ
 15هزار تومان شد!

يارانه

اخبار کوتاه

اقتصاد خرد

4
 افزایش صادرات سیمان از استان

     مدیرکل گمرک اصفهان گفت: میزان صادرات سیمان از استان اصفهان به خارج از کشور از ابتدای سال 
جاری تاکنون ۸  برابر شد. اسداهلل احمدی ونهری با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: از ابتدای امسال 

بیش از23۸ هزار تن سیمان به ارزش17 میلیون و240 هزار دالر به خارج از کشور صادر شده است. 
 به دنبال کاهش تورم
 و نقدينگی هستیم
رییس بانک مرکزی 

 ولی اهلل سیف
سیاست های پولی و مالی انبساطی به رشد اقتصادی کمک نخواهد 

کرد.
هی��أت دول��ت ب��ه منظ��ور دادن اس��تقالل بیش��تر ب��ه بان��ک 
 مرک��زی، برای ج��دا ک��ردن سیاس��ت های پولی و مال��ی موافقت

 کرده است. 
این امر کنت��رل نقدینگی و پایی��ن آوردن نرخ ت��ورم را برای بانک 
مرکزی امکان پذیر می کن��د.  در دولت قبلی اختصاص نقدینگی به 
بخش های بس��یاری بر پایه 
تحلی��ل کارشناس��ی نبود 
و پروژه مس��کنی ک��ه برای 
طبقه ضعیف جامعه به اجرا 
 درآم��د، منابع زی��ادی را به 
خ��ود اختص��اص داد ک��ه 
ح��دود40 درص��د از حجم 

نقدینگی بود.
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عض��و انجمن مش��ترک فعالیت ه��اي اقتصادي ای��ران و اژه 
ترکی��ه گفت: س��ال گذش��ته ح��دود40 میلی��ون دالر مواد 
 غذایي تولید ایران از منطقه اژه به سراس��ر جهان صادر ش��ده

 است.
به گزارش خبرنگار مهر، حس��ین آریان در نشس��ت بررس��ي 
فرصت هاي تجاري و س��رمایه گذاري در اصفه��ان و منطقه 
اژه ترکیه اظهار داش��ت: این انجمن در س��ال2011 باهدف 
تقویت روابط تجار ایران در منطقه اژه با مرکزیت ش��هر ازمیر 

تأسیس شد.
 وي افزود: در ابتدا ای��ن انجمن به صورت یک گ��روه فعالیت

مي کرد، ام��ا با توجه به احس��اس نیاز به گس��ترش مبادالت 
تجاري بیشتر به انجمن  ارتقا یافت.

عضو انجمن مشترک فعالیت هاي اقتصادي ایران و اژه ترکیه با 
بیان این که تعداد اعضاي ترک این انجمن به 40 شرکت معتبر 
مي رس��د ادامه داد: افزایش ارتباطات بیش��تر تجار،آموزش 
زبان فارس��ي به تجار ترک و بالعکس آم��وزش زبان ترکي به 
 بازرگانان ایران��ي و نیز برگ��زاري کنفرانس ه��اي علمي، ب

رنامه هاي اصلي ارایه ش��ده توس��ط این انجمن در سال هاي 
اخیر بوده است.

آریان با اش��اره به ارتباط��ات عمیق فرهنگي بین دو کش��ور 
مس��لمان ترکیه و ایران، گفت: بازرگانان ایراني در سال هاي 

اخیر با مشکالت زیادي همچون بسته شدن حساب هاي ارزي 
و نیز عدم موفقیت در ثبت شرکت در خارج مواجه بوده اند، اما 
با برقراري ارتباطات خوب  با دوستان ترک از طرف این انجمن، 

مشکالت نیز به تبع آن رفع شد.
 وي بیان داش��ت: با توجه به مناس��ب بودن قیمت ها، ترکیه 
مي تواند بازار خوبي براي صادارت محصوالت صنعتي ایراني 

باشد.
عضو انجمن مشترک فعالیت هاي اقتصادي ایران و اژه ترکیه 
یادآور شد: در سال گذشته حدود40 میلیون دالر مواد غذایي 
و همچنین پمپ هاي هیدرولیک ساخت شرکت هاي ایراني 
از طریق این انجمن به کشور هاي دیگر جهان صادرشده است.

 بايد روابط تجاري ايران و ترکیه تقويت شود
همچنی��ن رییس ات��اق بازرگاني اس��تان اصفهان ب��ه عنوان 
سخنران اول این نشس��ت خطاب به هیأت بازرگانان منطقه 
اژه اظهار داش��ت: وس��یع ترین فعالیت ه��اي صنعتي ایران 
در اس��تان اصفهان صورت مي گیرد؛ ب��راي نمونه حدود40 
 درص��د صنعت نس��اجي کش��ور داخ��ل ای��ن اس��تان قرار

 دارد.
خس��رو کس��ائیان با بیان این که فوالد، بیش��ترین محصول 
تولیدي در اصفهان است، افزود: به واسطه قدمت زیاد این شهر 

و نیز سه دوره پایتختي، صنایع دس��تي بي نظیر و زیبایي در 
اصفهان تولید مي گردد و  همچنین در گذشته فرش دستباف 

این استان ازصادرات زیادي در جهان برخوردار بود.
کس��ائیان با تأکید بر این که رواب��ط تجاري  ای��ران و ترکیه 
باید بیش از گذشته تقویت ش��ود،گفت: به دلیل تحریم هاي 
اقتصادي با مش��کل ارز مواجه ش��ده ایم و تأمین ارز را باید از 

طریق ص��دور کاال  ب��ه ترکیه 
جبران کنیم و مجددا ارز مورد 
نیازم��ان را از طری��ق واردات 
جنس از آن کش��ور ب��ه ایران 

جبران نماییم.
رییس اتاق بازرگاني، صنایع، 
معادن و کش��اورزي اس��تان 
اصفه��ان در ادامه با اش��اره به 
نشس��ت اتاق اخیر اتاق ایران 
ب��ا ات��اق اس��تانبول، اف��زود: 
امیدواریم با منطق ارایه شده از 
 سوي دولت ایران در مناسبات

بین المللي، تحریم ها برداشته 
ش��ود و ش��اهد ارتقاي بیشتر 
س��طح مبادالت بی��ن ایران و 
ترکیه به صورت برد دو طرفه 

باشیم.

گسترش ارتباطات با افزايش پرواز هوايي محقق 
مي شود

در ادامه این نشس��ت، قاس��مي مدیرکل فرودگاه هاي استان 
اصفهان اظهار داش��ت: فرودگاه اصفهان از لحاظ تعداد پرواز 
داخلي چهارمین و از نظر پ��رواز خارجي پنجمین فرودگاه در 

ایران محسوب مي شود.
وي افزود: در حال حاض��ر  در هفته، دو پرواز از اس��تانبول به 
اصفهان و بالعکس با شرکت ترکیش ایرالین انجام مي شود که 
رایزني هایي براي افزایش به چهار پرواز در هفته صورت گرفته 
است. قاس��مي ادامه داد: گس��ترش ارتباطات بین اصفهان با 
ترکیه با گسترش پروازهاي هوایي براي دانشجویان و بازرگانان 

دو طرف میسر مي شود.
به گزارش خبرنگار مهر، انجمن مشترک فعالیت هاي اقتصادي 
ایران و اژه ترکیه در سه ش��هر تهران، اصفهان و مشهد، دفتر 

نمایندگي دارد.

ريیس اتاق بازرگانی اصفهان

باید روابط تجاري ایران و تركیه تقویت شود
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بازرگانان ايراني 
در سال هاي اخیر 
با مشکالت زيادي 

همچون بسته 
شدن حساب هاي 

 ارزي و نیز 
 عدم موفقیت 

 در ثبت شرکت 
 در خارج 

مواجه بوده اند

 بزرگان صنعت خودرو 
9 آذر به ايران می آيند

دعوتنامه حضور خودروس��ازانی چون مرس��دس بنز، جنرال  موتورز، 
فورد، کرایسلر، فولکس واگن، فیات و تویوتا برای حضور در »همایش 

بین المللی صنعت خودروی ایران« به زودی ارسال خواهد شد.
همزمان با ب��اال گرفتن احتمال لغ��و تحریم صنعت خودرو از س��وی 
آمریکا، انجمن های قطعه سازان، خودروسازان و خدمات پس از فروش 
این همایش بین المللی را با هدف توس��عه صنعت خودرو و مشارکت 
بین المللی، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و پاس��خگویی به نیاز 
مش��تریان داخلی، در تاریخ نهم  آذر ماه امس��ال )30 نوامبر( برگزار 

خواهند کرد.

جديدترين رده بندی کیفی خودروها 
منتشر شد

براس��اس جدیدترین آمارهای رس��می، میانگین نمره منفی خودروهای 
تولیدی در شهریور ماه امسال9/2 درصد کاهش یافته است.

براس��اس آمار شرکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران، نیسان تیانا با 
2/6 نمره منفی با کیفیت ترین خودروی س��واری تولیدی در شهریور ماه 

بوده است.
نیومزدا 3 نیز با12نمره منفی در رتبه دوم و مگان با19/۸ نمره منفی در رتبه 

سوم رده بندی خودروهای تولیدی در شهریور ماه قرار دارند.
رتبه چهارم و پنجم نیز به ترتیب با 20/4 و 21/2 نمره منفی در اختیار پارس 

تندر و تندر90 تولیدی پارس خودرو است.
لیفانX60 با 52/2 نمره منفی در رتبه ششم و پژو پارس با59/2 نمره منفی 

در رتبه هفتم قرار دارند.
س��مند و پژو 405 تولیدی ایران خودرو نیز با 59/5  نم��ره منفی در رتبه 
هش��تم رده بندی قرار دارند. رتبه نهم با60 نمره منفی در اختیار پژو 405 
تولیدی ایران خودرو خراس��ان و رتبه دهم با65/4 نم��ره منفی در اختیار 
تیباس��ت. ام وی ام 530 و ام وی ام X33 نیز به ترتیب با71/3 و 73/۸ نمره 

منفی در رتبه های یازدهم و دوازدهم رده بندی قرار دارند.
رتبه س��یزدهم و چهاردهم نیز با ۸0/7 نمره منف��ی و۸1/7 نمره منفی به 
ترتیب در اختیار س��ایپا131تولیدی سایپا و س��ایپا131 تولیدی پارس 

خودرو است.

يک فراری رکورددار گران ترين 
خودروی وارداتی سال92 

 گران تری��ن خودروی وارداتی س��ال92 به کش��ور وارد ش��د. براس��اس
تازه ترین گزارش گمرک ایران طی ش��هریور ماه س��ال92 بالغ بر 5226 
دستگاه خودرو به کشور وارد ش��ده که باالترین میزان واردات خودرو طی 
شش ماهه نخست سال جاری محسوب می ش��ود. کل واردات خودرو به 
کشور طی نیمه اول سال92 بالغ بر 22 هزار و 222 دستگاه است که بیش 

از23 درصد آن طی شهریورماه صورت گرفته است.
براساس این گزارش، واردات خودروهای لوکس با قیمت بیش از 100هزار 
دالر به شدت کاهش پیدا کرده است. در شهریور ماه تنها سه دستگاه خودرو 
با قیمت بیش از100 هزار دالر وارد کش��ور شده است که البته گران ترین 
خودروی وارداتی در س��ال92 نیز در جمع این خودروه��ای قراردارد. این 
خودرو یک دستگاه فراری اسپایدر کروک 45۸ است که با قیمت204 هزار 
دالر به کشور وارد شده اس��ت. ارزش ثبتی این خودرو قبل از اخذ عوارض 
قانونی در گمرک با احتساب ارز 24۸0 تومانی، معادل 507 میلیون تومان 

محاسبه شده است.



 »گل نسرین« 
با صدای افتخاری 

جایزه سینا  برای جلیل 
شهناز و بهرام بیضایی 

علیرضا افتخاری قطعه تازه اش با نام »گل نسرین« را به نسرین ستوده )وکیل 
و فعال حقوق بشر که چند سالی بازداشت بود و هفته گذشته با عفو آزاد شد( 

تقدیم کرده است. 
او خودش در این باره  می گوید: من نمی خواهم در این باره حرفی بزنم،  ش��اید 
خودنمایی به نظر بیاید، ام��ا به هرحال انگیزه ای که م��ن از اجرای این قطعه 
داشته ام در خود آن مستتر اس��ت. فکر کردم که خواندن این قطعه می تواند 
به روحیه ایشان کمک بسیاری کند. از آن طرف بر این اعتقادم که هنرمندان 
باید در مسائل اجتماعی شرکت کرده و واکنش مناسبی داشته باشند، اما بهتر 
است که این واکنش از روی عطوفت و مودت و مهربانی باشد. او می گوید که 
دلش نمی خواهد چندان درباره این قطعه صحبت کند، چون این کار را از عمق 

وجودش برای زنی خوانده است که روحیه اش را در این سال ها ستوده است.

 دانشگاه هاروارد که یکی از معتبرترین مراکز علمی جهان است، جایزه ای
به نام »س��ینا« را ب��ه دوازده نف��ر از هنرمن��دان و پژوهش��گران ایرانی 
 در رش��ته های مختل��ف از جمله هن��ر، پزش��کی، علوم اجتماع��ی و...

 اهدا کرد.
درمیان ای��ن12 نفر، نام اس��تاد زنده یاد جلیل ش��هناز موس��یقی دان 
و نوازنده زبردس��ت تار، به��رام بیضایی کارگ��ردان سرش��ناس تئاتر و 
 سینمای کشورمان و حس��ین نصر پژوهش��گر حوزه دین و فلسفه دیده

 می شود. 
جایزه»سینا« را یک هیأت اجرایی متش��کل از استادان دانشگاه هاروارد 
آمریکا به برجستگان رشته های مختلف اهدا می کنند و برای نخستین بار 
است که این جایزه به هنرمندان و پژوهشگران ایرانی اختصاص می یابد.

یادداشت

روبان سفید

کافه کتاب 

هفت

بهنام صفوی در اصفهان 
بهنام صفوی که هفته پایانی مهر ماه س��ال جاری در نیش��ابور روی اس��تیج خواه��د رفت، تور 
کنسرت هایش را با اجرا در سه شهر دیگر دنبال خواهد کرد. این خواننده در سفر دوم خود پس از 

بندر ماهشرزادگاه خود، یکم آبان ماه، دو سانس در اصفهان کنسرت برگزار خواهد کرد.
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پیت نفت در تاالرهنر آتش گرفت! 
به همت تاالر هنر وابس��ته به سازمان 
فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان 
و همکاري گروه تئاترخورشید  نمایش 
» پیت نفت« از2۰ شهریور ماه به روي 

 صحن��ه
مي رود. میثم بکتاش��یان با اعالم این 
خبر گف��ت: نمایش»پی��ت نفت« به 
نویسندگي و کارگرداني آقاي هومن 
حیدري است. وی افزود: رؤیا قشقایي و هومن حیدري و علي عطایي نقش 
آفرینان این اثر هس��تند و عوامل اجرایی این نمایش مهدي یزداني، امیر 
هرمزي، ایمان مؤمني، بهاره اصفهاني، زینب نصر، عاطفه غالمپور و مهدي 
مظاهري هستند. رییس تاالر هنر خاطرنشان ساخت: نمایش »پیت نفت« 
داستان زن و شوهري به نام راحله و موسي است که با شروع جنگ با موتور 
از خرمشهر خارج مي شوند و در مسیر خرمشهر تا آبادان تصادف مي کنند 
و راحله به شدت زخمي مي شود. موسي از موقعیت پیش آمده کالفه مي 
شود و بي دلیل با راحله به جر و بحث مي پردازد و ... . عالقه مندان جهت 
تماشای این نمایش می توانند تا 2۹مهر ماه ساعت1۸ به سالن کوچک 

تاالر هنر اصفهان مراجعه کنند.

تولد درنای کاغذی درشب هفتم 
سازنده تندیس »درنای کاغذی« که در 
دومی��ن روز جش��نواره ک��ودکان و 
نوجوان��ان در اصفهان رونمایی ش��د، 
می گوی��د برای س��اخته ش��دن این 
تندیس، هفت ش��بانه روز زمان صرف 
شده است. محمد پور ابوطالب سازنده 
تندیس »درنای کاغذی« درباره ابعاد 
این مجسمه و نحوه ساخت آن گفت: 
طول مجسمه از نوک تا دم آن،۳۰ متر 
است و ارتفاع آن از کف پا تا سرش به حدود1متر و2۰ سانتیمتر می رسد. 
جنس آن از ورق فوالد آماده شده  است و حدود۷ شبانه روز به صورت2۴ 
ساعته روی آن کار کردم.  سازنده تندیس درنای کاغذی در ادامه گفت: 
دوستان از اصفهان به من سفارش دادند و از۴ مهرماه کار ساخت تندیس 
درنای کاغذی را برای نصب در میدان امام حسین)ع( اصفهان، آغاز کردم. در 
ابتدا ماکت درنای کاغذی را در ابعاد۳۰ در۳۰به رنگ های مختلف مشکی، 

کرم، سفید و آبی آماده کردم و بعد از تأیید آن، ماکت را ساختم و ارایه دادم. 

ضمانت یا حمایت از هنرمند 
اسماعیل صرامی، عدم همکاری و تعامل 
مسئولین را دلیل انصرافش از هشتمین 
جش��نواره بین المللی تئاتر خیابانی 

مریوان عنوان کرد.
این کارگردان تئاتر در توضیح نمایشی 
که قرار ب��ود در این جش��نواره حاضر 
ش��ود گفت: این نمایش ق��رار بود در 
مراسم آغازین جشنواره، با سوار کردن 
تماشاچی ها در قطار و رساندن پیام وحدت اقوام، اجرا شود، اما در دقایق 
آخر مجبور به انصراف از جش��نواره ش��دم. کارگ��ردان نمایش برگزیده 
جشنواره تئاتر ییالق، ادامه داد: درست زمانی که آماده تحویل گرفتن قطار 
و حرکت به سمت مریوان بودیم، درخواس��تی از سوی شهرداری بخش 
ناژوان مبنی بر دریافت چک ۴۰۰میلیونی برای ضمانت سالمت قطار تا 
زمان برگشت، به دستم رسید. صرامی ضمن اشاره به این که تا آن لحظه دو 
میلیون تومان برای نمایشش هزینه کرده بوده، گفت: به این دلیل مجبور به 
اعالم انصراف از جشنواره شدم و این در حالی است که هیچ کمک و تالشی 
از سوی مسئولین، چه در اصفهان و چه در مریوان یا دبیرخانه جشنواره 

برای حضور این نمایش صورت نگرفت.

»شیوه  عاشقی« در بازارکتاب  
کتاب »شیوه عاشقی« )کتابی در س��تایش موالنا( نوشته اندرو هاروی با 

ترجمه  فیروزان زهادی منتشر شد. 
»شیوه عاش��قی« در1۰ فصل با عنوان های س��فری در راه عشق، بهای 
عبودیت،   فروپژمردن و ش��کفتن، صدای س��کوت، بهار سرمدی، انسان 
کامل، هنگامه آخرالزمان و شکوه، طفل حق، پیروزی در مرگ و عاشقانه، 
همچون عشق،  به خاطر عشق نوشته شده اس��ت. بخشی از کتاب که در 
پشت جلد آن درج شده است: »جهان ما سرد و افسرده است، قلوب ما سرد 

و افسرده اس��ت، اذهان ما سرد و افسرده 
اس��ت؛ تالش و کاری که موالنا در قلمرو 
زبان می کند، این اس��ت ک��ه در نهایِت 
ظرافت، آن نور و گرما و ش��ور سرمستی 
خداآگاهی که اطراف م��ا را احاطه کرده 
و در عمق همه ذرات هس��تی می جوشد و 
می خروشد، اما س��ردی منیت ما، سردی 
اذهان ما و س��ردی دل و جان ما سد راه 
ما می شود و نمی گذارد به آن دست پیدا 
کنیم یا...«  »شیوه  عاشقی« که به شمس 
تبریزی پیشکش شده، در۳2۰ صفحه از 
سوی انتشارات هیرمند منتشر شده است.  

فیلم کوتاه، همواره در حاشیه!
گروه فرهنگ- به نظر می رس��د با این ک��ه فیلم کوتاه 
جایگاه ویژه ای در کشورهای صاحب صنعت سینما دارد، 
اما این هنری ترین نوع فیلمسازی، در نگاه خود فیلمسازان 
به حاش��یه رفته و مزیدی ب��ر علِت بی توجه��ی صاحبان 

سرمایه برای سرمایه گذاری روی آن شده است. 
غالبا برای همه وقتی با یک دس��تاورد رو به رو می ش��وند 
کلیت آن را می بینند و فراموش می کنند به قول یک ضرب 
المثل، کوه با آن عظمت از سنگریزه ها تشکیل شده است. 
فیلم کوتاه از آن موارد کوچکی در سینماست که با اندازه 
همان سنگریزه هایی که کوه نامیده می شود اهمیت دارد. 
در حقیقت می توان گفت که سینمای کوتاه ادامه حیات 
سینمای هر کشوریس��ت. تجزیه و تحلیل در کشور های 
صاحب سینمای مطرح در دنیا نشان می دهد فیلمسازان 
فیلم کوتاه پشتوانه های خوبی برای س��اخت فیلم هایی 

هستند که قرار است بدنه اصلی سینمای آنها باشد.
فیلم کوتاه که معموال از آن به هنری ترین ش��کل ساخت 
فیلم در جهان یاد می ش��ود، در تمام کش��ورهای دارای 
س��ینمای موف��ق جای��گاه مس��تحکمی دارد و معم��وال 
فیلمس��ازان فیلم کوتاه از این جریان تجرب��ه های کوتاه 
 به یک جریان مان��دگار در س��ینما وص��ل و وارد جریان 

حرفه ای در زمینه ساخت فیلم می شوند.
 در این سال ها فیلم های کوتاهی که فیلمسازان این حوزه 
ساخته اند صرف نظر از طروات و ش��ادابی که در نگاه اول 
مخاطب را جذب می کند، واقعا تا چ��ه میزان خالقیت و 
نوآوری در آنها به کار رفته و جدا از نیت وخواهش فیلمساز 
برای س��اخت اثری هنری و ایدآلیس��تی چه تعداد از آنها 

قابل ارزش است؟
اما از طرفی فیلم کوتاه همچون جریانی در محاق نس��یان 
افتاده و هی��چ منتق��د و صاحبنظری را به ط��ور جدی و 
 مس��تقل که جریان فیلم کوت��اه را پیگی��ری کند به خود 
 نم��ی بیند، پ��س بنابرای��ن فیلم ه��ا هرگز نم��ی توانند 
جریان س��ازی کنند و تأثیر مهمی از خود به جا بگذارند. 
نمی توانن��د به چالش بکش��ند، چون به چالش کش��یده 

نمی شوند!
 جش��نواره ها به نظ��ر می رس��د نقش مهم��ی در ارتقای

فیلم های کوتاه بازی می کنند. جشنواره تنها جایی است 
که فیلم کوت��اه به نمایش در م��ی آید و از آنج��ا که فیلم 
کوتاه امکان اکران عمومی را ندارد تنها فرصتشان همین 
جشنواره هاست. به همین س��بب است که قرار گرفتن در 
جایگاه داوری در این جش��نواره ها به مراتب حساس تر از 

جشنواره های فیلم بلند است.

پرون��ده بیس��ت وهفتمین جش��نواره 
کودک در حالی مختومه شد که  بخش 
جل��وه گاه امید ای��ن جش��نواره  از بین 
آرا و نظرات۳۰ س��ازمان، نهاد ومؤسس��ه که۹ مورد آن مربوط 
 به اس��تان اصفهان اس��ت. بیانی��ه انجمن صنف��ی مطبوعات و

روزنام��ه نگاران اس��تان اصفهان حتی خوانده نش��د وکس��ی از 
خود نپرس��ید که آرم این نهاد در گوش��ه صحنه این مراس��م و 
 حضور خبرنگاران در بیس��ت وهفتمین جش��نواره کودک صرفا 
تنها برای تبلیغات بود که حرف های آنها نیز ناگفته باقی بماند؟!

از اینها که بگذری��م می پردازیم ب��ه این بیانیه ک��ه مورد توجه 
مسئوالن قرار نگرفت: 

 حت��ی موالنا ه��م که ب��ر قله عرف��ان ایرانی ایس��تاده  اس��ت و 
حرف هایش رازهایی اس��ت که کمتر کس��انی در ط��ول تاریخ 
توانسته اند آن را بگشایند و می گوید با کودک باید به زبان خود 

او حرف زد!  
س��ینمای کودک هم گرفتار پریش��انی زبانی در ح��رف زدن با  
کودکانی اس��ت که دنیای خود را دارن��د و از اعتب��ارات دنیای 
 م��ا و پیچیدگ��ی ه��ای آن و عجای��ب آن س��ر در نم��ی آورند. 
آنها از زبان بزرگ ترهایشان که گاهی فلسفی و گاهی روشنفکرانه 

و گاهی حتی عارفانه با آنها حرف می زنند سردرنمی آورند.
 س��ینمای کودک امروز گرفت��ار پریش��انی در زبان اس��ت و از 

قصه های کودکان و دنیای درون آنها س��ردرنمی آورد. ما امروز 
 درباره ک��ودکان و نوجوان��ان  فیلم می س��ازیم و نه ب��را ی آنها! 
بزرگ ترهای سینمای کودک از زبان خودشان با کودکان صحبت 

می کنند و حتی قصه های خود را برای آنها بازگو می کنند. 
ما زبان کودکانمان را نمی فهمیم. در روز گاری که بزرگ ترها هم 
زبان یکدیگر را به سختی متوجه می شوند، صحبت کردن برای 

کودکان البته از هر کار دیگری سخت تر است!
 در دنیایی که بزرگ ترها هم حرف یکدیگر را خوب نمی فهمند 
و نمی توانند صحبت کنند، حرف زدن و قصه تعریف کردن برای 
کودکان عجیب است. سینما ی کودک هر سال به خوبی  نشان 
می دهد که چقدر به دنیای کودکان نزدیک هس��تیم و چقدر از 

دنیای آنها دور شده ایم.
جشنواره فیلم کودک و نوجوان و فیلم های به نمایش درآمده در 
آن دماسنجی است که زنگ خطر است. شاید چندان عیبی هم به 
آثار آن نمی توان گرفت و مشکل بزرگ تر از آن است و جشنواره 
نشان دهنده این نبود ارتباط با دنیای آنهاست. سینمای کودک 
امسال هم نشان داد که دنیای ما و کودکانمان چقدر فاصله دارد 
و ما امروز رؤیاهای کودکیمان را کمتر به خاطر می آوریم. مشکل 
البته از کودکان نیست آنها تفاوتی نکرده اند.  این ما هستیم که 
عوض ش��ده ایم و تعارضات  جدیدی پیدا کرده ایم و نمی توانیم 

دنیای آنها را در ک کنیم. 

این دنیای بزرگ ترهای آنهاس��ت که پیچیده تر شده است و از 
سادگی دنیای کودکان سردر نمی آورند. کودکان و نوجوانان به 
فطرت انسانی نزدیک تر هستند و این ما هستیم که در ارتباط با 

یکدیگر دچار مشکل شده ایم. کودکان همان کودکانند ! 
اما در روزگار ما ساده حرف زدن و نگاه کردن سخت شده است و 
محصولش سردرگمی در ارتباط با آنهاست. نشان دادن قصه هایی 

است که ربطی به  دغدغه های 
آنان ندارد. کنار این همزبانی 
با دنیای کودکان، خود سینما 
هم زبانی دارد که به آن  قواعد 
هم باید وفادار بود و اینجاست 
که باید گفت اگر چه س��ینما 
 البته بهترین زبانی اس��ت که 
م��ی ت��وان ب��ا ک��ودکان 
در  ام��ا  ک��رد،  صحب��ت 
 عی��ن ح��ال س��خت تری��ن

 آن هم هست. 
بهترین اس��ت چون کودکان 
رؤی��ا دارن��د و س��ینما ه��م 
کارخانه رؤیاسازی است و به 
همین نس��بت سینما نزدیک 
ترین بیان و زبان برای نش��ان 
دادن رؤیا های کودکانه است، 

اما این نشان دادن سخت هم هس��ت، چون باید هم زبان سینما 
را دانس��ت و هم زبان کودکان رابا این وجود می توانیم رویاهای 
کودکان را باال دهیم و در پرورش ذهن خالق کودک با هنر سینما 

موثر باشیم! 
نم��ی ش��ود تنه��ا ب��ا ق��اب زیب��ا و لوکیش��ن ه��ای بک��ر و 
تصویرب��رداری و اس��تفاده با رنگ و ن��ور با کودکان در س��ینما 
حرف زد؛ مش��کلی که در این دوره از جش��نواره فیلم های فجر 
نمود زیادی داش��ت. س��ینمای ک��ودک تصور دنی��ای رنگی از 
کودک دارد و در ف��رم گیر کرده اس��ت. دنیای ک��ودکان فراتر 
 از تصوری س��اده انگاران��ه درباره آن اس��ت ک��ه آن را در رنگ 

خالصه می کند.
این دوره  از جشنواره دو درس بزرگ داشت: یکی این که دنیای 
کودکان صرفا به فرم خالصه نمی شود و دیگر این که زبان سینما 
هم در روایت از دنیای آنها نباید قربانی بدون قصه گفتن ش��ود. 
دنیای کودکان هم قصه دارد . س��ینما هم بدون قصه و داستان 

جلو نمی رود.  

نگاهی به پایان بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودکان

چون که با کودک سروکارت فتاد        پس زبان کودکی باید نهاد
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جنتی: استعدادها ی جوان را مد نظر داریمحمایت مسئوالن دلگرمی می دهد

استاد آواز اصفهان در کنسرت رهاب گفت: مسئولین شهر صداي 
هنرمندان موس��یقي را در خصوص خواسته هایش��ان بشنوند و 
به آن جامه عمل بپوش��انند. استاد علی اصغر ش��اهزیدی افزود: 
مسئولین شهری در سال های گذشته قول دادند که سالنی برای 
کنسرت های موسیقی در اصفهان احداث کنند، اما هر بار با تغییر 
پست ها این کار به تعویق افتاد. اکنون نمی دانیم بودجه ای که برای 

این کار در نظر گرفته شده بود به کجا رفت.

وی یاد آور شد: وقتی یک کنسرت از هنرمندان اصفهانی برگزار 
می شود، شهروندان باید از آن استقبال و مسئولین از آن حمایت 

کنند که این باعث دلگرمی آنهاست.
علی اصغر شاهزیدی اظهار داشت: برای اجرای یک کنسرت باید 
آنقدر تبلیغات زیاد باشد که یک صندلی خالی در سالن باقی نماند. 
استاد شاهزیدی ضمن یاد آوری نام و خاطره هنرمند کشور مرحوم 
استاد تجویدی خاطر نشان کرد: مرحوم استاد تجویدی می گفت 
هنگامی که گل انسان را سرشتند موسیقی در روح انسان دمیده 
شد و روح جان گرفت. وی موس��یقی را خط روح انسان دانست و 
تصریح نمود: موسیقی و شعر تنها هنری است که خط روح است 
و به انسان جان تازه ای می دهد. نماینده مکتب موسیقی اصفهان 
عنوان کرد: با ش��نیدن این کنس��رت و صدای آواز پارسا حسن 
دخت دریافتم که شهر، خالی از هنرمند نیست و جوانان مستعد و 
توانمند در هنر موسیقی،  این کنسرت را با شور و وجد اجرا  کردند. 
وی ادامه داد: پارسا حسن دخت هنرمند و خواننده ای تواناست 
و با ذوق و عالقه به میدان هنر وارد شده اس��ت. وی از استاد تاج 

اصفهانی خواننده شهیر اصفهانی نیز یاد کرد.

اولین نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی با اصحاب فرهنگ 
و هنر با حضور جمع��ی از هنرمن��دان و فرهیخت��گان اصفهان 
برگزار ش��د. در این نشس��ت علی جنتی وزیر فرهنگ وارش��اد 
اس��المی از حضور در جمع هنرمندان، اس��تادان و پیشکسوتان 
 اصفه��ان اب��راز خرس��ندی نم��ود. وی انتص��اب دکتر رس��ول

زرگر پور به عنوان اس��تاندار اصفهان را به مردم این شهر تبریک 
گفت و افزود: امیدوارم با حضور ایشان ش��اهد رونق بیشتری در 

عرصه فرهنگ وهنر در استان اصفهان باشیم.
وزیر فرهنگ وارشاد اس��المی تصریح کرد: گرچه حوزه فرهنگ 
وهنر حوزه وس��یع و پرکاری اس��ت، ام��ا خداوند ب��ه من لطف 
 کرده اس��ت، زیرا که با اصح��اب فرهنگ و هنر س��روکاردارم که

انسان های صاحب اندیشه و فکر هستند. 
وی با بی��ان این مطلب که مناس��ب ترین مکان ب��رای برگزاری 
جش��نواره فیلم کودک و نوجوان، اصفهان اس��ت اظهارداش��ت: 
این جشنواره س��ال های آینده نیز در اصفهان برگزار می شود و 
دبیرخانه جش��نواره نیز در اس��تان اصفهان دایر شده است. وزیر 
فرهنگ وارشاد اسالمی خاطر نشان کرد: در دولت جدید تالش 
می کنیم به استعدادهای جوان در عرصه های مختلف فرهنگی و 

هنری توجه بیشتر شود.
 وی با تأکید بر تقویت دیپلماسی فرهنگی و هنری افزود: الزم است 
هنرمندان ما بیش از پیش در عرصه های مختلف فرهنگی هنری 
در دنیا حضور یابند و فرهنگ وهنر را ب��ه جهان معرفی نمایند و 
همچنین هنرمندان دیگر کشورها نیز به کشور ما بیاند و ازنزدیک 

با فرهنگ و و تمدن ایران آشنا شوند.

نمایشگاه آثار در رابطه با کودکان معلول
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برای کودکان 
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 جوانان ایران مقتدرانه
 به مرحله نهایی صعود کردند

تیم فوتب��ال جوانان ای��ران با برت��ری مقابل عربس��تان در آخرین 
دیدار مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی جوانان آس��یا به عنوان 
 صدرنش��ین گروه D با اقتدار به مرحله نهایی این مس��ابقات صعود 

کرد.
مرحله انتخابی رقابت های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا یک شنبه 
گذش��ته  با برگزاری یک بازی در گروه D پیگیری شد و طی آن دو 
تیم فوتبال زیر 18 سال )جوانان( ایران و عربستان در حساس ترین 
بازی این گروه به مصاف هم رفتند که در پای��ان تیم ایران با برتری 
یک بر صف��ر مقابل حریف خود به طور مس��قیم راهی مرحله نهایی 

این مسابقات شد.

آخرین گلزن ایران در جام جهانی
سهراب بختیاری زاده زننده آخرین گل فوتبال ایران در تاریخ جام 

جهانی است.
تیم ملی ایران آخرین بار در جام جهانی 2006 آلمان حضور یافت و 

با یک تساوی و دو باخت به کار خود پایان داد.
  ای��ران در این مس��ابقات دو گل زد و 6 گل دریافت ک��رد که یحیی 
 گل محم��دی مقاب��ل مکزی��ک و س��هراب بختی��اری زاده مقابل 

آنگوال گلزنی کردند.
 بختی��اری زاده اکن��ون ب��ه عن��وان مس��ن تری��ن بازیک��ن لیگ 
 برت��ر همچن��ان مش��غول ب��ازی اس��ت و خطیب��ی و دای��ی 
 نیز ب��ه عنوان س��رمربی گس��ترش ف��والد و پرس��پولیس فعالیت 

می کنند.

 کی روش پس از بازی با تایلند
 از ایران می رود

سرمربی تیم ملی ایران پس از پایان بازی با تایلند از ایران می رود تا 
پیگیر کارهای تیم ملی در برزیل باشد.

کارلوس کی روش برای دی��دن محل تمرین تیم مل��ی در برزیل و 
هماهنگی های الزم برای اسکان ملی پوشان در جام جهانی سه شنبه 

ایران را به مقصد برزیل ترک می کند.
او پس از بازی با تایلند راهی این کشور می شود تا به فاصله تقریبا 8 

ماه مانده تا جام جهانی همه چیز را زیر نظر داشته باشد.
دیدار تیم های ای��ران و تایلند در چارچوب مرحل��ه مقدماتی جام 
ملت های آسیا روز سه شنبه س��اعت19 در ورزشگاه آزادی برگزار 

خواهد شد.

 بازنگری در ورزش های
 تخصصی پایه های تحصیلی

معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که هیچ رشته  
ورزش��ی حذف نمی ش��ود، گفت: در ورزش های تخصصی پایه های 

تحصیلی بازنگری صورت خواهد گرفت.
مهرزاد حمی��دی معاون تربی��ت بدنی و س��امت وزارت آموزش و 
پرورش اظهار داش��ت: در نظر داری��م تا در ورزش ه��ای تخصصی 

پایه های تحصیلی بازنگری صورت گیرد.
وی با این که قصد حذف رش��ته ای را نداریم، ادام��ه داد: منظور ما 
از بازنگری این اس��ت که مش��کات اجرایی طرح را بررسی کنیم و 

اصاحاتی صورت گیرد.
حمی��دی اف��زود: در ابتدای مه��ر ب��ه تم��ام ادارات کل آموزش و 
 پرورش استان ها بخشنامه ای ارس��ال کردیم،  مبنی بر این که تمام 
طرح ها مانند گذشته اجرا ش��ود و تغییرات پس از بررسی ها، اعام 

می شود.
 به گزارش ف��ارس در حال حاضر رش��ته ژیمناس��تیک ب��رای پایه 
دوم دبستان، رشته شنا  برای پایه سوم دبس��تان، رشته طناب زنی 
 ب��رای پایه چهارم دبس��تان، رش��ته پینگ پن��گ برای پای��ه پنجم 
 ابتدایی، رشته  دو و میدانی برای پایه ششم ابتدایی و رشته بسکتبال  
 ب��رای پای��ه اول  متوس��طه اول )اول راهنمای��ی( انتخ��اب ش��ده 

است.

 روح جدید را 
در کاراته اصفهان دمیدیم 

 مرب��ی تیم آینده س��ازان ش��وبوکان کارات��ه اصفهان گف��ت: با کار 
 روی رده های پای��ه توانس��تیم روح جدی��دی را در کاراته اصفهان 

بدمیم.
س��عید انالی اظهارداش��ت: رقابت های خود را در لیگ آینده سازان 
کاراته ادامه داده و موفق شدیم تیم کانی آرای سیرجان را در حالی که 
دور رفت را به این تیم باخته بودیم، در دور برگشت با نتیجه 16 بر 11 

شکست دهیم و به دور بعدی صعود کنیم.
وی با بیان این که تیم های اول و دوم ه��ر گروه به مرحله بعد صعود 
کردند، تصریح ک��رد: دور بعدی بازی ها به صورت رفت و برگش��ت 

برگزار نمی شود.

چون در کارم استقالل نداشتم 
استعفا دادم

محمد ابراهیم امامی
سرپرست مستعفی سازمان لیگ کشتی

سازمان لیگ باید استقال کامل داشته باشد، اما متأسفانه این موضوع 
وجود ندارد و من احساس کردم که بهتر اس��ت پیش از آغاز رقابت های 
لیگ برتر کشتی اس��تعفا دهم.اگر قرار است سازمان لیگی وجود داشته 
باشد باید با یک ساختار جدید، اس��تقال کامل، شماره حساب مستقل 
و درآمدهایی که به حساب سازمان لیگ بیاید باش��د. ما در حال حاضر 
تنها با دو نفر سازمان لیگ را 
اداره می کنیم ، در حالی که 
باید این ساختار عوض شود. 
در خیلی از موارد استقال 
کامل در این سازمان وجود 
ن��دارد. من پیش��نهادهای 
خود را برای تغییر س��اختار 
سازمان لیگ شش ماه پیش 

 رویانیان:  نمی گذارند
 به تیم ما کمک شود

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: باور کنید تا به امروز 
این را دیگر ندیده بودم که برخی پرسپولیسی های سابق 

به جای کمک به تیم خود سنگ اندازی کنند.
محمد رویانیان در خصوص برخ��ی اخبار درباره حضور 
ایمون زاید در پرسپولیس گفت: فعا در این باره خبری 
نیست اگر موضوعی بود آن را به اطاع هواداران خواهیم 

رساند.
رویانیان اف��زود:  جا دارد ب��ه نوبه خودم ب��از هم صعود 
مقتدرانه جوانان خوب کش��ورمان را ب��ه مرحله نهایی 
مس��ابقات قهرمانی آس��یا تبریک بگویم و امی��دوارم از 
 این تیم در آینده حمایت های بیش��تری شود تا فوتبال 
ما و پش��توانه های تیم ملی در آینده استحکام بیشتری 
 داش��ته باش��ند. هر کدام از ای��ن جوانان مای��ه افتخار 

هستند.
رویانی��ان ب��ا انتق��اد از برخی پیشکس��وتان ب��ه دلیل 
سنگ اندازی برای کمک به پرس��پولیس گفت: همیشه 
به پیشکس��وتان احترام گذاش��ته ام و احترام آنها بر من 

واجب است.
 از برخی از آنه��ا گایه دارم  در برخ��ی مواقع  بی جهت 
دخالت می کنند و کارهایی را انجام می دهند که تا االن 

ندیده بودم.
وی افزود: برخی ها که می خواهند به پرسپولیس کمک 
کنند متوجه می شوم جای پای افرادی در آنجاست که 
سنگ اندازی می کنند و برای کمک مالی به پرسپولیس 

کاری می کنند که طرف مخالف شود.
رویانی��ان ادام��ه داد: روی ه��م رفت��ه نمی گذارن��د به 
پرس��پولیس کم��ک ش��ود. ب��از ه��م می گویم ش��اید 
خیلی چیزها در فوتبال دیده بودم اما این را ندیده بودم 
که دیگران بخواهند به پرسپولیس کمک های مالی کنند، 
اما برخی ها که خودشان پرسپولیسی بودند دخالت کنند 

و جلوی این کار را بگیرند. واقعاتعجب می کنم. 
رویانی��ان خاطر نش��ان ک��رد: نمی خواهم موض��وع باز 
شود و اصا دوس��ت ندارم اسمی از کس��ی ببرم و آرزو 
می کنم ان شاءاهلل مجبور نش��وم اسمی از کسی ببرم که 
خدای ناکرده مسأله ای پیش بیاید. اگر کسی می خواهد 
به پرس��پولیس کمک کند، پولش به جیب من یا کسی 
دیگر نمی رود و به نفع پرسپولیس و موفقیت تیم است. 
واقعا تعجب می کنم، اما انش��اهلل همه  چیز ختم به خیر 

شود.

زاویه

6
هیچبازیکنیازپرسپولیسجدانمیشود

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت:  برخاف شایعات منتشره ما در نیم فصل هیچ بازیکنی  را از دست 
نخواهیم داد. علی دایی درباره شایعاتی مبنی بر جدایی برخی بازیکنان در نیم فصل از پرسپولیس گفت: 

ما در نیم فصل علیرغم حرف و حدیث ها بازیکن از دست نمی دهیم. 

علی فت��ح اهلل زاده عزم��ی جزم ب��رای درآمدزای��ی از طریق 
فروش کمپ باش��گاه اس��تقال دارد. او که یک ده��ه قبل با 
ف��روش س��اختمان باش��گاه در خیاب��ان الرس��تان، زمی��ن 
پر داس��تان ای��ن کم��پ را خری��ده بود، ح��اال م��ی خواهد 
 ای��ن کم��پ را بفروش��د و با س��ودش ب��رای تیم ورزش��گاه

 بسازد.
 ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری خبرآناین؛ عل��ی فت��ح اهلل زاده 
اعتقاد دارد اگر برنام��ه های وزیر ورزش ب��رای واگذاری تیم 
 اس��تقال حتی به صورت پیمانکاری عملی ش��ود، او بی هیچ

 هزینه ای م��ی تواند این تی��م را بگرداند و در عرض 5 س��ال 
 بتوان��د آورده ه��ای زی��ادی هم ب��رای این باش��گاه داش��ته 

باشد.
  او در این گفتگو با خبرآناین می گوید: ای��ن اجتناب ناپذیر

است که باید استقال و پرسپولیس واگذار شوند.
 هزینه کردن حداقل 10 میلیارد تومانی در این ش��رایط برای 
این دو تیم، دیگر برای دولت هم صرفه اقتصادی ندارد. دولت 
هم بر اساس قوانین مصوب مجلس و هیأت دولت تصمیمش 
را برای واگذاری دو تیم گرفته است. طرح های بسیار خوبی را 
سرپرست محترم وزارت ورزش داشتندکه یکی از آنها واگذاری 
پیمانی تیم بود که خود ما از آن اس��تقبال می کنیم و آمادگی 
فعالیت پیمانی در این تیم را داریم.  ما حاضریم برای 5 س��ال 

این تیم را بگیریم و تیم را به درآمد پایدار برس��انیم. بعد از 5 
سال اگر عملکردمان مثبت بود می توانند باز هم این تیم را به 

ما بدهند یا اگر نخواستند بگویند بفرمایید.
او البته برای این که بگوید اگر اختیار داشت چطور می توانست 
تیمش را اداره کن��د، مثالی می زند و می گوی��د: مثا همین 
کمپ را ببینید؛ این یک س��رمایه 200 میلیارد تومانی است 
که ما نمی توانیم استفاده بهینه ای از آن داشته باشیم درحالی 
که اگر من اختیار داش��تم بافاصله کم��پ را می فروختم و از 
 آن برای رسیدن باش��گاه به درآمدی پایدار س��رمایه گذاری 

می کردم. 
15 س��ال قبل وقتی این زمین را در کنار پ��ارک ارم خریدم،  
انتقادهای زیادی به من ش��د اما حاال این زمین یک س��رمایه 

بزرگ برای تیم است. 
 حاال ه��م اگر ب��ه من اج��ازه بدهند ای��ن زمین ارزش��مند را

 می فروشم و با آن یک ورزشگاه 35 هزار نفری، کمپ تمرینی 
و هتل و رس��توران می س��ازم. البته باز هم پولی بیش از 120 
میلیارد تومان برای باش��گاه باقی می ماندکه از گذاش��تنش 
 در بانک فقط س��الی10 میلیارد تومان ب��رای تیم آورده مالی

 دارد.
 حاال می توان با این پول وارد ش��هرک س��ازی شد یاکارهای 
اقتصادی دیگر که سودش را در سال چند برابر هزینه های تیم 

می کند و باعث استقال مالی تیم مان خواهد شد.
اما رییس باشگاه اس��تقال چطور می تواند تیمش را صاحب 
ورزشگاه کند؟ آن هم با نصف قیمت یک کمپ تمرینی؟ او در 
این باره می گوید:کمپ زنده یاد حج��ازی در یکی از بهترین 
مناطق تهران اس��ت. ما می توانیم این زمین را بفروشیم و به 
جایش زمینی را در کیلومت��ر 7 اتوبان تهران به کرج دیدم که 

17 هکتار زمین دارد.
  م��ا در ای��ن زمی��ن ه��م 
م��ی توانی��م هت��ل بزنی��م 
ه��م کمپی ب��ا چن��د زمین 
ی��ک  ه��م  و  تمرین��ی 
ورزش��گاه 35 ه��زار نفری. 
ش��رکتی ترکی��ه ای به من 
 اطمینان داده هم��ه این ها

را با هزین��ه ای 80 میلیارد 
تومانی و تنها در کمتر از 14 

ماه می سازد.
 پ��س م��ن ب��ه ج��ای یک 
کم��پ، در ی��ک س��ال و 2 
ماه برای تیم ب��ه ازای کمپ 
ناصرخ��ان حج��ازی ی��ک 
 مجموعه ورزش��ی آبرومند

 می س��ازم. با باقی پولش هم می توانیم تی��م را به خودکفایی 
برسانیم.

البته این گفته های اقتصادی فتح اهلل زاده در ش��رایطی است 
که وزارت ورزش به شدت از پی راهکاری است تا از مالکیت دو 
تیم محبوب پایتخت، خاص شود و تنها بر آنها نظارت داشته 
باشد. البته وزارتی ها دنبال مدلی هس��تند که این تیم ها در 
اختیار کارت��ل های فردی قرار نگیرند و مدیریتی مش��ارکتی 

داشته باشند. 
با این وجود، این که علی فتح اهلل زاده - که گفته می شد سال 
قبل به دولت قبلی گفته بود حاضر است در کنار کنسرسیومی  
این تیم را ب��ا پرداخت تمام بدهی هایش ب��ه اضافه رقم مورد 
نظر دولت برای واگذاری این برن��د ، در اختیار بگیرد -  بتواند 
نظر مس��اعد وزیر آینده ورزش را برای چنین اعتمادی جلب 
کند هنوز مشخص نیس��ت و این پرسش را هم کارشناسان به 
طرح اقتصادی مدیر استقال وارد می دانند که آیا او می تواند 
زمینی با کاربری اقتصادی را به مبلغ چش��مگیر200 میلیارد 

تومانی واگذار کند؟

فتح اهلل زاده:

بگذارند،کمپناصرخانرامیفروشم

علی فتح اهلل 
زاده اعتقاد دارد 

اگر برنامه های 
وزیر ورزش 

برای واگذاری تیم 
استقالل حتی به 

صورت پیمانکاری 
عملی شود،    او بی   هیچ 
هزینه ای می تواند 
این تیم را بگرداند
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جوجیتسو قهرمانی 
کشور در اصفهان

 تقیان
 تنها امید وزنه برداری 

دبیر هیأت ورزش ه��ای رزمی اس��تان اصفهان گفت: اصفه��ان میزبان 
رقابت های جوجیتسو قهرمانی کشور در ماه جاری است.

جواد ابن یمین اظهارداشت: رقابت های جوجیتس��و به میزبانی اصفهان 
طی چند وقت گذش��ته برگزار شد که توانس��تیم در این رقابت ها عنوان 

قهرمانی را کسب کنیم.
وی تصریح کرد: در روزهای 25 و 26 ماه جاری باز هم میزبانی رقابت های 
جوجیتسو قهرمانی کشور بر عهده اصفهان است. دبیر هیأت ورزش های 
رزمی اس��تان اصفهان ادامه داد: یک دوره مربی گری نیز قصد داریم در 
اصفهان برگزار کنیم. دبیر هیأت ورزش رزمی استان اصفهان با اشاره به 
انتخابات ریاست هیأت ورزش رزمی اس��تان تأکید کرد: این انتخابات به 

احتمال بسیار زیاد در آبان ماه برگزار می شود.

هنوز اصفهان از سرخوش��ی قهرمانی سه وزنه بردار این اس��تان در مسابقات 
قهرمانی آسیا خارج نشده که شایعه دوپینگ دو وزنه بردار بر روی ورزش استان 
سنگینی می کند.  در مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا که حدود دو ماه قبل 
برگزار شد، سه وزنه بردار اصفهانی موفق شدند، به عنوان قهرمانی در دسته های 
مختلف دس��ت پیدا کنند و به عنوان نمایندگان اصفهان ب��رای رقابت های 
وزنه برداری جهان معرفی شوند. در حال حاضر از جمع سه وزنه بردار اصفهانی 
قهرمان آسیا تنها رس��ول تقیان در اردوی تیم ملی وزنه برداری حضور دارد و 
دو وزنه بردار دیگر در اردوهای تیم ملی حضور ندارند که مصدومیت دلیل این 
امر عنوان شده است، اما با این وجود برخی از رسانه ها با انتشار اسامی مخفف از 
مثبت شدن آزمایش دوپینگ دو وزنه بردار اصفهان خبر می دهند و دلیل غیبت 

این دو وزنه بردار را مصدومیت نمی دانند.

کره جنوبی در سئول به برزیل باخت
تیم ملی فوتبال برزیل در دیداری دوستانه توانست کره جنوبی را 
شکست دهد.دراین دیدار دوستانه با دو گل کره جنوبی شکست 
خورد. دو گل برزیل را نیمار و اسکار به ثمر رساندند. این مسابقه 

در ورزشگاه جام جهانی سئول برگزار شد. 

خرید وین رونی در ژانویه
مهاجم منچستریونایتد همچنان مورد نظر مسئوالن باشگاه 
آرسنال است و این احتمال وجود دارد که توپچی های لندن 
در فصل نقل و انتقاالت زمس��تانی برای جذب این بازیکن 

اقدام کنند.

مخالفت با جذب 2 بازیکن 
س��پاهان با درخواس��ت ذوب آهن مبنی بر جذب دو 
 بازیک��ن این تی��م مخالفت ک��رد. به گ��زارش فارس، 
ذوب آهن با ارس��ال نامه به س��پاهان خواس��تار خرید 

یعقوب کریمی و آرش افشین شدکه قضیه منتفی شد.
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اردوی آماده سازی تیم تکواندوی نوجوانان ایران برای حضور در 
رقابت های قهرمانی جهان و انتخاب��ی المپیک نوجوانان 2014 

نانجینگ از اواخر آبان ماه زیر نظر محمدرضا زوار آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو برنامه مسابقات 
قهرمانی جهان در رده س��نی نوجوان��ان و همچنین رقابت های 
انتخابی المپیک 2014 نانجینگ را اعام کرده اس��ت. بر همین 
اساس نوجوانان روزهای ابتدایی سال 93 باید به چین تایپه سفر 

کرده و در این دو رویداد مهم شرکت کنند.
فدراس��یون تکواندو ایران هم برنامه مس��ابقات انتخابی را اعام 
کرده است. طبق این برنامه پسران روزهای 9 و 10 آبان ماه برای 
حضور در اردوی تیم ملی به مصاف هم می روند. این در حالیست 
که فدراس��یون تاکنون در خصوص انتخاب کادر فنی واکنش��ی 

نشان نداده است.
محمدرض��ا زوار که طی چند س��ال گذش��ته هدای��ت تیم ملی 
نوجوانان را برعهده داش��ته، در این مورد ب��ه خبرنگار مهر گفت: 
هنوز فدراسیون در این مورد صحبتی نکرده ولی برنامه مسابقات 
قهرمانی آزاد کشوری با هماهنگی و برنامه بنده انجام شده است. 
وی در مورد همکاری احتمالی با فدراس��یون هم اظهار داش��ت: 
برنامه ه��ای من تا مس��ابقات جهانی مکتوب و به روز مش��خص 
است. البته رقابت های سختی در پیش داریم و باید هر چه سریع 
تر کار را آغاز کنیم. به احتمال فراوان بعد از مس��ابقات کشوری 
در این خصوص با فدراس��یون صحبت خواهیم کرد. س��رمربی 
تیم تکواندو نوجوان��ان در مورد دو تیم ب��ا دو کادر فنی جداگانه 
 برای مس��ابقات پیش رو تأکید کرد: در این خصوص فدراسیون 
تصمیم گیرنده است، ولی اگر از من نظرخواهی کنند، می گویم 
باید در قالب ی��ک کادر فنی کار کنند ت��ا دوگانگی پیش نیاید و 
با یک رویه کار پیگیری شود. از س��وی دیگر حسن ذوالقدر دبیر 
فدراسیون تکواندو هم در این خصوص به مهر گفت: درمورد کادر 
فنی نوجوانان هنوز تصمیم گیری نشده، ولی چیزی که مشهود 
است این که محمدرضا زوار همچنان هدایت تیم ملی نوجوانان 
را برعهده خواهد داش��ت و در خصوص برنامه مسابقات انتخابی 
هم با او هماهنگی ش��د. وی درمورد این ک��ه دو کادر فنی برای 
مس��ابقات انتخابی المپیک و قهرمانی جهان انتخاب خواهد شد 
یا زوار هدایت هر دو تیم را برعهده دارد، تأکید کرد: تا کنون وارد 
جزئیات نشده ایم، باید مسابقات کشوری برگزار شود و پس از آن 

در جلسه  ای شرایط را بررسی کرده و بهترین تصمیم را بگیریم.

علی دوستی مهر: 

آینده خوبی را برای تیم جوانان متصور هستم
با هدایت زوار

تکواندوکاران نوجوان به مسابقات جهانی می روند

س��رمربی تیم فوتبال زیر 17 س��ال ایران با اش��اره به این که در 
عمرش دنبال استفاده از بازیکنان صغرس��ن نبوده است، گفت: 
اکثر بازیکنان خط خورده، نفراتی بودند که از رده زیر 11 س��ال 
 در تیم های پایه ملی بازی کرده  بودند. آنها در مسابقات مختلف 
تحت آزمایش قرار گرفتند و مشکلی نداشتند. متأسفانه 6 بازیکن 
خوبم را از دست دادم، اما در این شرایط هم سعی می کنیم در جام 

جهانی نتایج خوبی را به دست آوریم.
به گزارش خبرنگار مهر، با نظر کادر فنی تیم فوتبال زیر17 سال 
)نوجوانان( ایران روز پنج شنبه 18 مهرماه فهرست 21 نفره این 
تیم برای حضور در جام جهانی 2013 امارات اعام ش��د که طی 
آن نام میاد داعی، مجتبی مقتدایی، ماهان رحمانی، رضا کرما 
چعب، علی ریگی و عرفان وجدانی در بین نفرات خط خورده قرار 

داش��ت و دلیل خط خوردن نام آنها باالتر بودن سنش��ان پس از 
آزمایش استخوانی و MRI مطرح شده است. علی دوستی مهر در 
گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد اتفاقی که برای بازیکنان تیم زیر 
17 سال ایران در آستانه مسابقات جام جهانی نوجوانان رخ داد و 
باعث شد6 بازیکن این تیم کنار گذاشته شوند، گفت: در عمرمان 
دنبال صغرسن نبودیم و اکثر این بازیکنان، نفراتی بودند که از رده 
زیر11 سال  در تیم های پایه ملی بازی کرده اند و تجربیات زیادی 
در این زمینه دارند. وی در ادامه تأکید کرد: همچنین در مقاطع 
مختلف هم بارها تحت آزمایش MRI برای تش��خیص سنشان 
قرار گرفته و مش��کلی نداش��تند، اما یک هفته پیش از اعزام تیم 
به مسابقات جهانی، ناگهان به ما گفتند طبق قوانین جدید فیفا 
نمی توانیم از این بازیکنان اس��تفاده کنیم. سرمربی تیم فوتبال 
زیر 17 سال )نوجوانان( ایران با اشاره به این که در قوانین جدید 
فدراسیون جهانی فوتبال، حد ژنتیکی بازیکنان تاحدودی تغییر 
کرده که همین مس��أله باعث کنار گذاشتن بازیکنان از فهرست 
نهایی تیم ملی شده  است، یادآور شد: ما تابع تصمیم فدراسیون 
فوتبال و کمیته پزشکی هستیم. آنها هم اعام کردند این بازیکنان 
نمی توانند در جام جهانی ب��ه میدان بروند، ب��ه همین دلیل در 
این رقابت ها از آنها اس��تفاده نمی کنیم. وی در خصوص صعود 
تیم جوانان ب��ه مرحله نهایی رقابت های قهرمانی جوانان آس��یا 
خاطرنشان کرد: خدا را شکر تیم جوانان در این مرحله، خصوصا 
برابر تیم جوانان عربستان که تیم قدرتمندی بود، عملکرد خوبی 
داشت و توانست به مرحله نهایی صعود کند. ما زمان کمی برای 

آماده سازی داشتیم، اما نتایج خوبی به دست آوردیم.
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 میرزا کوچکی، سلیمانی و صیدایی
 3 گزینه جدی استانداری 

منتخب مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی گفت: منصور 
میرزا کوچکی، قاسم س��لیمانی و اسکندر صیدایی، س��ه گزینه جدی 

استانداری چهارمحال و بختیاری هستند.
امیرعباس سلطانی اظهار داش��ت: منصور میرزا کوچکی نماینده مردم 
بروجن در مجلس در دوره ششم، قاسم سلیمانی مدیرکل تعاون استان 
و همچنین معاون استاندار خراس��ان جنوبی و اسکندر صیدایی معاون 
برنامه ریزی استاندار البرز در دولت دهم و عضو هیأت علمی در دانشگاه 
اصفهان، گزینه های جدی استانداری چهارمحال و بختیاری هستند. وی 
خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا فردا و یا چهارشنبه گزینه نهایی، 

انتخاب و معرفی شود.

  برگزار ی نخستین جشنواره
 رسانه و امنیت 

فرمانده نیروي انتظام��ي چهار محال و بختیاري از برگزاري نخس��تین 
جشنواره رسانه و امنیت عمومي در استان خبر داد.

اس��رافیل جعفري با اش��اره به اهداف این جش��نواره افزود:  نخس��تین 
جش��نواره رس��انه و نظم امنیت عمومي به منظور بس��ط و گس��ترش 
تعام��ل هدفمند ناجا و رس��انه برگزار مي ش��ود. جعفري نقش رس��انه 
را در ارتق��اي تعامل پلیس و مردم بس��یار مؤثر دانس��ت و تصریح کرد: 
ظرایف روانش��ناختي نش��ر و تحلیل اخبار ح��وادث و رخدادها، ایجاد 
جامعه ش��ناختي تهیه، تدوین و انتش��ار اخبار اجتماع��ي و کنش وري 
رس��انه ها در حیطه ترویج قانونگرایي ونظم پذیري از محورهاي اصلی 
 این جش��نواره اس��ت. وی زمان برگزاری ای��ن جش��نواره را بهمن ماه

سال جاری دانست و اظهار داشت: عالقه مندان به شرکت در این جشنواره 
مي توانند آثار خود را تاپایان دي ماه امسال ارسال کنند.

 100 ویژه برنامه 
در هفته ایمنی 

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری از برگزاری بیش از100 
ویژه برنامه در طول هفته ایمنی در برابر زلزله و بالیای طبیعی در استان 
خبر داد. ستارفرهادی در گفتگو باایسنا -منطقه چهار محال وبختیاری- با 
اشاره به هفته ایمنی در برابر زلزله و بالیای طبیعی، بر ضرورت به کارگیری 
راهکارهای مقابله با مخاطرات احتمالی تأکید کرد.  وی به اهمیت ارتقای 
اطالعات عمومی در زمینه بالیای طبیعی اش��اره و خاطرنشان کرد: در 
همین راستا همه ساله در کشور با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی با 
 موضوع شناخت بهتر بالیای طبیعی و راهکارهای زندگی مسالمت آمیز

با بالیا، برنامه هایی تهیه، تدوین واجرا می شود.

فضاي فیزیکي کتابخانه هاي استان 
5 هزار مترمربع افزایش یافت

 مدی��رکل کتابخان��ه ه��اي چهارمح��ال و بختی��اري از افزای��ش 
 پنج هزار مت��ر مربعي فض��اي کتابخانه هاي عمومي اس��تان در س��ال 
جاري خبرداد. بهروز صادقي در جلسه انجمن کتابخانه هاي عمومي استان 
گفت: با پیگیري هاي انجام شده و حق انتفاع شش باب کتابخانه به اداره 

کل کتابخانه هاي عمومي استان اضافه شد. 
وي افزود: تا پایان سال جاري نیز پنج باب کتابخانه دیگر به این مجموعه 

افزوده خواهد شد. 

 2 مرکز توانمندسازی سالمندان
 در فارسان فعال است

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر دو مرکز 
توانمندسازی س��المندان با هدف جلوگیری از بروز برخی بیماری های 

روحی و جسمی در شهرستان فارسان فعال است.
حسین سعیدی در گفتگو با فارس در ش��هرکرد، اظهار داشت: در حال 
حاضر13مرکز روزانه و ش��بانه روزی نگهداری س��المند در این استان 
فعال است. وی افزود: از این تعداد،10 مرکز به صورت روزانه و سه مرکز 
به شکل ش��بانه روزی از س��المندان مراقبت می کنند. س��عیدی تعداد 
سالمندان تحت حمایت بهزیس��تی را یک هزار و 76 سالمند اعالم کرد 
و گفت: ارایه برنامه های بهداشتی، آموزش��ی و فرهنگی مفید و کارآمد 
 از اهم برنامه های مراکز نگهداری و مراقبت از س��المندان روزانه استان

 محسوب می شود.

 دختران جودوکار
 سوم کشور شدند

دختران جودوکار چهارمحال و بختیاری در هش��تمین دوره رقابت های 
نوجوانان و دوازدهمین دوره رقابت های جوانان دختر کش��ور به منظور 
انتخاب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا بر سکوی سوم 

رقابت های قهرمانی کشور ایستادند.

اخبار کوتاه

منتخب مردم شهرکرد در مجلس
سید سعید زمانیان

سوریه با مقاومت و در برابر اس��تکبار جهانی و دخالت های همه جانبه 
دولت های عربی، سناریوی حذف جبهه مقاومت را نقش برآب کرد.

وضعیت کنونی سوریه، آرامش کنونی کشور و ملت سوریه را ثمره مقاوت 
دانست. ملت و دولت سوریه با مقاومت و ایستادگی جانانه خود در برابر 
اس��تکبار جهانی و دخالت های همه جانبه دولت های عربی توانستند 

سناریوی حذف جبهه مقاومت را نقش برآب کنند.
تمام اتفاقات سوریه تالش استکبار جهانی برای حذف جبهه مقاومت در 
منطقه  است. استکبار جهانی  
و در رأس آنها آمریکا و اسرائیل 
و همچنین کش��ورهای عربی 
در تالش ب��رای نابودی جبهه 
مقاوم��ت در منطق��ه بودن��د 
که ای��ن مکر و حیله دش��من 
با ایس��تادگی و مقاومت مردم 

سوریه خنثی شد.

 سوریه  سناریوی حذف جبهه  مقاومت
   را نقش برآب کرد

چهره روزیادداشت
کشف محموله 2200 کیلوگرمی قاچاق زغال جنگلی در کیار

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کیار گفت: محموله قاچاق زغال به وزن دو هزار و 
200 کیلوگرم ضبط شد. علی حسین امینی اظهار داشت: نیروهای این اداره با همکاری محیط زیست 
منطقه و نیروی انتظامی، دوپالن محموله قاچاق زغال به وزن دو هزار و 200 کیلوگرم را متوقف کردند.
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افزایش 2 برابري تولید 
بوکسیت پرعیار  

محسن ضیایی مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه10 کشور 
گفت:200میلیارد ری��ال مطالبات گندمکاران چه��ار محال و بختیاري 
پرداخت ش��د. محس��ن ضیایی در گفتگو با ایس��نا-منطقه چهارمحال 
وبختیاري- به خرید تضمیني24 هزار تن گندم از ابتداي امسال تاکنون 
اش��اره کرد و افزود: در ازاي خرید این مقدار گندم، 200 میلیارد ریال به 

کشاورزان پرداخت شده است.
وی با اش��اره به تداوم خرید تضمیني گندم تا پایان مهرماه، تصریح کرد: 
پیش بیني می شود خرید تضمیني گندم از کشاورزان این استان به30 
هزار تن برسد. ضیایي خاطرنشان کرد: در چهارمحال و بختیاري20 مرکز 
خرید گندم، محصول کش��اورزان را به قیمت تضمیني هرکیلوگرم800 

تومان خریداري مي کنند.

 رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري از افزایش دو 
برابري تولید بوکسیت پرعیار در کشور خبر داد.

 رحمان کرمی با اشاره به دوبرابر شدن تولید بوکسیت در معدن شهید نیلچیان 
استان در سال جاری، اظهار داشت: از ابتداي امسال، دوهزار تن بوکسیت در 
این معدن تولید شده است. وی خاطرنشان کرد: معدن شهید نیلچیان از نظر 
نوع، کیفیت و مرغوبی��ت تولید، به عنوان بهترین معدن ای��ران مطرح و مواد 
استخراج شده از آن شامل دو  نوع خاك نسوز به  نام هاي آرژیلیت و بوکسیت 
با عیار 65 تا 75 درصد اس��ت که در خاورمیانه از نظر عیار و حجم ذخیره بي 
نظیر است. کرمی با اشاره به فروش این محصول در بازارهای داخلی و خارجی، 
تصریح کرد: این مواد پس از استخراج به بوکسیت ویژه و  بوکسیت درجه یک 

تبدیل و در بازارهاي داخلي و خارجي به فروش مي رسد.

مطالبات گندمکاران 
استان پرداخت شد
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ورود مس��افر و بازدید از رودخانه زاینده رود همراه 
با رس��یدن میوه ها و فروش محص��والت باغی در 
اس��تان چهارمحال و بختی��اری افزای��ش یافته و 
 گردش��گران در مناط��ق مختلف رودخان��ه اتراق 
 م��ی کنن��د. در ای��ن می��ان ب��ه عل��ت نب��ود 
زیرس��اخت های مناس��ب و در عین ح��ال رعایت 
نکردن گردش��گران، زباله های بس��یاری در کنار 
رودخانه ریخته ش��ده اس��ت که زیبای��ی و محیط 
زیس��ت رودخانه را مورد تهدید قرار م��ی دهد. به 
گزارش خبرنگار مهر، هنگامی که اسم زاینده رود به 
میان می آید نگاه ها به سمت استان اصفهان و پل 
های تاریخی سی وسه پل و خواجو می رود. اگرچه 
زاینده رود با استان اصفهان ش��ناخته شده است، 
اما در اصل سرچش��مه و اصل رودخانه در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری ق��رار دارد. زیبایی رودخانه 
زاین��ده رود و خروش��ان بودن آن فقط در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری قابل مشاهده است. هرچند 
زاینده رود در استان اصفهان خشک شده است، اما 

در این استان با ش��دت جریان دارد و مسافرانی که 
استان اصفهان را برای بازدید از زاینده رود انتخاب 
می کردند، هم اکن��ون وارد اس��تان چهارمحال و 
بختیاری می ش��وند و زیبایی ای��ن رودخانه را در 
این اس��تان نظاره گر م��ی ش��وند.رودخانه زاینده 
رود در شهرس��تان س��امان جری��ان دارد و وجود 
روستاهای تاریخی و باغات گسترده میوه و نزدیکی 
به شهرهای نجف آباد و تیران استان اصفهان موجب 
شده است مسافران بسیاری وارد این منطقه شوند. 
این روزها که همراه شده با رسیدن میوه ها و فروش 
محصوالت باغی از جمله گردو، بادام، انگور، هلو و... 
در کنار جاده های شهرستان سامان، ورود مسافران 
نیز به این منطقه افزایش یافته و موجب شده است 
مس��افران به علت ش��لوغی در مراکز گردشگری از 
جمله منطقه پل زمانخان به جاهای دیگر رودخانه 
و روستاهای این منطقه بروند و دراین مناطق اتراق 

کنند و از زیبایی های این رودخانه لذت ببرند.
در این میان هنگامی که مس��افران، این مناطق را 

ترك می کنند زبال��ه های خود را ب��دون توجه به 
محیط زیس��ت  و زیبایی رودخانه در کنار رودخانه 
رها می کنند و محیط زیس��ت و زیبایی رودخانه را 

مورد تهدید قرار می دهند.
 بع��د از ه��ر بارندگ��ی، آب در میان ای��ن زباله ها 
جری��ان پیدا کرده و باعث می ش��ود ک��ه آب های 
 منطقه هم  آلوده شود و در عین حال چون زباله ها
 با آب حمل می ش��وند، منابع آبی و چش��مه های

پایین دست را آلوده کنند. زباله ها مناطق نازیبایی 
در مناطق مختل��ف زاینده رود در این شهرس��تان 
ایجاد کرده اس��ت که ضرورت دارد هرچه سریع تر 
این مناطق از زباله ها پاکسازی شده و اقدامات الزم 
برای جلوگیری از ریختن زباله توس��ط مسافران و 

گردشگران انجام شود.

زیرس�اخت ه�ای گردش�گری باید در 
منطقه رودخانه زاینده رود توسعه یابد

مدی��ر کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 

گردشگری اس��تان چهارمحال و بختیاری معتقد 
اس��ت که وجود رودخانه دائمی زاینده رود موجب 

گردشگری طبیعی در استان شده است.
مژگان ریاحی بیان داش��ت: وجود رودخانه دائمی 
زاینده رود، یکی از پتانسیل هایی است که موجب 
گردش��گری طبیع��ی در منطقه س��امان اس��تان 

چهارمحال و بختیاری شده است.
وی تأکید کرد: حضور گردشگران برای کشاورزان 
منطقه موجب شده که رونق اقتصادی در این بخش 
صورت گیرد. مدی��ر کل می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری 
بیان داشت: آموزش و فرهنگسازی در خصوص زباله 
ها  و همچنین کارهای فرهنگ��ی در این خصوص 
باید انجام گیرد و زیرساخت ها نیز باید توسعه یابد.

فرمان��دار شهرس��تان س��امان نی��ز در گفتگ��و با 
خبرنگار مهر ب��ا بیان این که جم��ع آوری زباله در 
حاش��یه زاینده رود در محوطه روس��تا و ش��هر بر 
عهده دهیاران و شهرداران است، اظهار داشت: در 
 مابقی مکان ها که در حریم ش��هر و روستا نیستند 
جمع آوری زباله ها بر عهده ش��وراها و بخشداران 
مرکزی است. اس��فندیار قربانی با  اشاره به این که 
فرهنگ س��ازی در زمین��ه جم��ع آوری زباله باید 
توسط دس��تگاه های فرهنگی صورت گیرد، بیان 
داشت: محیط زیست درمورد آالینده های محیط 
زیستی باید نقش پیشگیری و نقش نظارتی را دنبال 
کند. وی با بیان این که باید برای پیشگیری از تولید 
زباله فرهنگ س��ازی صورت گیرد، اذعان داش��ت: 
بایدتوسط دستگاه های متولی، فرهنگ جمع آوری 
زباله و تولید زباله نهادینه ش��ود. قربانی با بیان این 
که شهرس��تان س��امان به عنوان قطب گردشگری 
شناخته شده است، بیان داشت: اکثریت گردشگران 
از کانون تفریحی ملی پل زمانخان بازدید می کنند 
و استقبال از کانون گردشگری پل زمانخان بیش از 
ظرفیت این مکان گردشگری است و دراین مجتمع، 
 مسافران و گردشگران به حاشیه زایند رود رفته و از 

ظرفیت های این مکان ها استفاده می کنند.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه در س��ال92- 93در این 
 شهرستان12 قطعه زمین مستعد برای پروژه های

گردش��گری ایجاد کمپینگ و اقامت��گاه موقت در 
 روس��تاهای حاش��یه زاینده رود ایجاد می ش��ود،

بیان داش��ت: این پروژه در راس��تای ارایه خدمات 
ب��ه مس��افرین و گردش��گران در نق��اط مختل��ف 
شهرس��تان اس��ت. قربانی با بی��ان این ک��ه ایجاد 
 کمپینگ و اقامتگاه موقت نیاز به فرهنگ س��ازی

و مشارکت مردمی اس��ت، بیان داشت: در راستای 
نهادینه کردن جمع آوری زباله باید اقالم تبلیغاتی 
فرهنگی و بهداشتی در بین مسافران و گردشگران، 

اهالی منطقه و ... توزیع شود.
مع��اون گردش��گری اداره کل می��راث فرهنگ��ی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری چه��ار مح��ال و 
 بختیاری در گفتگو با خبرنگار مه��ر با بیان این که

بحث زباله متأسفانه مسأله عام است که نه تنها در 
حاشیه زاینده رود بلکه در س��رتا سر استان وجود 
دارد، اظهار داشت: بحث زباله تنها مختص گردشگر 
و مس��افر نیس��ت، بلکه آلودگی محیطی، نداشتن 
تصفیه خان��ه، دامداری، اس��تفاده از س��موم مواد 
شیمیایی و ... موجب آلودگی بافت های روستایی و 

مناطق گردشگری و ... می شود.
  حی��در صادق��ی با بی��ان این ک��ه ریش��ه تولید و 
جمع آوری زباله در استان ریشه فرهنگی دارد، بیان 
داشت: در کارگروه فضا س��ازی مطلوب اجتماعی 
که زیر مجموعه ش��ورای فرهنگ عمومی اس��ت، 
 وظایفی برای  محیط زیست، امور آب، دهیاری ها،

 ش��هرداران، فرمان��داران، آم��وزش و پ��رورش، 
صدا و س��یما، می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری و همه دس��تگاه های متولی مشخص 

شده است.
وی با اش��اره به این ک��ه در راس��تای بهینه کردن 
فضاه��ای اجتماع��ی م��ورد اس��تفاده عمومی با 
دس��تگاه متولی صورت گیرد، اذعان داش��ت: یکی 
دیگر از مش��کالت جمع آوری تولی��د زباله کمبود 
 زیرس��اخت ها، نداش��تن تصفیه خانه، اس��تفاده 
غیر صحیح از کودهای شیمیایی که موجب آلودگی 
آب و خاك نیز می ش��ود و معضالت خاص را برای 
مکان های گردش��گری به هم��راه دارد. صادقی با 
بیان این که در اس��تان، مرکز بازیافت وجود ندارد، 
تصریح کرد: مراکز دفن زباله در استان کارشناسی 
نیست و زباله ها به صورت غیر اصولی دفع می شود 
که بسیاری از زباله ها توسط باد در فضای شهر و به 

خصوص روستاها  پراکنده می شود.

زباله ها زاینده رود را فرا گرفتند

گردشگرانی که زیبایی های رودخانه را کمرنگ می کنند

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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آگهي فقدان سند مالكيت
برگ  دو  باارائه  سيدعلي  فرزند  صفائي  الدين  سيدسهيل  آقاي  اينكه  به  نظر   657
سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود  هويت  كه  استشهادمحلي 
 23 درسودآباد  واقع   990 شماره  خانه  يكباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  مالكيت 
كه  شده  مترمربع  يكصدوسي  مساحت ششدانگ  به  ثبتي شهرضا  يك  اصلي  بخش 
ميمنت  بنام  ثبت 44132  ذيل  دفتر289   112 طبق صفحه  فوق  پالك  تمامت ششدانگ 
پارسائي  ثبت وسندصادرگرديده كه نامبرده بموجب سندشماره 121940 – 2 / 4 / 75 
انتقال  پوربالسويه  مالكيت خودرابه رضاپارسايي وزهراكاظم  تمامت  دفتر3 شهرضا 
داده است كه زهراكاظم پوربموجب سند 114542 – 30 / 4 / 85 دفتر4 شهرضاتمامت 
سه دانگ مالكيت خودرابه سيدسهيل الدين صفايي انتقال داده كه نامبرده نيزبموجب 
شهرضااصل  دفترچهار   85  /  4  /  30  –  114546 و   85  /  4  /  30  – اسناد114544 
دورهن  اين  كه  مركزي  شهرضاقرارداده  مسكن  بانك  دررهن  خودرا  ومازادمالكيت 
فك نشده اينك سيدسهيل الدين صفايي درخواست صدورسندمالكيت سه دانگ ازپالك 
يك  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئين  ماده  دراجراي  لذا  است  رانموده  فوق 
نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن 
اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت 
ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق 
مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه 
آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.       مير محمدي - 

رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت 
برگ  دو  باستناد  فرزند حسين  شاهدی   علی  آقای   103/92/1896/337 647 شماره 
كه  است  مدعی  است  گواهی شده  رسما  امضای شهود  و  هويت  كه  محلی  اشتهاديه 
طلق  زمين  اعيان  و  عرصه  ششدانگ  سهم  پنج  و  چهل  از  سهم  چهار  مالكيت  سند 
استان  نطنز  ثبتی  9 حوزه  بخش  در  واقع   -51 از  فرعی  نه  و  يكصدو سی  بشماره  
ثبت  ذيل  امالك   88 دفتر   137 صفحه  در  كه  مربع  متر   379/42 بمساحت  اصفهان 
به موجب  ثبت و صادر و تسليم گرديده و  بنام علی شاهدی فرزند حسين    10942
يافته   معامله ديگری  انتقال قطعی  او  سند رسمی3574-56/11/19 دفتر 25 نطنز به 
درخواست  چون  است  شده  رفته/مفقود  بين  از  كشی  اسباب  اثر  در  و  نشده  انجام 
صدور المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين 
از آنچه  انجام معامله )غير  نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی 
باشد  خود  نزد  مزبور  مالكيت  سند  وجود  يا  آن  به  نسبت  شده(  ذكر  آگهی  اين  در 
را  اعتراض خود  و  مراجعه  اداره  اين  به  روز  ده  مدت  تا  آگهی  اين  انتشار  تاريخ  از 
كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس 
يا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر  گردد:  مسترد  كننده  ارائه  يا  سند  اصل  و 
به  و  صادر  مرقوم  مالكيت  سند  المثنی  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در 
و  اسناد  ثبت  رئيس   – شادمان  مجتبی   204 الف:  م  شد.  خواهد  تسليم   متقاضی 

امالك نطنز 

فقدان سند مالكيت 
برگ  دو  باستناد  جعفر  فرزند  عظيمی    داود  آقای   103/92/1901/337 شماره   648
اشتهاديه محلی كه هويت و امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است كه سند 
واقع  متر مربع بشماره  پالك 51/1166  باغ بمساحت 512  يكدرب  مالكيت ششدانگ 
در رهن جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز كه در صفحه 138 دفتر 102 امالك ذيل ثبت 
3177 بنام داود عظيمی فرزند جعفر  ثبت و صادر و تسليم گرديده و به موجب سند 
انتقال قطعی يافته ومعامله ديگری  او  رسمی شماره 61164-74/6/8 دفتر 7 نطنز به 
درخواست  چون  است  شده  رفته/مفقود  بين  از  كشی  اسباب  اثر  در  و  نشده  انجام 
صدور المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در 
اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی تا مدت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا 
ارائه كننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 

م الف: 205 مجتبی شادمان – رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
523 شماره 103/92/1582/337چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه بشماره پالك 
982 فرعی مفروزو مجزی شده  ازشماره  775 فرعی از شماره 53- اصلی 
واقع در افوشته كه بنام سيد خليل مير محمد فرزند سيد هاشم در جريان ثبت می 
به  اينك  گردد  تجديدآگهی  بايستی  قبلی  آگهی  در  مالك  حضور  عدم  بعلت  كه  باشد 
موجب دستور اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالك مرقوم 
در ساعت 10 صبح روز 1392/9/20 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين صاحبان امالك اخطار می گردد كه در ساعت 
و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. م الف 192مجتبی شادمان – رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

ابالغ وقت رسيدگی
دادخواستی  احمدی   ملك  مليحه  خواهان   735/92 كالسه  پرونده  خصوص  در   654
وقت  است.  نموده  تقديم  زاده   شماعی  فرهاد  طرفيت  به  چك  وجه  برمطالبه  مبنی 
به  توجه  با  است.  گرديده  تعيين   4 ساعت   92/9/2 مورخ  شنبه  روز  برای  رسيدگی 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبه روی   – اول ارباب   – قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع درخيابان سجاد 
مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا- پالك 57 كد پستی 8165756441 شعبه 19 
شورای حل اختالف اصفهان شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
 مقتضی اتخاذ می شود. م الف 7521مدير دفتر شعبه 19 مجتمع شماره 2 شورای حل

 اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
دادخواستی  احمدی   ملك  مليحه  خواهان   734/92 كالسه  پرونده  خصوص  در   655
وقت  است.  نموده  تقديم  زاده   شماعی  فرهاد  طرفيت  به  چك  وجه  مطالبه  بر  مبنی 
رسيدگی برای روز شنبه مورخ 92/9/2 ساعت 3/30 تعيين گرديده است. با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبه روی   – اول ارباب   – قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع درخيابان سجاد 
مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا- پالك 57 كد پستی 8165756441 شعبه 19 
شورای حل اختالف اصفهان شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف 7522مدير دفتر شعبه 19 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 

تغييرات 
652 شماره 92/4278/33/و آگهی انتقال مركز شركت دان گستر آهوك به شماره ثبت 
مجمع  جلسه  صورت  به  10103637087-مستند  ملی  شناسه  و   850
عمومی فوق العاده مورخه 1391/12/25 و آگهی تغييرات به شماره 1854046 شركت 
فوق كه قبال با شماره 323055 در ثبت شركتها و موسسات غير تجاری تهران به ثبت 
رسيده بود و به استناد نامه شماره 92/101549- 1392/6/12 به علت تغيير نشانی از 
نشانی سابق به نشانی – استان اصفهان – اردستان – ناحيه صنعتی باقر آباد كارخانه 
دادن گستر آهوك كد پستی 891778777 انتقال مركز شده است پس از وصول پرونده 
به ثبت اردستان با شماره 850 ثبت دفاتر ثبت شركتهای اين اداره شده را جهت اطالع 
عموم بر انتقال و شماره ثبت جديد در روزنامه رسمی و در روزنامه زاينده 
رود به شرح فوق يكبار آگهی مينمايد . م الف 286 خير اله عصاری رئيس ثبت اردستان 

و امالك اردستان 

ابالغ تعيين وقت افراز
534 شماره 103/12/1742/337 نظر باينكه آقای مجيد حاجی حسينی احدی از مالكين 
 مشاعی ششدانگ قطعه باغچه بشماره پالك 402 فرعی از شماره 9 – اصلی واقع در علياء نطنز

جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز با مالكيت پنج دانگ مشاع از ششدانگ خواستار 
 افراز سهمی خود از سهام مشاعی ساير مالكين كه برابر حكايت پرونده ثبتی عبارتند

علی  از   و محمد افضلی هر يك نسبت به نيم دانگ مشاع از ششدانگ گرديده و اعالم  
نموده كه از آدرس ساير مالكين اطالعی ندارند لذا باستناد قانون افراز و فروش امالك 
برابر  و  تعيين  افراز  تاريخ 92/8/21 جهت عمليات  آذرماه سال 1357  مشاع مصوب 
ماده 17 آيين نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا  بدينوسيله از كليه افراد فوق 
دعوت ميگردد در موعد مقرر در محل وقوع ملك حضور بهمرسانند بديهی است عدم 
حضور مانع از رسيدگی و اقدامات قانونی نخواهد بود .   م الف 194 مجتبی شادمان 

كفيل ثبت  اسناد و امالك نطنز

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودرو پژو پارس دو گانه سوز به شماره موتور12489296619 و شماره 
شاسی NAAN21CA2BK443654 و شماره پالك   13-815ی53متعلق به اينجانب 

بهمن زين الدين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
امام سجاد )ع( : گفتار نيك، ثروت را زياد و روزى را فراوان 
مى كند، م��رگ را به تأخي��ر مى اندازد، انس��ان را در خانواده 

محبوب مى كند و به بهشت وارد مى نمايد.

کر و عیادت مریض

4 اصل برای داشتن پوستی زیبا

مرد کری بود که می خواست به عیادت همسایه مریضش برود. با خود 
گفت: من کر هستم. چگونه حرف بیمار را بشنوم و با او سخن بگویم؟ 
او مریض است و صدایش ضعیف هم هست. وقتی ببینم لبهایش تکان 
می خورد. می فهمم که مثل خود من احوالپرسی می کند. کر در ذهن 

خود، یک گفتگو آماده کرد. اینگونه:
من می گویم: حالت چطور اس��ت؟ او خواهد گفت)مثاًل(: خوبم شکر 

خدا بهترم.
من می گویم: خدا را شکر چه خورده ای؟ او خواهد گفت)مثاًل(: شوربا، 

یا سوپ یا دارو.
من می گویم: نوش جان باش��د. پزشک تو کیس��ت؟ او خواهد گفت: 

فالن حکیم.
من می گویم: قدم او مبارک است. همه بیماران را درمان می کند. ما 
او را می شناسیم. طبیب توانایی اس��ت. کر پس از اینکه این پرسش 
و پاس��خ را در ذهن خود آماده کرد. به عیادت همسایه رفت. و کنار 
بستر مریض نشست. پرسید: حالت چطور است؟ بیمار گفت: از درد 
می میرم. کر گفت: خدا را ش��کر. مریض بسیار بدحال شد. گفت این 
مرد دش��من من اس��ت. کر گفت: چه می خوری؟ بیم��ار گفت: زهر 
کش��نده، کر گفت: نوش جان باد. بیمار عصبانی ش��د. کر پرس��ید 
پزشکت کیست. بیمار گفت: عزراییل. کر گفت: قدم او مبارک است. 
حال بیمار خراب شد، کر از خانه همسایه بیرون آمد و خوشحال بود 
که عیادت خوبی از مریض به عمل آورده است. بیمار ناله می کرد که 

این همسایه دشمن جان من است و دوستی آنها پایان یافت.
برگرفته از مثنوی مولوی

تولید قهوه سازی که تلخی 
قهوه را می گیرد

محققان دستگاه قهوه سازی را طراحی و تولید کرده اند که می تواند تلخی 
قهوه را بدون تغییر در طعم قهوه گرفته تا نیاز به مصرف شکر را از بین ببرد.
 قه��وه س��از از بی��ن برن��ده تلخ��ی آب را ب��ه ی��ک دم��ای ثاب��ت

می رساند و پس از آن آب داغ را به صورت یکسان روی قهوه آسیاب شده 
می ریزد تا از طعم تلخ قهوه بکاهد.این دستگاه قهوه ساز آب را در مخزن 
خود نگاه می دارد تا به یک دمای ویژه برساند. این حقیقت که قهوه دارای 
یک طعم تلخ است، حقیقتی اس��ت که در نظر عده ای یک راه حل ساده 

دارد و آن از بین بردن این طعم تلخ است.
 به طور طبیعی راه حل های بس��یاری برای این مس��أله وج��ود دارد که 
یکی از آنها افزودن یک قاشق پر شکر اس��ت، برخی شیرین کننده های 
مصنوعی را همواره نزدیک قوری قهوه خود نگاه می دارند و برخی دیگر 
یک راست به سمت منبع می روند و خواستار تولید دستگاه قهوه سازی 
می شوند که تلخی را از قهوه بگیرد. دستگاه قهوه ساز از بین برنده تلخی 
با قیمت199/95 دالر عرضه ش��ده و این فرصت را برای مش��تری خود 
فراهم می کند که قهوه ای بدون تلخی و بدون نیاز به ش��کر و ش��یرین 
کننده های مصنوعی در خانه تهیه کند.این دس��تگاه قهوه س��از دارای 
دو مخزن است که یکی آب را تا رسیدن به دمای مطلوب نگاه می دارد و 
 دیگری آب داغ را که به صورت یکنواخت روی دانه های آسیاب شده قهوه

 می ریزد.

آب: بهترین شوینده برای صورت
اولین گام برای داشتن پوستی سالم و زیبا  شستشوی مناسب آن با آب ولرم است. این که 
برای چه نوع پوستی باید از چه نوع شوینده ای استفاده کنید، متخصصان پوست توصیه 
می کنند به جای صابون از پن برای شستشوی صورت استفاده شود، زیرا پن  ها برخالف 

صابون، حالت قلیایی ندارند و آسیبی به پوست نمی رسانند.
اگر هم می خواهید از صابون اس��تفاده کنید باید س��راغ انواع مالی��م آنها مثال صابون 
گلیسیرین یا شیر و عسل بروید. البته پوست بسیاری از خانم ها به دالیل مختلف مستعد 
بروز آکنه است،  بنابراین به این افراد توصیه می شود از شوینده  های مناسب پوست های 

چرب که در داروخانه  ها به فروش می رسند، استفاده کنند.

حوله را فاکتور بگیرید
بیشتر افراد عادت دارند بعد از شستن صورت از حوله مشترک خانواده که معموال هم 
در دستشویی آویزان است، استفاده کنند، اما این کار باعث بروز حساسیت، آکنه و البته 
خشکی پوست می شود. بهترین راهکار این است که اجازه دهید صورتتان در معرض هوا 
قرار گیرد و خشک شود،  اما استفاده از دستمال های کاغذی نرم و استاندارد و حوله  های 

نرم مخصوص صورت هم گزینه مناسبی است.

مرطوب کننده  ها را دست کم نگیرید
بر خالف باور عموم مردم، همه مرطوب کننده  ها حاوی روغن و چربی نیستند و استفاده 
از آنها به معنی آبرسانی پوست است، نه افزودن چربی. شاید بد نباشد بدانید عدم استفاده 
از این کرم ها باعث بروز خشکی و افزایش چین و چروک های پوست می شود، در حالی 
که استفاده از مرطوب کننده مناسب باعث شادابی و طراوت چهره و کاهش التهابات 

پوستی خواهد شد و جوش ها را نیز از بین  می  برد.
 بنابراین برای داش��تن پوس��تی س��الم و زیب��ا بعد از شس��تن صورت حتم��ا از یک 
 مرطوب کننده فاقد چربی اس��تفاده کنید. اس��تفاده از مرطوب کنن��ده لب نیز مانع 
از پوسته پوسته ش��دن و ترک خوردن لب ها می ش��ود و تأثیر زیادی در زیبایی چهره 
 دارد. نکت��ه جالب این ک��ه  روغن زیتون ی��ک مرطوب کننده گیاهی لب به حس��اب 

می  آید.

کرم روز و کرم شب یادتان نرود  
خیلی  ها استفاده از کرم های روز و ش��ب را یک کار لوکس و غیرضروری می دانند، در 
حالی که به گفته متخصصان پوست استفاده از این محصوالت از بروز خشکی پوست 
پیشگیری می کند، روند پیری پوست را به تأخیر  می  اندازد و باعث صاف و شفاف شدن 

پوست می شود. 
همچنین کرم های روز و شب خاصیت مرطوب  کنندگی باالیی دارند، اما تفاوت اصلی 
آنها این است که کرم   های روز اغلب س��بک و حاوی ضدآفتاب  هستند، اگر چه هرگز 
نمی  توانند جایگزین ضدآفتاب شوند،  اما کرم   های شب غلیظ تر از کرم   های روز بوده 
و مواد مغذی و ویتامین  های مفید زیادی برای پوست دارند و بهترین زمان استفاده از 

آنها بعد از ۳۰سالگی است.
از طرفی افرادی که پوست چرب و آکنه  ای دارند باید از کرم   های روز خیلی مالیم و سبک 
و اصطالحا فاقد چربی )Oil free(استفاده کنند،  اما مصرف کرم   های شب به این افراد 
توصیه نمی شود، بنابراین بهتر است به تجویز پزشک سراغ کرم   های حاوی اسید میوه یا 
کرم  های الیه  بردار مثل ترتینویین بروند. برای تشخیص این که چه نوع کر می   مناسب 

شماست، باید به یک متخصص پوست مراجعه کنید.

اینترنت در عصر حاضر زندگی همه را تحت تأثیر قرار 
داده اس��ت، به ویژه نوجوانان و جوان��ان را زیرا به نظر 
می آید جوانان یک لحظه نیز بدون اینترنت، رایانه یا 

اسمارت فون هایشان نمی توانند زندگی کنند.
مهم ترین رقم در این گزارش نسبت بومیان دیجیتال 
جوان به جمعیت کلی هر کشور اس��ت؛ زیرا به گفته 
وی آینده یک کشور توسط جوانان امروز و تکنولوژی 
تعیین می ش��ود. از این رو کش��ورهایی که از نسبت 
باالتری از بومیان دیجیتال جوان برخوردارند در عصر 

دیجیتال آینده پیشگام خواهند بود.
به گزارش  NBC، اینترنت در عصر حاضر زندگی همه 
را تحت تأثیر قرار داده است،  به ویژه نوجوانان و جوانان 
را زیرا ب��ه نظر می آی��د جوانان یک لحظ��ه نیز بدون 
اینترنت، رایانه ی��ا اسمارت فون هایش��ان نمی توانند 

زندگی کنند.
باوجود این که به نظر می آید جوانان هرلحظه درحال 
استفاده از اینترنت هستند، ش��اید شگفت زده شوید 
اگر دریابید تنها۳۰ درصد از افراد 15 تا 24 س��اله در 
سرتاسر جهان در دس��ته بومیان جوان دیجیتال قرار 
دارند؛ منظور شهروندانی است که دست کم برای پنج 

سال در اینترنت فعال بوده باشند.
گزارش جدید اتحادی��ه بین المللی ارتباطات راه دور، 
ش��اخه ای از س��ازمان ملل متحد که ب��ر اطالعات و 
فناوری ه��ای ارتباطاتی تمرکز دارد، نش��ان می دهد 
فعال ترین ش��هروندان دیجیتال در جهان، کره ای ها 
هس��تند زیرا 99/6 درص��د از جوانان این کش��ور در 

اینترنت فعال هستند.
جمعیت فعاالن دیجیتال در ایاالت متحده 96 درصد 
است، آماری که آمریکا را از نظر میزان فعالیت جوانان 
15 تا 24 س��اله بعد از ژاپن، فنالند، دانمارک و هلند 

قرار می دهد.
کمترین میزان کارب��ران فعال اینترنت به کش��وری 
کوچک  در جن��وب غرب اقیانوس آرام ب��ه نام تیمور 
شرقی اختصاص دارد. تعداد بومیان دیجیتال در این 

کشور کمتر از یک درصد است.
به گفته مایکل بست محقق مؤسسه فناوری جورجیا 
که در ن��گارش این گ��زارش همکاری داشته اس��ت، 
مهم ترین رقم در این گزارش نسبت بومیان دیجیتال 
جوان به جمعیت کلی هر کشور اس��ت، زیرا به گفته 
وی آینده یک کشور توسط جوانان امروز و تکنولوژی 

تعیین می شود.
 از این رو کشورهایی که از نس��بت باالتری از بومیان 
دیجیتال جوان برخوردارن��د در عصر دیجیتال آینده 

پیشگام خواهند بود.
با درنظر گرفتن این مقیاس، ایس��لند با 1۳/9درصد 
رتبه اول را در زمینه نسبت بومیان دیجیتال جوان به 

جمعیت کل کشور به دست می آورد.
 نیوزیلند با 1۳/6درصد رتبه دوم، کره با 1۳/5درصد 
رتبه سوم، مالزی با 1۳/4درصد رتبه چهارم، لیتوانی 
با 1۳/2درصد رتبه پنجم، آمریکا با 1۳/1درصد رتبه 
ششم، باربادوس با 1۳/1درصد رتبه هفتم، اسلواکی 
با 12/7درصد رتبه هشتم، التویا با 12/۳درصد رتبه 
نهم و دانمارک با 12/۳درصد رتبه دهم را به دس��ت 

می آورند. 
کش��ورهایی که از کمترین نس��بت جمعیت بومیان 
دیجیتال به جمعیت کل برخوردارند عبارتند از تیمور 

شرقی، میانمار و سیرالئون. 
تمامی کشورهایی که در دسته کمترین نسبت بومیان 
دیجیتال قرار گرفته اند کشورهای آسیایی و آفریقایی 
هستند، بیشتر آنها درگیر جنگ های داخلی و خارجی 
بوده و از دسترس��ی به اینترنت در آنها با محدودیت 
مواجه اس��ت و این امر میزان کاربرد اینترنت را تحت 

تأثیر خود قرار داده است.

دیجیتال ترین کشورهای 
جهان را بشناسید 424
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اخبار ویژه

یک ش��رکت نروژی می گوید: تراش��ه 
اولتراسوندی ساخته است که می تواند 
با شناسایی حرکات و ژست دست فرد 
در هوا، نمایشگر وس��ایلی مانند تلفن 

همراه و تبلت را کنترل کند.
آزمایش��گاه ه��ای Elliptic ک��ه این 
 تراش��ه را س��ال آینده به تولی��د انبوه 
 م��ی رس��اند، در ح��ال مذاک��ره ب��ا 
شرکت های سازنده تلفن همراه آسیایی 
اس��ت تا آن را در وس��ایل الکترونیکی 
مصرفی تعبیه کنند.این تراشه از امواج 
صوتی برای تعبیر حرکات دست کاربر 
استفاده می کند. سیستم های کنونی تشخیص حرکات، می توانند فقط حرکات دست را درون 
 یک میدان بسیار کوچک تعبیر کنند، اما طراحان Elliptic می گویند: این تراشه اولتراسوند آنها 
می تواند  حرکات را در هر جای یک میدان 18۰ درجه ای تش��خیص دهد. »اریک فورستروم«  
طراح رابط در مورد فناوری های کنونی می گوید: کاربر باید نقطه دقیق را برای ژست گرفتن به 
جای یک فضای تعاملی بزرگ در اطراف دستگاه بیاموزد. تلفن های هوشمند یا تبلت که صفحه 
نمایش کوچکی دارند به خوبی قادر به تعبیر زبان بدن نیستند و کاربر به یک منطقه بزرگ برای 

ژست و حرکت دست نیاز دارد.
این سیستم یک میدان وسیع ارایه می کند و می تواند ژست و حرکات دست را در هوا و در فاصله 

یک متری دستگاه به درستی تشخیص دهد.

تحقیقات جدی��د محققان دانش��گاه 
پوردوی آمریکا نشان می دهد: مصرف 
روزانه بادام برشته شده منجر به کاهش 

گرسنگی بدون افزایش وزن می شود.
این تحقیق در زمینه تأثیر میان وعده 
بادام بر اش��تها و وزن انجام شده است. 
شرکت کنندگان این تحقیق با خوردن 
سه قاشق غذاخوری بادام برشته شده 
کم نمک میزان ویتامی��ن E و چربی 
اشباع نشده )چربی خوب( رژیم غذایی 
خود را افزایش دادن��د. در حال حاضر  
افزایش مقدار میان وعده موجب چاقی 

و کمبود مواد غذایی مغذی می ش��ود و دقت در انتخاب میان وعده مناسب برای سالمتی مفید 
اس��ت و خطر افزایش وزن را کاهش می دهد. این تحقیق شامل 1۳7 شرکت کننده در معرض 
 خطر »دیابت نوع 2« بود که به پنج گروه تقسیم ش��دند.گروه کنترل هیچ گونه آجیلی مصرف 
 نمی کردندگروه صبحانه و ناهار که 1/5اونس ب��ادام و گروه میان وعده صبح و بعدازظهر ما بین 
وعده های غذایی بادام اس��تفاده می کردند. این گروه ها رژیم غذایی و فعالیت ورزش��ی خاصی 
نداشتند.  با وجود این که مصرف کنندگان بادام، روزانه از طریق بادام 25۰ کالری اضافه دریافت 
کرده بودند، بعد از چهار هفته وزن آنان افزایش نیافته بود. نتایج این تحقیق نش��ان می دهد در 
مصرف تنقالت باید روشی عاقالنه اتخاذ کرد که این روش به غذاهای مصرفی در میان وعده ها 

بستگی دارد.

رفع گرسنگی بدون افزایش وزنکنترل نمایشگراز دور با حرکات دست

تحقیقات جدید حاکی از آن اس��ت که ش��ادی واقعی در روابط 
انسانی نهفته است نه در ثروت مادی.

دانشمندان اعالم کرده اند، یک گروه از دوستان نزدیک و خانواده، 
مهم ترین چیز برای داشتن شادی و خوشبختی است و چیزهایی 
مانند داشتن آیفون، رایانه، ثروتمند بودن و داشتن یک خودروی 

شیک این میزان رضایت خاطر و خشنودی را فراهم نمی کند.
روانشناسان دانشگاه لوند در سوئد می گویند: تصویر اجمالی ما 
از آنچه که موجب شادی می شود بیشتر در مورد روابط ماست و 

کمتر در مورد دارایی هایمان.
کارشناسان مقاله هایی که در سال 2۰1۰ در روزنامه های سوئدی 
چاپ شده بود و کلماتی که برای کلمه شادی و خوشبختی در این 
مقاالت به کار رفته بود را بررسی کردند. آنها مدعی هستند به این 

شیوه  توانستند به منبع شادی جمعی ما دست یابند.
دکتر  دانیلو گارس��یا یکی از مجریان این پژوهش می گوید: این 

روابط بین انسان هاست که بیش��ترین اهمیت را دارد، نه وسایل 
مادی، از این نظر این مطالعه با تحقیقات دیگر در زمینه ش��ادی 

هم راستاست.
این مطالعه بیش از 1/5میلیون کلمه را بررسی کرده و نشان داد، 

کلمات و عبارت هایی مانند »مادر بزرگ«  و ضمایر شخصی مانند 
»تو« ، »من«، »ما« و »آنها« اغلب در مقاله ای که کلمات سوئدی 

برای شادی و خوشبختی یافت می شد به کار رفته بود.
محقق��ان دریافتن��د کلمات��ی مانن��د »آیف��ون«، »میلیون« 
 و »گ��وگل« هرگ��ز ب��ا کلم��ات ش��ادی و خوش��بختی ظاهر 

نشده اند.
دکتر گارسیا می گوید: این به آن معنا نیست که چیزهای مادی 
موجب خوش��حالی و خوش��بختی نمی ش��وند،  بلکه در همان 

محتوای کلمات برای شادی، همراه نمی شوند.
این پژوهش بخش��ی از یک پروژه تحقیقاتی بزرگ تر اس��ت که 
چگونگی توصیف مردم از رویداده��ای مثبت و منفی در زندگی 

شان را نشان می دهد.
به گفته گارسیا بیشتر مردم می دانند که با پول نمی توان عشق و 

خوشبختی را خرید.

خوشبختی زاییده چیست؟
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