
 داستانعقب نشینی مدیران قیمت خودرو  را برنگرداند
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اختراع اتفاقی
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حذف یارانه ثروتمندان از 

دستور کار دولت خارج شد 4 2

 دولت نباید
 باعث رقص دوباره ارز شود

اعتقاد دولت فعلی بر این است که باال بودن نرخ ارز و ترقی آن لطمه ای به اقتصاد کشور 
وارد نمی کند. درباره تصمیم دولت مبنی بر تعیی��ن نرخ 3200 تومان برای نرخ ارز در 
بودجه سال آینده معتقدم  تصمیم های دولت بر نرخ ارز بازار آزاد بی تاثیر نیست و به نظر 
من برای تصمیم گیری درباره چنین موضوعاتی باید دقت بیشتری به خرج داد. دولت 

4باید توجه کند که نباید تصمیماتی را بگیرد که مجددا بازار ارز...
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 2 هزار زنداني مهریه
 در زندان هاي كشور
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پرونده پرواز مستقیم 
ایران - آمریکا

نبرد ستارگان والیبال ایران 
با بزرگان جهان

 تیم مل��ی والیبال ای��ران از امروز در شش��مین دوره جام 
بین قاره ای به مصاف تیم های صاحب نام و پر افتخار جهان 
می رود. ملی پوش��ان کش��ورمان به عنوان قهرمان آسیا، 
سهمیه حضور در جام بین قاره ای را کسب کرده اند. این 
مسابقات به صورت دوره ای و در دو شهر توکیو و کیوتوی 
ژاپن برگزار می شود و ملی پوشان کشورمان به ترتیب با تیم 

های برزیل، ایتالیا، روسیه، آمریکا و ژاپن روبرو می شوند.
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 برای حل مشکالت 
مسکن مهر تالش می کنیم

اس��تاندار اصفهان گفت: دولت به تعهدات خود درباره 
مسکن مهر پایبند است. به نقل از اداره کل روابط عمومی 
استانداری اصفهان، رس��ول زرگرپور در جلسه شورای 
مسکن استان اصفهان اظهارداش��ت: با روی کارآمدن 
دولت جدید، مسکن مهر جدیدی ساخته نمی شود ولی 
به تعهدات دولت در این زمینه پایبند هس��تیم و تا حد 

امکان برای حل مشکالت مسکن مهر تالش می کنیم.
وی افزود: دستگاه های مرتبط باید با تمام قوت، خود را 
به انجام کامل تعهدات قبلی و اتمام پروژه های مس��کن 

مهر متعهد بدانند.

مرگ ساالنه 11 هزار 
سیگاری در كشور

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود [
]عک

معاون بهداشت وزیر بهداش��ت ضمن هشدار 
به مردم درباره سه عامل خطر بیماری دیابت، 
بر ل��زوم اص��الح ع��ادات غذای��ی و همچنین 
برخورداری از تحرک کافی برای عموم جامعه 
تأکید کرد. دکت��ر علی اکبر س��یاری با تأکید 
بر لزوم ع��ادات و رفتارهای غل��ط تغذیه ای و 
رفت��اری در م��ردم، گفت: خ��ود م��ردم باید 
بخواهند تا امکان تغییر را در خود ایجاد کنند. 
ما معتقدیم س��المتی بدون مش��ارکت افراد و 
جامعه امکان پذیر نیست. زمانی می توانیم سالم 
باشیم که خودمان هم از سالمتی مان صیانت 
کنیم. این امر مقدور نیس��ت، مگ��ر با توانمند 

شدن؛ یعنی اصل دانستن.
وی افزود: افراد باید بدانند که سالمتی چیست 
و عوامل خطر بیماری ها و چگونگی برخورد با 
آن ها را بشناسند. پس از آن افراد باید در تأمین 
س��المتی خود توانمند ش��وند. اصل سوم هم 
خواستن اس��ت. یعنی اگر افراد نخواهند، هیچ 

تغییری در سالمتی آن ها اتفاقی نخواهد افتاد.
سیاری با اشاره به روند رو به رشد ابتال به دیابت 
در ایران و دنیا، ادامه داد: این بیماری در کشور 
نسبت به 20 سال گذش��ته 150 درصد رشد 
کرده اس��ت. در دنیا هم همین طور. متأسفانه 
بس��یاری از بیم��اران، از بیماری خ��ود اطالع 
ندارند. بررسی ها در 10 س��ال گذشته حاکی 
از آن بود که 50 درصد بیماران از بیماری خود 
اطالع نداشتند، اما این رقم اکنون به 30 درصد 
رسیده اس��ت، بنابراین اطالع رسانی ها در این 

زمینه مؤثر بوده است.
وی با تأکید بر نقش آموزش در پیش��گیری از 
بیماری ها و از جمله بیماری دیابت، گفت: 60 
درصد مرگ های کش��ور به چهار عامل سکته 
قلبی، سرطان، حوادث و دیابت مربوط می شود. 
به دنبال شهرنشینی و زندگی ماشینی، سیمای 
بیماری ها و همچنین س��یمای مرگ در دنیا و 

کشور ما تغییر کرد. 

۲6 میلیون ایرانی دچار اضافه وزن و چاقی

حال و هوای بازار فرش های دست دوم
خرید و فروش کاالهای دس��ت دوم هم برای خود بازاری دارد، 
خریداران خاصی هم دارد اما در این میان فرش دستباف هرچه 
کهنه تر و به اصطالح پاخورده تر باش��د، ارزش��مندتر است. به 

گزارش خبرنگار مهر، بازار خرید و فروش کاالهای دست دوم این 
روزها سامان یافته تر از گذشته در حال فعالیت است. 

در این میان، افرادی هستند که دیگر برای فروش کاالهای دست 

دوم خود، زحمتی را متقبل نمی ش��وند تا به بازار یا مکان های 
خاص بروند و کاالی خود را بفروشند.
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مشکل آب آشامیدنی 
خوانسار برطرف شد

ب��ا عنایت مس��ئوالن محترم اس��تان مش��کالت آب 
آشامیدني روستاهاي ویست و دوشخراط شهرستان 

خوانسار بر طرف خواهد شد . 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ي ش��رکت آب و فاضالب 
روستایي اس��تان اصفهان ، شیش��ه فروش مدیر کل 
مدیریت بحران اس��تان به همراه محمدي مدیریت و 
معاونین ش��رکت آبفار اس��تان از این روستاها بازدید 

کرده  و در جریان مشکالت قرار گرفتند .
زین الدین مدیر امور آبفار شهرستان خوانسار در این 
باره گفت : روستاهاي ویست و دوشخراط با جمعیتي 
بالغ بر  5 هزار نفر به دلیل کمبود آب و نیتراتي بودن 
آب ش��رب ، علیرغم تالش هاي شرکت آبفار استان با 

مشکالت زیادي مواجه  بوده اند .
وي افزود : در س��فر مسئوالن به این روس��تاها مقرر 
 گردی��د ، ب��ا عنای��ت مدیر یت ح��ران اس��تان مبلغ 
10 میلیارد ریال از اعتبارات بحران و خشکسالي جهت 
تأمین آب شرب سالم و بهداش��تي روستاهاي فوق و 
اصالح شبکه روستاي رحمت آباد در نظر گرفته شود .

زین الدین ضمن قدرداني از پیگیري هاي مس��ئولین 
شهرس��تان به وی��ژه فرمان��دار و نماینده م��ردم این 
شهرستان در مجلس ابراز امید واري کرد با تخصیص 
این مبلغ هرچه س��ریع تر مش��کالت آب ش��رب این 
روستاها بر طرف شود و مردم این روستاها از آب سالم 

و بهداشتي بهره مند شوند .

خودرو کماکان گران و  بی مشتری

عقب نشینی مدیران قیمت خودرو را برنگرداند
 برگزاری پنجمین کنگره بزرگداشت

 ۲84 شهید ذوب آهن در استان

 جشنواره حسنات می تواند خیران
 را به سمت کارهای جدید سوق دهد

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

یک سوم جمعیت اصفهان بسیجی است

پنجمین کنگره بزرگداشت 284 شهید ذوب آهن در 
اصفهان برگزار شد.  مراسم برگزاری پنجمین کنگره 
بزرگداشت 284 شهید ذوب آهن در اصفهان با حضور 
خانواده های شهدا، جانبازان و ایثار گران ذوب آهن در 

اصفهان برگزار شد.
ذوب آهن به عنوان یکی از صنایع مادر کشور محسوب 
می شود که در طول هشت سال دفاع مقدس خدمات 
ارزنده ای را به کشور ارایه داده است و شهدا، جانبازان، 
ایثارگران ذوب آهن با رشادت ها و دالور مردی های خود 
سبب رشد و شکوفایی مرز و بوم ایران زمین شده اند.در 
این مراسم تعدادی از خانواده های شهدای ذوب آهن 

اصفهان مورد تجلیل و قدر دانی قرار گرفتند.

امروز مردم ایران آزادی خود را مدیون خون ش��هدای 
اس��الم و انقالب هس��تند و مردم باید ادام��ه دهنده 
راه ش��هدای ایران اسالمی باش��ند تا اقتدار و صالبت 
جمهوری اس��المی ایران همواره در مقابل دش��منان 

حفظ شود.
در پایان این مراسم، خانواده های شهید یدا هلل حاجی 
قاسمی، شهید محمود س��لیمیان، شهید حسینعلی 
پور محم��دی، ش��هید احمدرضا میکائیلیان، ش��هید 
محمود معین، شهید محمدحسین موحدیان، شهید 
اسد اهلل نجفیان، ش��هید محمد نصر اصفهانی، شهید 
مهدی بیگی، شهید سید باقر موسوی و شهید محمد 

اسماعیل عطایی مورد تجلیل قرار گرفتند.

س��ید محس��ن طباطبایی، عضو هیأت مدی��ره انجمن 
س��ینماگران اصفهان با بیان این که الگوس��ازی در بحث 
حسنات به صورت جدی باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار 
داشت: ضروری اس��ت که در حوزه موضوعات تخصصی 
احسان و نیکوکاری تولیدات بیش تری در این جشنواره 
ارایه شود. وی با بیان این که موضوع جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حس��نات مورد توجه عموم مردم و مس��ئوالن قرار 
گرفته، ادامه داد: وابس��ته بودن این جش��نواره به بخش 
خصوصی می توان��د در بقای این جش��نواره نقش زیادی 
داشته باش��د. وی با بیان این که در حال حاضر خیرین به 
دنبال کارهای سنتی هستند و به جنبه های مدرن احسان 
و نیکوکاری توجه ندارند، ادام��ه داد: باید از ظرفیت های 
این جشنواره برای توجیه خیران برای انجام کارهای خیر 

مدرن استفاده شود. وی با بیان این که حسنات حول محور 
موضوعات مختلفی می چرخد، افزود: مسئوالن برگزاری 
این جش��نواره باید توجه داشته باش��ند که نباید از دایره 
موضوعی حس��نات برای تولید محتوا خارج شوند. وی به 
استمرار ارتباط مسئوالن جشنواره با خیریه ها و خیرین 
برتر استان اش��اره کرد و ادامه داد: استان از ظرفیت های 
باالی خیریه ها و خیرین بزرگ کش��ور برخوردار است و 
باید از ظرفیت آن ها نهایت اس��تفاده را ببریم. وی ادامه 
داد: مسئوالن برگزاری این جش��نواره باید در حوزه های 
مختلف احسان و نیکوکاری س��وژه های مختلفی را برای 
استفاده فیلم سازان داشته باشد. چهارمین جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حسنات اصفهان با موضوع احسان و نیکوکاری 

از تاریخ 11 تا 14 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

اظهارنظرهای ضد و نقیض وزیر صنعت و خودروس��ازان در حالی باعث افزایش 2 تا 3 
میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار ش��د که وعده های عدم افزایش قیمت ها تا پایان 
س��ال، دیگر باعث برگشت قیمت ها نش��د و بازار همچنان با عرضه خودروهای گران و 

بدون مشتری روبرو است.
به گ��زارش فارس، پ��س از آن ک��ه اظهارنظ��ر وزیر صنع��ت و مدیران ش��رکت های 
خودروس��از در م��ورد افزایش قیمت خودرو در س��ال ج��اری باعث ش��د قیمت این 
محصول در ب��ازار بین 2 ت��ا 3 میلیون توم��ان افزایش یاب��د، تغییر رویک��رد آن ها و 
وعده عدم افزای��ش قیمت خودرو تا پایان س��ال باعث ش��د تا فروش��ندگان با وجود 
 نبود خریدار، قیم��ت خودروهای خ��ود را کاهش ندهن��د و بازار همچن��ان در رکود

 به سر  برد.
در ای��ن ش��رایط، قیم��ت خ��ودرو در ب��ازار باالس��ت و اکث��ر مش��تریان ک��ه 
ق��درت خرید خ��ودرو ب��ا ای��ن قیمت ه��ا را ندارند، فع��ال ب��رای خرید دس��ت نگه 
 داش��ته اند. از س��ویی، فروش��ندگان نی��ز حاضر به کاه��ش قیمت محص��والت خود 

نیستند.
در حال حاضر قیمت هر دس��تگاه پ��ژو 206 تیپ 2 ب��ا افزایش 500 ه��زار تومانی، 
ب��ه 38 میلی��ون توم��ان رس��یده اس��ت و نوع تی��پ 5 ای��ن خ��ودرو نیز ب��ا همین 
 می��زان افزای��ش قیم��ت، ای��ن روزه��ا 38/5میلی��ون تومان ب��ه خری��داران عرضه

 می شود.
 قیمت تیبا نیز به دلیل کاهش تحویل از سوی سایپا، با افزایش یک میلیون تومانی به 
22 میلیون تومان رسیده است.در مورد سایپا 111 مدل SX نیز باید به افزایش قیمت 
 500 هزار تومانی این خودرو اش��اره کنیم که در حال حاضر 19 میلیون تومان معامله

 می شود.
رشد قیمت س��ایپا 131 مدل SX نیز در روزهای اخیر حدود 300 هزار تومان بوده و 

هم اکنون این خودرو 17 میلیون و 800 هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود.
قیمت تندر 90 مدل E2 پارس خودرو هم با افزایش 500 هزار تومانی به 37 میلیون 

تومان رسیده است.
در مورد خودروهای خارجی نیز می توان به کاهش یک میلیون تومانی قیمت اسپورتیج 

و عرضه آن با قیمت 150 میلیون تومان در بازار اشاره کرد.
در عین حال، قیم��ت مزدا 3 نیز با کاه��ش 2 میلیون تومانی ب��ه 118 میلیون تومان 
رسیده اس��ت. بازار خودرو در حالی با  رکود و قیمت های باال روبرو است که مشتریان 
 همچنان چشم انتظار تدبیری از س��وی دولت تدبیر و امید برای ساماندهی به این بازار 

هستند.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( در نشست خبری با اصحاب رسانه اصفهان 
از وجود بیش از یک میلیون و 500 هزار بسیجی در اس��تان اصفهان خبر داد و گفت: 
این افراد به صورت عادی، فعال و کار در سازمان بسیج سپاه صاحب الزمان )عج( استان 

اصفهان فعالیت می کنند.
س��ردار مجتبی فدا در ادامه به برنامه های بس��یج س��پاه صاحب الزمان)عج( در هفته 

بزرگ داشت بسیج از 30 آبان ماه تا 5 آذرماه سال جاری اشاره کرد و افزود: در این راستا 
در هفته بسیج اقشار مختلف بسیج استان اصفهان 500 برنامه را برای بزرگ داشت این 

هفته برنامه ریزی کرده اند.
وی دیدار فرماندهان بس��یجی اس��تان اصفهان با رهبر معظم انق��الب را از مهم ترین 
برنامه های این هفته دانست و ادامه داد: س��ه هزار فرمانده بسیجی استان اصفهان در 

قالب این برنامه با رهبر معظم انقالب دیدار  خواهند کرد.
فدا در ادامه از برپایی نمایشگاه دستاوردهای بسیج در خیابان کمال اسماعیل اصفهان 
خبر داد و گفت: هم چنین دیدار با خانواده های معظم ش��هدا، برگزاری یادواره شهدا، 
برگزاری رزمایش امنیتی همزمان با 9 اس��تان دیگر از برنامه ای این هفته در اس��تان 

اصفهان است.
وی ادامه داد: همچنین در این هفته 150 سوله ورزشی مورد بهره برداری قرار خواهد 
گرفت. جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان با اش��اره به دیگر برنامه های هفته بسیج 
افزود: رونمایی از کتب دفاع مقدس، انجام اردوی راهیان نور مخصوص خواهران، حضور 
حلقه های صالحین در محل س��تادهای نماز جمعه، برگزاری همایش نخبگان بسیج 
استان، اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم و ویزیت رایگان در یک روز خاص که 

پزشکان بسیجی بسیجیان را ویزیت رایگان می کنند.
 یک روزهم این ویزیت رایگان برای عموم مردم در نظر گرفته ش��ده اس��ت و دیدار با 
خانواده های معظم شهدا از دیگر برنامه های هفته بسیج اس��ت که در استان اصفهان 

برگزار می شود.

همکار رسانه ای 

جناب آقای حسن اسماعیلی
 درگذشت پدربزرگوارتان، خادم الحسین)ع(  کربالیی رمضان اسماعیلی را خدمت شما 
 و خان�واده محترمتان تس�لیت ع�رض نم�وده و از درگاه خداون�د منان برای ایش�ان

 طلب رحمت و مغفرت می نماییم.
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چهره روزيادداشت

جزئیات تحقیق از شرکت ملی نفت
حجت االسالم سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس 
شورای اسالمی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از شرکت ملی 
نفت هم اظهار داش��ت: این تحقیق و تفحص یکش��نبه هفته گذشته به 

هیأت رییسه مجلس تقدیم شده است و پیگیر آن خواهیم بود.
وی با بیان این که این تحقیق و تفحص دارای 4 محور اصلی است، اظهار 
داشت: این محورها شامل تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت در مورد 
خرید نفت از برخی شرکت های اروپایی، عدم موفقیت نسبی در پروژه های 
نفت و گاز مانند پارس جنوبی، استفاده و بکارگیری نیروهای غیر بومی در 
شرکت های نفتی استان ها و مناطق نفت خیز کشور و استفاده از نیروهایی 

با هدف مشخص است.

پست الکترونیک معاونت آموزشی 
وزارت علوم

معاون��ت آموزش��ی وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری ب��رای 
ارتب��اط مس��تقیم  ب��ا جامع��ه علم��ی و دانش��گاهی و س��ایر اقش��ار 
مل��ت و پاس��خ گویی س��ریع تر ب��ه مخاطب��ان و متقاضی��ان، آدرس 
پس��ت الکترونی��ک خ��ود را اع��الم ک��رد. متقاضی��ان می توانن��د 
education@msrt .ir ب��ا مراجع��ه ب��ه آدرس الکترونی��ک 
 پیشنهادها و نظرات خود را با معاون آموزشی وزیر علوم در میان بگذارند.

ريیس مجلس اندونزی وارد تهران 
می شود

حسین شیخ االسالم مشاور رییس مجلس در امور بین الملل اظهار داشت: 
مرزوق علی رییس مجلس اندونزی به دعوت علی الریجانی رییس مجلس 
وارد تهران می شود. وی افزود: رییس مجلس اندونزی در سفر 3 روزه خود 
به تهران، با علی الریجانی و عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی و چند تن دیگر از مقامات کشورمان دیدار و گفتگو 
می کند.شیخ االسالم یادآور شد: رییس مجلس اندونزی تا روز پنج شنبه 
30 آبان ماه در تهران اقامت خواهد داشت. به گفته وی، همچنین هیأتی 
پارلمانی از کره جنوبی برای انجام سفری 2 روزه وارد کشورمان می شود.

مشاور رییس مجلس در امور بین الملل تصریح کرد: رییس کمیته امور 
بین الملل، تجارت و اتحاد کره جنوبی به همراه هیأتی پارلمانی به دعوت 
عالءالدین بروجردی رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 

)همتای خود( وارد کشورمان می شود.

تسلیت افخم به دولت و ملت روسیه
در پی سانحه سقوط هواپیمای مس��افربری بوئینگ ۷3۷ در شهر غازان 
روسیه، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان این حادثه را به دولت و ملت 
روسیه تسلیت گفت. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان  
ضمن ابراز تأس��ف و تأثر از حادثه سانحه س��قوط هواپیمای مسافربری 
بوئینگ ۷3۷ در شهر غازان روس��یه، مراتب همدردی ایران را با دولت و 
ملت روسیه ابراز داشت. وی همچنین با تسلیت به دولت و ملت روسیه با 

خانواده های بازماندگان نیز ابراز همدردی کرد.

 شرط فرانسه برای توافق هسته ای
 با ايران

فرانسوا اوالند رییس جمهوری فرانس��ه در کنفرانس خبری مشترک با 
نخست وزیر اسرائیل گفت: مذاکره با ایران بهتر از گزینه نظامی است اما 
مذاکره با ایران سال هاست که بدون هیچ پیشرفتی ادامه دارد و پیشرفت 
در مذاکرات ژنو کافی نیس��ت. وی افزود: فش��ارها علیه ایران باید حفظ 
 شود، بدون تحریم ها ایران هرگز همانند االن صحبت نمی کرد و این فشار 

تحریم هاست که ایران را به پای میز مذاکره نشانده است.
وی که به سرزمین های اشغالی سفر کرده است همچنین گفت: فرانسه 
حامی توافق موقت است اگر همه تأسیسات هسته ای ایران تحت کنترل 
باش��د، ذخایر غنی س��ازی کاهش یابد و تأسیسات آب س��نگین اراک 

متوقف شود.

اين که برخی سال اول جنگ را 
تعبیر شکست می کنند منصفانه 

نیست
امیر موسوی جانشین فرمانده کل ارتش گفت: در بیان تاریخ دفاع مقدس 
بهتر است به تعبیر مقام معظم رهبری هر آن چه در واقعیت اتفاق افتاده 
است، نه کم و نه زیاد آن بازگو شود و لذا این که برخی سال اول جنگ را 
تعبیر شکست می کنند منصفانه نیست؛ چرا که بسیاری از پیروزی ها و 
دستاوردهای ارزشمند سال های دفاع مقدس از جمله عملیات غرورآفرین 
140 فرون��دی در اول مهرماه 59، 26 آبان ماه 59، س��ال روز شکس��ت 
آزادسازی سوسنگرد، ۷ آذر 59، س��ال روز نیروی دریایی که در این روز 
نیروی دریایی ارتش بعث به طور کلی در هم کوبیده شد و غیره همه در 

سال اول جنگ رقم خورده است.

کارشناسان در تهران احتمال نهایی شدن توافقنامه موقت میان 
ایران و 1+5 در مذاکرات انتهای این هفته را بسیار باال می دانند.

پایگاه مطالعاتی »ایران هس��ته ای« در این خصوص نوشته است: 
کارشناسان عقیده دارند به احتمال بسیار زیاد در مذاکرات ژنو 6 
که انتهای هفته جاری برگزار می شود، توافقی میان ایران و 5+1 
صورت خواهد گرفت.یکی از این کارشناس��ان که از نزدیک روند 
مذاکرات را پیگیری می کند گفت: »احتماال اگر توافقی که روی 
میز گذاشته می شود خطوط قرمز ایران را نقض نکند، ایران آن را 
خواهد پذیرفت«. وی افزود: »هنوز معلوم نیست که ایران به پیش 
نویس نهایی که در شب پایانی مذاکرات ژنو 5 از امریکا دریافت کرد 
دقیقا چه پاسخی خواهد داد ولی امریکایی ها اگر به دنبال توافق 

هستند باید خطوط قرمز ایران را جدی بگیرند«.
اعضای تیم مذاکره کننده ایران در طول مذاکرات دوماه گذشته به 

صراحت چند اصل را به عنوان خط قرمز ترسیم کرده اند:
1- به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی ایران

2- حفظ مواد هسته ای در ایران
3- اقدام جدی غرب برای کاهش تحری��م ها و لغو همه تحریم ها 

در انتهای مسیر
کارش��ناس دیگری عقیده دارد که توافق به زودی حاصل خواهد 
شد چرا که در واقع امریکایی ها هم گزینه دیگری جز توافق ندارند.

وی گفت: »من حس می کنم امریکا قصد دارد هر طور شده گام اول 

را بردارد در حالی که فردی مانند نتانیاهو همه تالشش این است 
که همین گام اول برداشته نشود«. وی افزود: »توافق انجام خواهد 
شد چون هم در تهران و در واشینگتن اراده سیاسی الزم برای آن 
وجود دارد. وقتی اراده سیاسی وجود داشته باشد باالخره دو طرف 
یک طوری مواضعشان را بر هم منطبق می کنند. منتها این انطباق 
مواضع از دید ایران در حوزه خطوط قرمز نمی تواند رخ بدهد. ایران 

خط قرمزهایش را حداقلی ترسیم کرده تا توافق رخ بدهد«.
این کارشناس ارشد نتیجه گرفت: »من فکر می کنم منازعه اصلی 
در 6 ماه آینده یعنی زمانی رخ خواهد داد که دو طرف به س��مت 
توافق جامع حرکت می کنند. هر دو طرف در گام اول خطوط قرمز 
خود را حداقلی ترسیم کرده اند چون می خواهند فرآیند باالخره به 
یک شکلی شروع شود. ولی در گام آخر طبیعی است که خط قرمز ها 
حداکثری تعریف خواهد شد چون آن توافق بناست دایمی باشد«.

دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 از چهارشنبه این هفته آغاز 
خواهد شد. 

      اختالف آمريکا و اسرائیل بر سر چیست؟
پ��س از مذاکرات ژن��و5 براس��اس چارچوب پیش��نهادی آمریکا 
برای این مذاکرات که تاکنون مش��خص ش��ده ب��ر راهبرد  توقف 
پیشرفت، محدود سازی و تعلیق  در مواجه با برخی حوزه های فنی 
استراتژیک پرونده هسته ایران استوار است، دستگاه امنیتی این 
کشور برآوردهای اطالعاتی هم در این باره در اختیار تصمیم گیران، 

تیم مذاکره کننده و کنگره آمریکا قرار داده است.
بر اس��اس این ارزیابی اطالعاتی آمریکایی ها معتقدند چارچوب 
توافقی مد نظ��ر آن ها  درگفتگوهای مذاکرات��ی ژنو 5 نقطه گریز 
هسته ای ایران را چندین ماه افزایش می دهد. در حالی که آن ها 
معتقدند این چارچوب مذاکراتی منافع آمریکا و متحدانش را حفظ 
می کند ارزیابی اطالعاتی  اسرائیلی ها این مدت زمان را بسیار کم 
نشان می دهد. ارزیابی اطالعاتی اسرائیل معتقد است این چارچوب 
مذاکراتی نقطه گریز هسته ای ایران را به نحوی که فرصت مواجه 
با ایران را بدهد، ضمانت نمی کند. آمریکایی ها همچنین معتقدند 
چارچوب مذاکرات مقدماتی آنها هم اینک حوزه پیش��رفت های 
هسته ای ایران را به بیش از دو سال قبل برگردانده و همچنین در 
صورت توافقات در آینده این مدت زمان بسیار بیش تر نیز خواهد 
شد. این در حالی است که اسرائیلی ها برآورد می کنند که چارچوب 
فعلی پیشرفت هسته ای ایران را کم تر از یک ماه قبل برگردانده  و 
برآورد نهایی آمریکا در بازگشت ایران به نقاط پیشرفت سال های 

قبل دقیق نیست.
برخی تحلیلگ��ران در ته��ران معتقدن��د این اخت��الف نظر تنها 
محدود به نقط��ه گریز هس��ته ای و نحوه بازگرداندن پیش��رفت 
هس��ته ای ایران به نقاط گذش��ته مح��دود نمی ش��ود و اکنون 
درباره نح��وه حف��ظ س��اختار تحریم ه��ا نی��ز آمری��کا و رژیم 
صهیونیس��تی با هم اختالف برآورد دارند. این تحلیلگران تأکید 
دارند که  اس��رائیلی ه��ا معتقدند برخی کش��ورها مانن��د هند و 
 چین ک��ه تاکن��ون مجبور ب��ه پذیرفت��ن برخ��ی محدودیت ها

 درب��اره ای��ران ش��ده ان��د، مترص��د فرصت��ی ب��رای ایج��اد 
بهان��ه ای ب��رای بازگش��ت ب��ه وضعی��ت ماقب��ل تحری��م ه��ا 
درب��اره توس��عه رواب��ط اقتص��ادی مخصوص��ا در ح��وزه 
 نفت��ی ب��ا ای��ران هس��تند. همچنی��ن ب��رآورد اس��رائیلی ه��ا

 نشان می دهد صحبت از کاهش تحریم ها فضای روانی درباره بازار 
ایران ایجاد می کند که ادامه کنترل و نظارت بر شرکت های بزرگ 

اقتصادی عدم گسیل آن ها به سمت بازار ایران را خواهد کرد.
با این وجود آمریکایی ها معتقدند با توجه به این که ساختار حوزه 
اصلی تحریم ها – نفت و بانک مرکزی – قرار نیست به هم بخورد 
بنابراین همچن��ان ابزار اصلی برای تحت تأثیر ق��رار دادن دلخواه 
ایران وجود دارد. ارزیابی راهبردی دیگری که نیز این روزها جامعه 
اطالعاتی اسرائیل و آمریکا درباره آن اختالف  دارند میزان فایده ای 

است که ایران از کاهش تحریم ها خواهد کرد.
برخی گزارش های رسیده  اسرائیل چندین برابر برآورد آمریکایی 
از میزان فایده ای که از تحریم ها نصیب ایران می شود قائل است 

در حالی که امریکا این موضوع را بسیار محدود ارزیابی می کند. 

همه چشم ها به سوئیس دوخته شده است

محاکمه مشرف به اتهام احتمال باالی توافق هسته ای در مذاکرات آینده ژنو
خیانت بزرگ

پرویز مش��رف رییس جمهور س��ابق پاکس��تان که چندی 
پیش به قید وثیقه آزاد ش��ده بود، به زودی به اتهام خیانت 
 بزرگ محاکمه می شود. دولت پاکس��تان به طور رسمی از 
دیوان عال��ی این کش��ور می خواهد ت��ا با تش��کیل دادگاه 
ویژه ای، پرویز مش��رف رییس جمهور س��ابق پاکس��تان را 
به اته��ام خیان��ت ب��زرگ و اع��الم »وض��ع فوق الع��اده« 
در کش��ور در س��ال 200۷ محاکم��ه کند. »چ��ودری نثار 
 عل��ی خان« وزی��ر کش��ور پاکس��تان گفت: پ��س از حکم 
دیوان عالی و نیز گزارش ارایه ش��ده توسط کمیته تحقیق، 
تصمیم گرفته شد تا ژنرال پرویز مشرف براساس ماده 6 قانون 
اساس��ی مورد محاکمه قرار گیرد. وی با اشاره به این که این 
اولین بار در تاریخ پاکستان است که چنین رویدادی اتفاق 
می افتد، افزود: این پرونده بسیار مهم و حساس است و این 

تصمیم براساس منافع ملی گرفته شده است.

ترور افسر امنیتی مسئول 
پرونده اخوان

رسانه های خارجی از ترور افس��ر امنیتی مسئول پیگیری 
پرونده اخوان المسلمین در شهرک نصر قاهره خبر دادند.

به گزارش روس��یا الیوم، افراد مسلح ناش��ناس روز گذشته 
در ش��هرک نصر قاهره محمد مبروک افسر امنیتی مسئول 
پیگیری پرونده اخوان المس��لمین را ترور کردند. بنابراین 
گزارش، سه فرد مسلح با تیراندازی به سوی این افسر امنیتی، 
وی را کشتند. محمد مبروک از جمله افسرانی بود که اخیرا 
در شهرک نصر چندین نفر از اعضای مسلح اخوان المسلمین 
را بازداشت کرده بود و فعالیت های آن ها را تحت نظر داشت.

وی همچنین یکی از افسران امنیتی پیگیری کننده موضوع 
ترور نافرجام سرلشکر  محمد ابراهیم وزیر کشور مصر بود.

گفتگوی تلفنی الوروف و کری
وزرای خارجه آمریکا و روس��یه درباره کنفرانس بین المللی 
سوریه و نیز ادامه مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 با یکدیگر 
به گفتگو پرداختند. وزارت خارجه سوریه اعالم کرد سرگئی 
الوروف،  و جان کری،  درباره همکاری  به منظور آماده سازی 
مقدمات کنفران��س بین المللی درباره س��وریه و دور بعدی 
گفتگوهای برنامه هسته ای ایران با یکدیگر به بحث  و تبادل 
نظ��ر پرداختند. وزارت خارجه روس��یه اعالم ک��رد که این 

گفتگوها به درخواست طرف آمریکایی انجام گرفته است .

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

در خال نمی توانیم زندگی کنیم 
علی الریجانی / رییس مجلس 

برداش��ت های گوناگونی نس��بت به تأثیر علوم اجتماعی بر انسان ها 
وجود دارد در برخی از آثار این تلقی وجود دارد که تکنولوژی امری 
محض است اما ما در آثار فالسفه معاصر، هایدگر را داریم که معتقد 
است تکنولوژی در ذات خود فرهنگ را نیز دارد. البته این به معنای 
این نیست که ما باید به طور کامل از تکنولوژی دوری کنیم چرا که ما 
در خال نمی توانیم زندگی کنیم و باید بتوانیم تکنولوژی را گرفته و آن 

را در داخل هضم کنیم که این کار هر کسی نیست.
ما باید به بحث اس��المی کردن علوم انس��انی توجه ویژه ای داش��ته 
باشیم و آن را با احتیاط به کار 
ببریم البته ما ش��اهد هستیم 
که به عنوان مثال فلسفه ابن 
س��ینا به ش��دت تحت تأثیر 
افکار یونانیان قرار داشت اما 
ابن س��ینا توانس��ت آن را در 
قالب یک نظ��ام فکری جدید 
ساماندهی کند و البته این کار 

نیز از همه بر نمی آید.
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امیرعبداللهیان عازم مسکو شد

امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه در سفر به مس��کو پیرامون اوضاع منطقه و از جمله راهکاره های 
سیاسی در قبال سوریه با مقامات مسکو مذاکره می کند. دیدار با میخاییل بوگدانوف معاون وزیر خارجه 
روسیه و نماینده ویژه رییس جمهور این کشور از جمله برنامه های معاون وزیر خارجه ایران در این سفر است.

پرونده پرواز مستقیم 
ايران - آمريکا 

غرب تحلیل نادرستی 
از ايران دارد

ترکان دبیر ش��ورای هماهنگی مناط��ق آزاد گفت: تا زمانی که سرپرس��ت 
شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بودم موضوع پرواز مستقیم ایران -آمریکا 
را پیگیری می ک��ردم،  اما اکنون معاون��ت اجرایی این موض��وع را پیگیری 
می کند. اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از 
مشاوران حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در گفتگو با 
تسنیم،  در خصوص آخرین وضعیت پرونده پرواز مستقیم ایران  _ آمریکا، 
گفت: هم اکنون مسئولیت این کار بر عهده معاونت اجرایی ریاست جمهوری 

است.
وی افزود: تا زمانی که بنده سرپرست ش��ورای عالی ایرانیان خارج از کشور 
بودم این موضوع را پیگیری می کردم، اما اکنون آقای شریعتمداری در این 

موضوع ورود می کند و آخرین وضعیت را نیز باید از وی پرسید.

وزیر کشور با اش��اره به مذاکرات اخیر جمهوری اس��المی با کشورهای 5+1 
گفت: تحلیل غرب از نظام اقتصادی ایران نادرس��ت و غلط اس��ت. عبدالرضا 
رحمانی افزود: آن هایی که در نظام سلطه در هدایت ابزار و شیوه های اداره دنیا 
تأثیرگذارند فکر می کنند که ایران با فشارهای تحریم و تهدید به جایی رسیده 

که امروز باید بر سر میز معامله بنشیند اما این تصور نادرستی است.
وی با بیان این که حوادث یک سال گذشته نشان داده که تفکر و تحلیل آن ها 
از مسایل مختلف کشور غلط بوده، ادامه داد: یکی از این حوادث انتخابات بود 
به گونه ای که با وجود اختالف در بین سران قوای سه گانه اوج گرفتن تحریم،

 بی تصمیمی ها و تصمیمات نادرست، افزایش قیمت ها، نرخ تورم، رشد نرخ 
ارز، کاهش تولید و ... باعث شده بود که غرب به این نتیجه برسد که بتواند در این 

انتخابات به تغییر حتی در ساختارها فکر کند.

یک روزنامه آمریکایی در گزارش��ی تأکید کرد، حال که در 
آستانه مذاکرات ایران و 1+5 قرار داریم، تصویب تحریم های 
جدید علیه ای��ران در این برهه از زم��ان می تواند مذاکرات 
حساس بین ایران و 1+5 را تضعیف کند. به گزارش روزنامه 
آمریکایی »لس آنجلس تایمز«، گروه��ی از اعضای مجلس 
نمایندگان آمریکا در تالش برای ترغیب سنا برای تصویب 
تحریم های جدید علیه ایران هس��تند و این در حالی است 
که ایران و 1+5 قرار است روز چهارشنبه هفته جاری درباره 
توافق هس��ته ای در »ژنو« دی��دار کنند. اعض��ای مجلس 
نمایندگان بر این باورند،چون تحریم های کنونی ایران را به 
میز مذاکره آورده است، تهدید به تقویت تحریم ها می تواند 
ای��ران را وادار کند که آرزوهای خود در زمینه هس��ته ای را 

کنار بگذارد.
 این روزنامه با اش��اره به ای��ن موارد نتیجه گی��ری کرد که 
تضمینی وجود ن��دارد که مذاک��رات کنونی ای��ران و 5+1 
ثمربخش باشد، این هفته نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گزارش کرد که دولت ایران گسترش برنامه هسته ای خود 
را از آگوس��ت تاکنون بس��یار کاهش داده و تقریبا متوقف 

کرده است.
لس آنجلس تایمز در پایان نوشت: همانطور که کری گفت، 

کنگره باید آرام بگیرد و اجازه بدهد که مذاکرات پیش رود.

دریادار س��یاری فرمانده نیروی دریای��ی ارتش گفت: مقام 
معظم رهبری فرمودند: اگر ملتی نتوان��د از خود دفاع کند، 
ملت زنده نیست، لذا انسان باید بتواند از خو دفاع کند؛ برای 
دفاع باید قوی باش��یم ولی این قوی ش��دن تهدیدی برای 

دیگران نیست.
سیاری با اشاره به روابط خوب ایران و عمان و رزمایش های 
مشترک امداد و نجات دو کشور، خاطرنشان کرد: در شمال 
اقیانوس هند و تنگه هرمز اگر اتفاقی برای هر کشتی بیفتد، 

مسئولیم به آن کمک کنیم، زیرا این منطقه ماست.
وی افزود: می توانیم این رزمایش ها را گسترش داده و آن را 
تاکتیکی و رزمی کنیم؛ می توان با کشورهای منطقه در این 
زمینه همکاری داشت، لذا کش��ورهای منطقه بدانند وقتی 

قوی شویم بهتر می توانیم امنیت منطقه را تأمین کنیم.
س��یاری با اش��اره به اهمیت تنگه هرمز اظهار داشت: تنگه 
هرمز یکی از مهم ترین آبراه های جهان است، زیرا بسیاری از 

کشتی های حامل انرژی جهان از آن عبور می کنند.
سیاری ادامه داد: ایران کامال به شمال تنگه مشرف است و 
کنترل را در دست دارد، تمام سواحل شمال تنگه به دست 
ایران است، اما همیشه گفته ایم امنیت تنگه هرمز را برقرار 
می کنیم که این کار را انجام دادیم، این بخشی از توانمندی 

ماست و این امنیت را در آینده نیز برقرار خواهیم کرد.

وزیر دفاع در تش��ریح ویژگی ه��ای پهپاد جدید س��اخت 
وزارت دفاع گفت: فطرس دارای ش��عاع عملیاتی تا 2000 
کیلومتر، س��قف پرواز 25000 پا و قابلیت 16 تا 30 ساعت 
پرواز مداوم است. دهقان با اش��اره به راهبرد وزارت دفاع در 
روزآمدسازی تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیروهای مسلح، 
گفت: هواپیمای بدون سرنشین فطرس که شاهد رونمایی 
از آن بودید، به دس��ت توانمند متخصصان ش��رکت صنایع 
هواپیماسازی ایران وابسته به سازمان صنایع هوایی وزارت 
دفاع و با همکاری شرکت های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی 
کشور، متناسب با نیازهای نیروهای مسلح کشورمان طراحی 
و ساخته شده است. وی گفت: مواظبت از مرزهای دریایی 
و خش��کی، دیده بانی از خطوط لوله های نفتی، مخابراتی، 
کنترل ترافیک جاده ها، دیده بانی مناط��ق حادثه دیده در 
زلزله، آتش سوزی و سیل، محیط بانی برای حفاظت از محیط 
زیست و ارسال فیلم و عکس های دقیق در تمام طول مدت 
مأموریت از قابلیت های فطرس است. وی افزود: اعتبارسنجی 
این هواپیما در تخصصی ترین آزمایش��گاه ها و مراکز تست 
در کش��ور با موفقی��ت صورت گرفته اس��ت و تس��ت های 
زمینی اس��تاندارد بین المللی، در سرعت کم، متوسط و باال 
 و تست پروازی با موفقیت و فراتر از اهداف طراحی، حاصل 

شده است.

عوض حیدرپور در خصوص جلس��ه کمیسیون امنیت ملی 
در وزارت خارجه گفت: در این جلس��ه عراقچی گزارش��ی 
از روند مذاکرات در ژن��و 1، ژنو 2 و الهه ارای��ه داد. نماینده 
مردم ش��هرضا در مجل��س ادام��ه داد: بر اس��اس اظهارات 
عراقچی در مذاک��رات نیویورک چارچ��وب کلی مذاکرات 
مش��خص ش��د و در الهه نیز بحث فنی ص��ورت گرفت که 
موضوعات به سمت تدوین تفاهم نامه پیش رفت.حیدرپور 
ادام��ه داد: بر این اس��اس تفاه��م نامه بین ط��رف ایرانی و 
آمریکایی تدوین ش��ده بود و آمریکا از ط��رف 1+5 وکالت 
داش��ته که تفاهم نام��ه را تدوین کند، پ��س از آن که متن 
نهایی برای توافق آماده می ش��ود اختالفات و مباحث آغاز 
می شود که شامل ورود فرانسه و موضع گیری سایر کشورها 
 روی مسأله اس��ت و روند به س��متی پیش می رود که روی 
تفاهم نامه توافقی صورت نمی گیرد و نهایتا قرار می ش��ود 
تفاهم نامه برای بررسی بیش تر به تهران بیاید. حیدرپور با 
 بیان این که متن تفاهم نامه متن کاملی بوده و خواسته های

 ایران و طرف مقابل در آن مالحظه شده است، گفت: البته 
آمریکا نقطه نظراتی داش��ته که  ماآن ه��ا را قبول نکردیم. 
 وی بی��ان کردکه عراقچ��ی و ظریف در خص��وص جزئیات 
تفاهم نامه اطالعاتی ارایه ندادند و گفتندتا زمانی که به نتیجه 

نرسیم جزئیاتی از این تفاهم نامه منتشر نمی کنیم.

دفاعی دفاعیبین الملل مجلس

لس آنجلس تايمز: 
کنگره آرام بگیرد

 اشراف ايران
 نسبت به تنگه هرمز

قابلیت های عملیاتی 
جديترين پهپاد ايران 

 گزارش
 ژنو به مجلس 

Society,Cultural  Newspaper No. 1177 |  November   19  ,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



يادداشت

3000625577

بهداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

برگزاری آزمون سطح بندی فعاالن 
حوزه مديريت بحران های طبیعی

رییس پژوهشگاه شاخص پژوه گفت: نخستین آزمون فراگیر سطح بندی 
فعاالن حوزه مدیریت بحران های طبیعی کشور دی ماه امسال در اصفهان 

برگزار می شود.
امیر محمودزاده گفت: نخستین آزمون فراگیر سطح بندی فعاالن حوزه 
مدیریت بحران های طبیعی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزش 
کشور در تاریخ پنجشنبه پنجم دی ماه از ساعت هشت الی 12 ظهر در 

محل پژوهشگاه شاخص پژوه در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.
وی اف��زود: این آزم��ون در راس��تای اخذ مج��وز ارزیاب��ی و رتبه بندی 
مجموعه های حقیقی و حقوقی فعال در زمینه مدیریت بحران از س��وی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.
رییس پژوهشگاه شاخص پژوه افزود: در راستای ارزیابی و تعیین سطح 
متخصصی��ن و عالقه من��دان مباحث مدیری��ت بحران ه��ای طبیعی، 
پژوهشگران فعال در این حوزه در کشور، این آزمون جامع نخستین بار 
در پژوهشگاه ش��اخص پژوه برگزار خواهد شد. در این آزمون تخصصی، 
توانمندی های فنی و علمی داوطلبان به ش��کل کمی و کیفی در حوزه 

مدیریت بحران های طبیعی انجام خواهد شد.
وی خاطر نشان س��اخت: عالقه مندان برای ثبت نام می توانند با مراجعه 
به سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org و یا سایت پژوهشگاه 
www.bpshakhespajouh.ac.ir ب��رای ثبت نام اق��دام نمایند و 
برای دریافت هرگونه اطالعات با تلفن 6701031-0311 تماس حاصل 

فرمایند.

عضويت رايگان در کتابخانه های 
عمومی تیران و کرون 

مدیر اداره کتابخانه های عمومی تیران و کرون گفت: طرح عضویت رایگان 
در کتابخانه های عمومی شهرستان اجرا می شود.

احمد احمدی ، اظهارداشت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی طرح 
عضویت رایگان شهروندان تیران و کرونی در طول این هفته اجرا می شود.

وی افزود: کتاب یکی از ازرشمندترین ابزارها برای رشد و تعالی یک جامعه 
است و فرهنگ کتابخوانی باید در شهرستان تیران و کرون نیز فراگیر شود. 
احمدی ادامه داد: از 25 آبان ماه کتابخانه های عمومی شهرستان با شعار 

کتاب آینه فرهنگ و فرزانگی است، کار ثبت نام رایگان را شروع کردند.

 پلیس، سه کافی نت متخلف
 در اصفهان را پلمپ کرد

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات اصفهان از پلمب س��ه واحد 
صنفی کافی نت در این ش��هر خبر داد. به گزارش ایمنا س��رهنگ ستار 
خسروی اظهارداشت: در بازدید کارشناسان پلیس فتا از کافی نت های 
شهر اصفهان، به تعدادی از آن ها که مرتکب تخلف و عدم رعایت قانون 
شده بودند تذکر کتبی داده شد و سه واحد صنفی نیز به دلیل عدم توجه 
به تذکرات قانونی پلمپ گردید. وی اظهارداشت: فعالیت کافی نت ها باید 
در چارچوب قوانین و مقررات باشد و با کافی نت هایی که مرتکب خالف 

شوند برخورد قانونی صورت می گیرد. 

چگومگی تامین واکسن 
آنفوالنزای امسال

مدیرعامل س��ازمان تدارکات پزش��کی هالل احمر، از 
واردات 3 میلی��ون دوز واکس��ن فلج اطفال ت��ا 10 روز 
آینده به کش��ور خبر داد. دکتر سیدحسام الدین مدنی 
اظهارداشت: وزارت بهداشت، مسئولیت واردات واکسن 
فلج اطفال را به هالل احمر واگذار کرده و قرارداد آن نیز 
منعقد شده است و بزودی 3 میلیون دوز از این واکسن 

وارد کشور می شود.
وی افزود: برای واردات واکس��ن فلج اطفال، با سازمان 
یونیسف صحبت کرده ایم و اگر مشکل خاصی از سوی 
 کمپانی ه��ای خارجی پی��ش نیاید، ت��ا 10 روز آینده

 3 میلیون دوز از این واکس��ن را وارد کش��ور می کنیم. 
مدنی با عنوان این مطلب که هالل احمر مشکل گمرک 
ندارد، گفت: اگر در کش��ور مبدأ مش��کلی پیش نیاید، 

بالفاصله توزیع این واکسن ها در کشور آغاز می شود.
مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر با اعالم 
این که منابع مالی خرید واکسن فلج اطفال توسط وزارت 
بهداش��ت تأمین می ش��ود، افزود: با واردات این میزان 

واکسن، کمبود آن در کشور رفع می شود.
مدنی در ادامه به تأمین واکسن آنفلوانزا در کشور اشاره 
کرد و گفت: در این ارتباط نیز سازمان تدارکات پزشکی 
هالل احمر وارد عمل ش��ده و به تدریج این واکسن نیز 

وارد کشو می شود. 
وی با اع��الم این که واکس��ن آنفلوانزا از ش��رکت های 
اروپایی و آسیای جنوب ش��رقی تهیه و تأمین می شود، 

افزود: این واکسن عمدتا از اروپا وارد می شود.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر با عنوان 
این مطلب که واکس��ن آنفلوانزا بر اس��اس تقاضای آن 
در کش��ور وارد می ش��ود، گفت: چون زمان ماندگاری 
این واکسن 9 ماه اس��ت، بنابراین باید به اندازه ای وارد 
کنیم که در داخل کش��ور تقاضا ب��رای خرید آن وجود 

داشته باشد. 
زیرا، زمان استفاده این واکسن همین دو ماه سال است 
و بعد از آن هرچه باقی بماند باید دور ریخته شود و قابل 
استفاده برای سال بعد نخواهد بود. مدنی با اعالم این که 
هزینه واردات واکسن آنفلوانزا بر عهده هالل احمر است، 
ادامه داد: تا آخر هفته 50 هزار دوز از این واکس��ن وارد 
کشور می شود و اگر دوباره نیاز شد، به تدریج نسبت به 

واردات واکسن آنفلوانزا اقدام خواهیم کرد.
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گشتی در اخبار
طرح جامع ناژوان در دست بررسی است

مدیر طرح ساماندهي ناژوان عنوان کرد: طرح جامع ناژوان که به منظور حفاظت از محیط زیست 
منطقه تهیه می شود. قسمت عمده اي از کاربري منطقه ناژوان کشاورزي و باغات است از این رو 

برای حفاظت از محیط زیست این منطقه طرح در دست بررسی است. 

3

معاون بهداش��ت وزیر بهداشت ضمن هش��دار به مردم درباره 
س��ه عامل خطر بیماری دیابت، بر لزوم اصالح عادات غذایی و 
همچنین برخورداری از تحرک کافی برای عموم جامعه تأکید 
کرد. دکتر علی اکبر سیاری با تأکید بر لزوم عادات و رفتارهای 
غلط تغذیه ای و رفتاری در مردم، گفت: خود مردم باید بخواهند 
تا امکان تغییر را در خود ایجاد کنند. ما معتقدیم سالمتی بدون 
مش��ارکت افراد و جامعه امکان پذیر نیس��ت. زمانی می توانیم 
سالم باشیم که خودمان هم از س��المتی مان صیانت کنیم. این 

امر مقدور نیست، مگر با توانمند شدن؛ یعنی اصل دانستن.
وی افزود: افراد باید بدانند که س��المتی چیست و عوامل خطر 
بیماری ها و چگونگی برخورد با آن ها را بشناس��ند. پس از آن 
افراد باید در تأمین س��المتی خود توانمند ش��وند. اصل س��وم 
هم خواستن اس��ت. یعنی اگر افراد نخواهند، هیچ تغییری در 

سالمتی آن ها اتفاقی نخواهد افتاد.
سیاری با اشاره به روند رو به رشد ابتال به دیابت در ایران و دنیا، 
ادامه داد: این بیماری در کشور نسبت به 20 سال گذشته 150 
درصد رشد کرده است. در دنیا هم همین طور. متأسفانه بسیاری 
از بیماران، از بیماری خود اطالع ندارند. بررسی ها در 10 سال 
گذش��ته حاکی از آن بود که 50 درصد بیماران از بیماری خود 
اطالع نداش��تند، اما این رقم اکنون به 30 درصد رسیده است، 

بنابراین اطالع رسانی ها در این زمینه مؤثر بوده است.

60 درصد م�رگ ايرانی ها ب�ه دلیل س�کته قلبی، 
سرطان، حوادث و ديابت

وی با تأکید بر نقش آموزش در پیشگیری از بیماری ها و از جمله 
بیماری دیابت، گفت: 60 درصد مرگ های کشور به چهار عامل 
سکته قلبی، سرطان، حوادث و دیابت مربوط می شود. به دنبال 
شهرنشینی و زندگی ماشینی، س��یمای بیماری ها و همچنین 
سیمای مرگ در دنیا و کشور ما تغییر کرد. بر این اساس متناسب 
با این تغییرات باید نگاه، فرهنگ و دانش ما نیز تغییر کند. این 

اتفاق نخواهد افتاد؛ مگر با آموزش.

26 میلیون ايرانی دچار اضافه وزن و چاقی
معاون بهداشتی وزیر بهداشت با اشاره به چاقی و اضافه وزن به 
عنوان یکی از مهم ترین عوام��ل خطر بیماری دیابت، ادامه داد: 
48 درصد جامعه یعنی 26 میلیون نفر در کش��ور دچار اضافه 
وزن و چاقی هستند. این در حالی است که چاقی از عوامل خطر 

دیابت است.
 اگر وزن ف��رد به حد اف��راط افزایش یاب��د، این ف��رد 60 برابر 
اف��راد معمول��ی ش��انس ابت��ال ب��ه دیاب��ت دارد. ه��ر چن��د 
 چاق��ی اپیدم��ی جهانی اس��ت ام��ا راه ح��ل آن دس��ت خود

 افراد است. وی سه عامل تغذیه، تحرک و ژنتیک را از عوامل ابتال 
به دیابت عنوان کرد و گفت: دو مورد تغذیه و تحرک دست خود 

افراد است. توصیه می ش��ود که افراد حداقل روزانه نیم ساعت 
پیاده روی تند داشته باشند. تحرک نقش بزرگی در پیشگیری از 
چاقی و دیابت دارد. همچنین مردم باید عادات نادرست غذایی 
خود را اصالح کنند و از غذاهای سالم استفاده کنند. درباره عامل 
ژنتیک نیز باید گفت که افراد می توانند با آگاهی از این موضوع 

زودتر به فکر افتاده و حداقل دو عامل دیگر را کنترل کنند.

11 میلیون ايرانی مبتال به فشار خون باال
وی فشارخون را یکی دیگر از 
عوامل ابتال ب��ه دیابت عنوان 
کرد و گف��ت: 11 میلیون نفر 
در کش��ور فش��ار خون دارند. 
ای��ن در حالی اس��ت که علت 
ای��ن بیم��اری هن��وز در دنیا 
شناخته نشده اس��ت. از میان 
400 هزار مرگ ساالنه کشور، 
91 هزار مورد مرتبط با فش��ار 
خون اس��ت. الزم اس��ت افراد 
به این موضوع نیز توجه کرده 
و نسبت به کنترل فشار خون 

خود اهمیت بدهند.

مرگ س�االنه 11 هزار 
سیگاری در کشور

سیاری، استعمال دخانیات را 
از دیگر عوامل خطر بیماری ها عنوان کرد و گفت: هر یک وعده 
قلیان، معادل اس��تعمال 20 نخ سیگار اس��ت که البته عوارض 
قلیان بسیار بیش تر از سیگار است. پنج میلیون و 300 هزار نفر 
در کشور سیگاری ها هستند که س��االنه 11 هزار نفرشان فوت 
می کنند. وی همچنین گفت: 14 درصد مردم یعنی معادل هفت 
میلیون و 500 هزار نفر نیز قند خون باال دارند. همچنین چهار تا 

پنج هزار نفر نیز در کشور به دیابت مبتال هستند.
مرگ ساالنه 35 هزار نفر در کشور مرتبط با چربی خون 

باال
س��یاری در ادامه چربی خون ب��اال را نیز از دیگ��ر عوامل خطر 
بیماری ها عنوان کرد و گفت: 28 درصد افراد کش��ور به چربی 
خون باال مبتال هستند و ساالنه 35 هزار مورد از 400 هزار مرگ 
ساالنه کش��ور به چربی خون نس��بت داده می شود. وی توصیه 
کرد که افراد مصرف غذاهای سرخ کرده را تا حد امکان کاهش 
دهند و گفت: روغن عاملی برای دیاب��ت و افزایش چربی خون 

و چاقی است.
وی همچنین گفت: 90 درصد افراد جامعه کمبود کلسیم دارند.

 40 درصد زنان و 35 درصد مردان پوکی استخوان دارند.
  بر این اساس مصرف لبنیات و شیر از اهمیت ویژه ای برخوردار

 است.

26 میلیون ايرانی دچار اضافه وزن و چاقی

مرگ ساالنه 11 هزار سیگاری در کشور
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رییس ستاد دیه کشوراعالم کرد: بیش از دو هزار زنداني مهریه در زندان هاي کشور به 
سر مي برند که قادر به پرداخت 110 سکه براي آزادي خود نیستند. اسداهلل جوالیي 
در نشست خبري با بیان این که در 24 سال گذشته تاکنون 75 هزار زنداني جرایم غیر 
عمد با کمک ستاد دیه کشور و حمایت خیرین از بند آزاد شده اند گفت: در سال 91هزار 
و 200 زنداني با کمک خیرین و ستاد دیه آزاد شده که مبلغ بدهي آن ها حدود 900 
میلیارد تومان بود. رییس ستاد دیه کشور با بیان این که هم اکنون 8 هزار زنداني جرایم 
غیرعمد در زندان هاي کشور داریم گفت: براي آزادي این تعداد زنداني 450 میلیارد 
تومان اعتبار و کمک مي خواهیم ولي با حمایت هاي مردمي در 6 ماهه نخست سال 
جاري 3716 زنداني توسط این ستاد آزاد ش��دند که مبلغ بدهي آن ها 464 میلیارد 

تومان بوده است.
     2 هزار زنداني مهريه در کشور

جوالیي تعداد زندانیان مهریه در کشور را 2 هزار نفر، زندانیان نفقه 350 نفر، زندانیان 
چک و سفته 4400 نفر و زندانیان دیه را 1250 نفر اعالم کرد و گفت: بر اساس قانون 
جدید زندانیان مهریه اي که در زندان به سر مي برند باید حداقل 110 سکه پرداخت 

کنند در حالي که همین تعداد را ندارند.
     دولت به بانك ها بدهکار است پرداخت وام زندانیان مشکل دارد

رییس ستاد دیه کشور با انتقاد از بي مهري برخي از بانک ها گفت: اعتبار و بودجه ستاد 
دیه از سوي دولت و مجلس براي سال 92 حدود 200 میلیارد تومان بوده تا بانک ها 
بر اس��اس این اعتبار براي آزادي زندانیان وام با درصد پایین اعطا کنند ولي بانک ها 
مي گویند یا اعتب��ار نداریم و یا این که دولت آن قدر به م��ا بدهي دارد که نمي توانیم 

پرداخت کنیم.
     وام بالعوض به زندانیان تعطیل شد

جوالیي با اشاره به این که با تصویب هیأت مدیره ستاد پرداخت وام بالعوض به زندانیان 
تعطیل شده است گفت: ما پول مفت به کسي نمي دهیم و هر زنداني مستحق و جزو 
جرایم غیرعمد باشد از طریق ارایه تس��هیالت بانکي وام بدون بهره یا با بهره 4 درصد 

دریافت مي کند. 

     بانك ها مي توانند بخشي از جوايز خود را براي آزادي زندانیان اختصاص 
دهند

وي از اجراي یکي از مصوبات دولت براي ارایه تس��هیالت به زندانیان خبر داد و گفت: 
بر اس��اس قانون و مصوبه دولت بانک ها مي توانند 5 درصد از 2 درصد جوایز خود را 
براي آزادي زندانیان اختصاص دهند که در این مورد با سازمان اقتصاد اسالمي و بانک 
تجارت قراردادي منعقد کردیم و بانک هاي پاسارگاد، ملت، صادرات و ملي هم در نوبت 

قرارداد قرار دارند.
     کمك 3 میلیاردتوماني شهروندان از طريق خودپردازها

جوالیي همچنین از ارایه کمک هاي مردمي در ماه محرم به ستادهاي دیه خبرداد و 
گفت: در سال جاري 20 هزار نفر 3 میلیارد تومان از طریق خودپردازهاي عضو شتاب به 
ستاد دیه کمک کردند. در ماه ایام عاشورا و تاسوعا هم کمک هاي 100 تا 300 میلیون 

توماني در ستادها ثبت شده است.
     وزارت اقتصاد تا پايان اسفند 93 وقت دارد تا اليحه قانون بیمه شخص 

ثالث را به مجلس ارايه کند
وی با تشریح مشکالت پیش رو در تصویب و اجراي آزمایشي قانون بیمه شخص ثالث 
در مجلس گفت: مدت زمان اجراي 5 س��اله آزمایشي این قانون 20 شهریور ماه سال 
جاري به اتمام رسید و ستاد دیه وقتي دید که هیچ سازمان مسئولي اقدامي براي تمدید 
قانون یا ارایه الیحه اي جدید انجام نداده به سرعت وارد عمل شد و توانست این قانون 
را تا یک سال و نیم دیگر توسط مجلس تمدید کند. اگر ستاد دیه اقدام نمي کرد قطعا 
قانون جدید حذف و با قانون سال 47 باید کار مي کردیم. وي افزود: بر اساس مصوبه 
مجلس تا پایان اسفند ماه سال 93 وزیر اقتصاد باید الیحه اي به کمیسیون اقتصادي 

مجلس ارایه کند تا هر چه زودتر این قانون ثابت شود.
جوالیي همچنین از توزیع کتابچه هاي آموزشي با موضوع تصادفات، دیه، مهریه و نفقه 
میان 2 میلیون سرباز و کادر نیروهاي مسلح و فرهنگسراها و شهروندان خبرداد و گفت: 
همچنین طرح اصالح قانون عبور و مرور را به وزارت ارشاد و شوراي فرهنگ عمومي 
ارایه کرده ایم تا دیگر شاهد مرگ ساالنه 20 هزار شهروند در تصادفات کشور نباشیم.

2 هزار زنداني مهريه در زندان هاي کشور

 پرداخت وام بالعوض به زندانیان ممنوع شد

نریمانی معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری 
اصفهان گفت: 20 درصد از مس��احت شهر اصفهان 

جزو بافت فرسوده این شهر به شمار می رود.
 و به نقل از اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، مس��عود نریمانی با اعالم این 
مطلب و با اشاره به راهکارهای احیای بافت فرسوده 
در کشورهای پیشرفته دنیا اظهارداشت: در صورت 
اجرای کامل درست نتایج مطلوب در این بخش قابل 

دست یابی است.
وی بیان ک��رد: در تمام دنیا 2 روش برای نوس��ازی 
و احیای بافت های فرس��وده وجود دارد که ش��امل 
مداخله مس��تقیم و غیر مس��تقیم بوده و به عنوان 
روش های متداول دنیا در راستای احیای بافت های 

فرسوده تلقی می شود. 
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری اصفهان 
با اش��اره به چگونگی این روش ها اف��زود: در روش 
مداخله مس��تقیم دولت یا بخش های عمومی مانند 
شهرداری ها به احیای بافت های فرسوده می پردازند 

و ش��هرداری ها و بخش های دولت��ی محور احیای 
بافت فرس��وده در روش مداخله مس��تقیم هستند. 
وی خاطرنشان کرد: در روش مداخله غیر مستقیم 
مردم ب��ه عنوان مح��ور احیای بافت های فرس��وده 
هستند که در این روش از سوی دولت و شهرداری ها 
برای احیای بافت ، تس��هیالتی در اختیار مردم قرار 

می گیرد.
نریمانی با بیان ای��ن که اس��تفاده از روش مداخله 
مس��تقیم آن گونه که باید و ش��اید، مشکالت بافت 
فرس��وده را حل نمی کند، بیان کرد: به نظر می رسد 
استفاده از روش مداخله مستقیم جواب گوی احیای 
بافت های فرس��وده ب��ه ویژه در محالت مس��کونی 

نیست.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

20 درصد از مساحت  شهر استان بافت فرسوده دارد 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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جيببري
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آگهی مزایده عمومی ) نوبت دوم ( 
شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 341/ش ب مورخ 1392/4/26 شورای محترم اسالمی شهر بهارستان نسبت 

به برگزاری مزایده عمومی به شرح زیر اقدام نماید : 
- اجاره یک باب  واحد تجاری واقع در ضلع شرقی خیابان ولیعصر- حد فاصل بلوار بهشت و میدان ولیعصر به مساحت حدود 40 متر مربع 

برای مدت دو سال بر مبنای قیمت پایه کارشناس دادگستری اجاره بهای ماهیانه 8/550/000 ریال 
)شرایط شرکت در مزایده (

1- واریز وجه نقد معادل 11/300/000 ریال به حساب س�پرده 0105829332005 به نام شهرداری بهارستان نزد بانک ملی و یا ارائه 
ضمانت نامه بانکی بابت سپرده شرکت در مزایده اجاره واحد تجاری واقع در خیابان ولیعصر 

2- پرداخت هزینه درج آگهی در روزنامه های نوبت اول و دوم و هزینه کارشناس دادگستری تماما به عهده برنده مزایده میباشد . 
3- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است . 

مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده : از روز سه ش�نبه مورخ 1392/8/21 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1392/9/5 به جز 
روزهای تعطیل 

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه  محرمانه شهرداری : از روز چهارشنبه مورخ 1392/9/6 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1392/9/16 
محل دریافت اسناد مزایده : شهر بهارستان - خیابان آزادی - شهرداری بهارستان - قسمت امور قرار دادها - ) تلفن : 03116811920 (

زمان بازگشائی پیشنهادات : راس ساعت 13 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 1392/9/18 

علی زیالبی سرپرست شهرداری بهارستان 

شهرداری بهارستان 
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  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه عمومی نوبت    اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

 ش�ركت آب و فاض�الب اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد مناقص�ات زي�ر را مطابق ج�دول زير ب�ه مش�اور ذيصالح 
واگذار نمايد 

مهلت تحویل اسناد   به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاريخ 1392/9/30 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه   : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه به تاريخ 1392/10/1

دریافت اسناد :  سايت  اينترنتی 
)در ضمن هزينه آگهی بعهده برنده خواهد بود(

www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
 WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن :    0311-6680030

نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

انجام خدمات مشاوره آزمايشگاه و كنترل كيفی كار های لوله گذاری شبكه و تاسيسات 92-3-341
جاریآب و فاضالب شهر اصفهان

SMS

48 درصد 
 جامعه يعنی

  26 میلیون نفر
 در کشور

  دچار اضافه وزن 
و چاقی هستند

 اين در حالی است 
که چاقی

 از عوامل خطر 
ديابت است



چهره روزيادداشت

 تأمین هزينه فاضالب شهر درچه 
از خودياری مردم

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: بخشی از 
هزینه اجرای شبکه فاضالب شهر درچه از توابع خمینی شهر طبق 
تبصره سه ماده واحد ۱۱ که خود یاری مردم است تأمین خواهد شد.

هاشم امینی در جمع مسئوالن شهر درچه در خصوص این موضوع 
اظهار داشت: برخورداری از شبکه فاضالب از مطالبات دیرینه مردم 
شهر درچه بوده اس��ت . وی افزود: در سال های گذشته با تخصیص 
اعتبارات از منابع جاری آبفای ای��ن منطقه، ۴۸ کیلومتر از عملیات 
لوله گذاری شبکه فاضالب شهر درچه اجرایی شد. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: حدود بیش از ۱۰۰ کیلومتر 
از لوله گذاری شبکه فاضالب شهر درچه باقی مانده است .  وی بیان 
داشت: اجرای شبکه فاضالب ش��هر درچه بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان 
هزینه دربر دارد که تأمین این میزان منابع مالی از سوی شرکت آب 
و فاضالب اس��تان اصفهان به دلیل تنگناهای مال��ی در کوتاه مدت 

امکان پذیر نیست. 

دولت به تعهدات خود درباره مسکن 
مهر پايبند است

اس��تاندار اصفهان گفت: دولت به تعهدات خود درباره مس��کن مهر 
پایبند اس��ت. به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، 
رسول زرگرپور در جلسه شورای مسکن استان اصفهان اظهارداشت: 
با روی کارآمدن دولت جدید، مسکن مهر جدیدی ساخته نمی شود 
ولی به تعهدات دولت در این زمینه پایبند هستیم و تا حد امکان برای 

حل مشکالت مسکن مهر تالش می کنیم.
وی افزود: دستگاه های مرتبط باید با تمام قوت، خود را به انجام کامل 

تعهدات قبلی و اتمام پروژه های مسکن مهر متعهد بدانند.

 کاهش قیمت گوجه،سیب زمینی
 و پیاز تا چند روز آينده

در حالی که قیمت گوجه، پیاز و س��یب زمینی در ای��ام محرم 2۰۰ 
درصد افزایش یافت، دبیر اتحادیه بارفروشان از کاهش قیمت گوجه، 
س��یب زمینی و پیاز تا چند روز آینده خبرداد. علی حاج فتحعلی در 
گفتگو با فارس در پاس��خ به دلیل افزایش قیمت انواع میوه و صیفی  
گفت: افزایش قیمت س��یب زمینی، گوجه و پیاز ب��ه دلیل باال بودن 
تقاضا در ایام محرم بود. دبیر اتحادیه بار فروش��ان افزود: با متعادل 

شدن تقاضا، قیمت سیب زمینی و پیاز به روال عادی بر می گردد.
به گفته حاج فتحعلی، در حالی که قیمت سیب زمینی قبل از محرم 

۵۰۰ تومان بود، در این ایام به ۱۵۰۰ تومان رسید.

 استاندارد شامل بخش خدمات
 نیز می شود

مدیرکل استاندارد اس��تان اصفهان گفت: موضوع استاندارد شامل 
بخش خدمات نیز می شود.آیین بزرگداشت روز ملی کیفیت و تجلیل 
از برگزیدگان این عرصه به همت انجم��ن تخصصی کنترل کیفیت 
صنایع استان اصفهان و اداره کل استاندارد استان اصفهان برگزار شد.

غالمحسین شفیعی، مدیرکل استاندارد استان اصفهان در این آیین 
با اشاره به صنعتی بودن اس��تان اصفهان، اظهارداش��ت: در استان 
اصفهان بیش از ۸ هزار واحد صنعتی وجود دارد که تولیداتشان قابل 
رقابت با محصوالت جهانی بوده اس��ت، اما به دلیل تبلیغات ضعیف 

محصوالتشان جایگاه در خوری پیدا نکرد است.

برگزاري اولین همايش فرهنگ 
ايمني  در شرکت فوالد مبارکه

اولین همایش فرهنگ ایمن��ي و نقش آن در کاهش حوادث در آبان 
ماه با حضور معاونت و مدیران بهره برداري، روسا و مسولین واحدها 
و کارشناس��ان و بازرس��ان ایمني و همکاران درمحل س��الن مرکز 

تحقیقات نیروي انساني برگزار شد.
به پس از پخش سرود جمهوري اسالمي ایران و تالوت آیاتي از کالم 
ا... مجید، سرود ایمني فوالد که توس��ط واحد مستندسازي روابط 
عمومي تهیه شده بود به نمایش درآمد و در ادامه محمود ارباب زاده 
معاونت بهره برداري شرکت ضمن خیرمقدم به حاضرین، سخناني را 

در زمینه حوادث و نقش فرهنگ در این زمینه بیان داشت.
گفتني است در ادامه حاج رستم رئیس اداره بازرسي اداره کار استان 
اصفهان مقاله اي را تحت عنوان فرهنگ ایمني و نقش آن در کاهش 
حوادث کاري بیان کرد و س��پس مصطفي اش��تري مدیر بهداشت 
حرفه اي، ایمني و محیط زیس��ت به وضعیت ایمني در ش��رکت در 
هفت ماهه نخست سال 92 اشاره و تصریح نمود: بنا بر فلسفه تجارت، 
آنچه باعث توسعه سازمان مي گردد، داش��تن نیروي انساني سالم، 

آگاه و دانش محور است.

 تولید ۴۰ تن 
بذر گندم و جو 

برداشت ۳۳۰۰ کیلوگرم 
زعفران از مزارع استان 

رییس بخش اصالح، تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 
استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود از سطح زیرکشت بذرهای پرورشی 

۴۰ تن بذر گندم و جو یک و دو در استان تولید شود.
قندی با بیان این که کاشت بذرهای پرورشی گندم و جو سوپرالیت )پرورش 
یک( و الیت )پرورش دو( در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان 
آغاز شده است، اظهار داش��ت: این اقدام به منظور تأمین بذرهای کشاورزان 

استان صورت می گیرد. 
وی سطح زیرکاش��ت بذرهای پروش یک و دو را پنج هکتار بیان کرد و افزود: 
امسال ۱۱ رقم گندم و ۱۰ رقم جو از جدیدترین ارقام اصالح شده که عملکرد 
باالیی دارند و در برابر بیماری ها و تنش های محیطی از جمله خشکی و شوری 

مقاوم هستند، کاشته می شود. 

  مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت:با توجه به فراهم 
بودن شرایط آب و هوایی پیش بینی می شود که در سال جاری ۳ هزار و 

۳۰۰ کیلوگرم زعفران از سطح مزارع استان برداشت شود.
احمدرضا رییس زاده با اش��اره به این که س��طح زیر کشت این محصول 
نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است، بیان داشت: اکنون 
سطح زیر کشت زعفران در اس��تان اصفهان به ۶۰۰ هکتار رسیده است.  
وی یادآور شد که،  برداشت زعفران در اس��تان اصفهان از اواخر مهرماه 
در مناطق سردسیر استان آغاز شده و تا اوایل آذر ماه در مناطق با اقلیم 

گرم ادامه می یابد.
وی افزود: متوسط عملکرد مزارع زعفران استان اصفهان ۵/۵ کیلوگرم در 

هر هکتار بوده که در سطح مطلوبی قرار دارد. 

قیمت جهانی نفت با وجود احتمال افزایش عرضه، ۳2 سنت 
در هر بشکه کاهش یافت و به نرخ ۱۰۸/۱۸دالر معامله شد.

به نقل از رویترز، با تمرکز تاجران بر از س��رگیری مذاکرات 
میان ایران و کش��ورهای غربی که ممکن است، به افزایش 
عرضه نفت منجر ش��ود، قیمت نفت ب��ه نزدیکی ۱۰۸ دالر 

کاهش یافت. 
بر اساس این گزارش، تنش های داخلی لیبی و انتظار ادامه 
برنامه محرکی فدرال رزرو برای مدت طوالنی تری قیمت را 

تقویت کرده است. 
همچنین س��رمایه گذاران در حال ارزیابی تأثیر اصالحات 
انرژی چین در اواخر هفته گذشته بر تقاضا بر نفت و گاز در 

این کشور هستند. 
پس از این که فرانسه مانع توافق با ایران شد، قیمت نفت برنت 
در هفته گذشته ۳/2درصد افزایش یافت؛ همچنین سخنرانی 
جانت یلن رییس آینده فدرال رزرو آمریکا، نگرانی ها در مورد 
کاهش برنامه های محرکی این بانک را کاهش داد و س��بب 

افزایش ارزش بازارهای اوراق بهادار و کاالهای اساسی شد.
قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه ژانویه ۳2 سنت کاهش 
یافت و به ۱۰۸/۱۸دالر در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت 
نفت س��بک آمریکا برای تحویل در ماه دس��امبر ۳2 سنت 

کاهش یافت و 9۳/۵2دالر در هر بشکه معامله شد.

شرکت ملی گاز بازهم نس��بت به خرید کیت های کاهنده 
مصرف گاز طبیعی هشدار دارد و اعالم کرد: پیرو گزارش های 
دریافتی و اخبار ش��ایع در برخی از اس��تان ها و ش��هرهای 
کشور، اخیرا مشاهده می شود که برخی افراد سودجو تحت 
عناوین شرکت های خصوصی و یا با سوء استفاده از عناوینی 
مثل ناظرین سامانه واریز یارانه با شهروندان تماس گرفته و 
پس از اخذ برخی اطالعات ش��خصی افراد - از جمله میزان 
درآمد- نسبت به ترغیب مردم برای خرید کیت های کاهنده 
مصرف گاز طبیع��ی و دریافت مبالغ متفاوت��ی در ازاء ارایه 
دستگاه ادعایی اقدام می کنند. ش��رکت ملی گاز با اشاره به 
این که این افراد سودجو اعالم می کنند فروش این کیت های 
کاهنده مصرف گاز با اطالع و تأیید ش��رکت ملی گاز ایران 
صورت می گیرد تأکید کرد: ش��رکت ملی گاز تأیید هرگونه 
دستگاه  و کیت  کاهنده مصرف گاز طبیعی مورد ادعا این افراد 
و شرکت های سود جو را تکذیب می کند و از مردم در سراسر 
کشور تقاضا کرد: در صورت تماس یا مراجعه این افراد نسبت 
به گزارش مراتب به نیروی انتظامی و سایر مراجع از جمله 
شرکت گاز استان اقدام کنند. بدیهی است هرگونه اطالعیه 
و تأییدیه در خصوص دستگاه های مورد نظر رسما در سایت 

www.nigc.ir به اطالع عموم مشترکین خواهد رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام تالش ما این است 
که کاالهاي اساسي و مایحتاج مردم تأمین شود.

به گزارش مهر، محمدرض��ا نعمت زاده در مراس��م معارفه 
مدیرعام��ل و اعض��اي جدید هی��أت مدیره ش��رکت مادر 
تخصصي بازرگاني دولت��ي ایران افزود: ش��رکت بازرگاني 
دولتي ایران برابر قانون تأسیس ش��ده تا براي رفع نیازهاي 
اساسي مردم به ویژه در شرایط خاص و در مواقعي که بخش 
خصوصي و تولیدکنندگان داخلي نتوانند این وظایف را انجام 
دهند، وارد عمل مي شوند. وي گفت: واردات کاالهاي اساسي 
بر عهده این شرکت اس��ت که البته باید تالش کنیم از توان 

داخل،  بیشترین بهره را براي تأمین کاال ببریم.
وی اظهارداش��ت: باید در ارتقای کیفیت گن��دم، آرد و نان 

فعالیت  بیش تری شود.
نعم��ت زاده در بخ��ش دیگ��ري از س��خنان خ��ود گفت: 
افزای��ش تولید داخل��ي از جمله گن��دم با مکانی��زه کردن 
عملیات کشاورزي و آبیاري تحت فش��ار و بکارگیري سایر 

تکنولوژي هاي مربوطه روز دنیا میسر است.
وی تصریح ک��رد: حمایت از بخش خصوص��ي و به حداقل 
رساندن واردات باید دغدغه اساسي شرکت بازرگاني دولتي 

ایران باشد.

حذف یارانه ۳ دهک باالی درآمدی که بیش از 22 میلیون نفر 
را شامل می شد، از دستور کار دولت خارج شد.

پس از روی کار آمدن دولت یازده��م، مقامات اقتصادی در 
نشست های مختلف به کس��ری اعتبار هدفمندی یارانه ها 
اش��اره می کردند، به طوری که وزیر امور ام��ور اقتصادی و 
دارایی و مع��اون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی دولت در 
نخس��تین روزهای فعالیت دولت به صراحت رقم کس��ری 
بودجه هدفمن��دی یارانه ها را بالغ ب��ر ۱۰۰۰ میلیارد ریال 
اعالم کردند. با همراهی مجلس، ح��ذف دهک های باالی 
درآمدی و حدود ۳۰ درصد یارانه بگیران در دستور کار دولت 
و مجلس قرار گرفت. حتی در این راستا وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مأمور ارایه راهکار برای شناس��ایی گروه های 
مشمول یارانه شد. در همین زمینه کارگروهی با مسئولیت 
معاون اول رییس جمهور تشکیل شد و برخی وزارتخانه ها به 

عضویت آن درآمدند. 
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
دولت پایگاه های اطالعاتی دارد که اگر آن ها را تجهیز کند 
اطالعات دقیق تری در مورد شناس��ایی  وضعیت درآمدی 
افراد می تواند به دس��ت آورد، اگر یارانه های نقدی به تمام 
افراد جامعه پرداخت شود به هدف نخواهد رسید؛  به ویژه دو 

دهک پایین و ۴ دهک اول زیر خط فقر هستند.

گاز صنعتنفت اقتصاد کالن

 قیمت هر بشکه نفت
 به نزديک 1۰8 دالر رسید

هشدار نسبت به خريد 
کیت های کاهنده گاز

تالش برای تأمین 
کاالهای اساسی

حذف يارانه ثروتمندان از 
دستور کار دولت خارج شد 

اخبار کوتاه

۴
پاویون ایران در هجدهمین نمایشگاه نفت و گاز ترکمنستان دایر شد

هجدهمین نمایش��گاه نف��ت و گاز ترکمنس��تان به عن��وان یک��ی از معتبرترین نمایش��گاه های 
 منطق��ه CIS از تاری��خ 2۸ ت��ا ۳۰ آب��ان م��اه س��ال ج��اری در عش��ق آب��اد برگ��زار خواه��د

 شد.
دولت نبايد باعث رقص دوباره 

ارز شود
عالء میرمحمد صادقی

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
اعتقاد دولت فعلی بر این اس��ت که باال بودن نرخ ارز و ترقی آن لطمه ای 
به اقتصاد کشور وارد نمی کند.  درباره تصمیم دولت مبنی بر تعیین نرخ 
۳2۰۰ تومان برای نرخ ارز در بودجه س��ال آینده معتقدم  تصمیم های 
دولت بر نرخ ارز بازار آزاد بی تأثیر نیست و به نظر من برای تصمیم گیری 

درباره چنین موضوعاتی باید دقت بیشتری به خرج داد. 
دولت باید توجه کند که نباید 
تصمیماتی را بگیرد که مجددا 

بازار ارز به هم ریخته شود.
نرخ ارز در حال حاضر در بازار 
روی ۳۰۰۰ تومان ثابت شده 
اس��ت، اگ��ر تغیی��ری در این 
زمینه حاصل شود مشکل ساز 
می شود اما این موضوع نیاز به 

کارشناسی بیشتر دارد.
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 مش��اور مالی وزیر راه و شهرس��ازی از برنامه س��اخت ساالنه
 ۵۰ ه��زار مس��کن اجتماع��ی ب��رای ۱۶ درص��د م��ردم 
در دول��ت یازده��م خب��ر داد و گف��ت: مابق��ی م��ردم م��ی 
توانن��د ب��ا پس ان��داز مس��کن خری��داری کنن��د ک��ه در 
این می��ان، دول��ت می تواند با تخفیف س��ود بانک��ی از آن ها 
حمایت کند، ضمن ای��ن ک��ه وام ۶ برابر ودیعه را از اس��اس 
تکذیب م��ی کن��م. در همین ح��ال، پیش بینی م��ی کنم از 
 اول فروردی��ن ب��ازار مصرف مس��کن دوب��اره جان ت��ازه ای

 بگی��رد. به گ��زارش مه��ر، حس��ن عب��ده تبریزی، مش��اور 
وزیر راه و ش��هر س��ازی با حض��ور در برنامه پای��ش جزییات 
 ط��رح جدی��د دول��ت ب��رای تأمی��ن مس��کن را تش��ریح

 کرد. 
مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی ابتدا با اش��اره به مسکن مهر، 
گفت: در مورد مس��کن مهر دولت در دفعات متعددی با توجه 
به تعهداتی که داده و وزیر راه و شهرسازی هم اعالم کرده اند، 
تعهدات دولت قبل در زمینه مس��کن مهر را اجرا می کند و در 
هر مرحله ای که باش��د، از ثبت نام تا باقی مراحل به تعهدات 
دولت قب��ل پرداخته می ش��ود، بنابراین در ای��ن ۱/2میلیون 
واحدی که باید ساخته شود، در هر مرحله ای ساخت تعهدات 
 انجام خواهد شد ولی من بعد چیزی به نام مسکن مهر نخواهیم

 داشت.

وی افزود : مسکن مهر یک نوع گروه بندی از مسکن نیست که 
بگوییم یک نوع خاصی از مسکن است، یک اسم عمومی بوده 

برای یک برنامه خاص.
 سابقه مسکن مهر به این نحو است که برنامه تحت عنوان برنامه 
جامع مسکن وجود داش��ته که در آن مسکن اجتماعی مطرح 
بوده است. در آن طرح مس��کن اجتماعی پیش بینی شده بود 
که در سال ۵۰ هزار واحد ساخته شود و در یک فرایند تصمیم 
 گرفته ش��ده که در مرحل��ه اول ۱/۵میلیون واح��د و بعد هم

 2 میلیون و 2۰۰ هزار واحد ساخته شود. 
در واقع ای��ن تصمیم گیری بر اس��اس پول پرقدرت اس��ت و 
طبعا آثار تورمی باالیی دارد و از آن مس��یر تأمین مالی ش��ده 
 اس��ت که اکنون دیگر از آن مس��یر تأمین مال��ی امکان پذیر

 نیست.
 بنابرای��ن مس��کن مه��ر ن��ه تنه��ا ب��ه لح��اظ ن��وع تأمین 
مال��ی بلک��ه ب��ه لح��اظ مش��کالت اجتماع��ی و اتفاقات��ی 
 ک��ه در س��اخت و س��از دارد، نمی توان��د ادام��ه داش��ته 

باشد.
عب��ده تبریزی ادام��ه داد: ما تنها کش��وری در دنیا نیس��تیم 
که بخواهیم برای اقش��ار هدف خود مسکن بس��ازیم و اولین 
 بار هم نیست که مس��أله مسکن در کش��ور دارای یک برنامه

 است. 

یک برنامه ای در وزارت مس��کن و شهرسازی س��ابق بوده به 
 نام طرح جامع مس��کن، این ط��رح در حال حاض��ر در حال 
به روز شدن اس��ت، یعنی همان کارشناسانی که قبال روی آن 
طرح کار کرده بودند و در واقع نظرات آن در طی هش��ت سال 
 اخیر نادیده گرفته ش��ده بود، این ها در حال کار روی آن طرح

 هستند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی 
اظهارداش��ت: ای��ن ط��رح 
مس��کن را ب��ه بخش ه��ای 
مختلف��ی تقس��یم می کند، 
طبیعی اس��ت که همه نیاز 
به کمک دولت ندارند و نیاز 
به دخال��ت دول��ت در همه 

حوزه ها نیست. 
یک��ی از این حوزه ه��ا که به 
عن��وان مس��کن اجتماعی 
در کش��ور مع��روف ش��ده، 
مس��کنی اس��ت ک��ه بالقوه 
انس��ان نمی توان��د ب��رای 
آن پس ان��دازی بکن��د، در 
برآوردها این گروه اجتماعی 
 ح��دود ۱۶ درصد ب��رآورد 

شده اند. 
این ۱۶ درص��د را دولت باید ب��ا ارایه زمین و مناب��ع به آن ها 
کمک کند تا بتوانند مس��کن خود را تأمی��ن بکنند. معماران 
و طراح��ان طرح مس��کن اجتماع��ی دنبال این هس��تند که 
 این اف��راد در یک نقطه جمع نش��وند تا مش��کالت تقس��یم

 بشود.
وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه در این خصوص که برنامه 
دولت در حوزه مسکن اجتماعی ساخت چه تعداد واحد است، 
گفت: بر اساس طرح جامع مسکن س��االنه ۵۰ هزار واحد در 
قالب طرح مسکن اجتماعی باید س��اخته شود و زمین آن هم 

می تواند رایگان باشد.
وی توضی��ح داد: مث��ال ف��رض کنی��د در انگلس��تان وقت��ی 
شهرداری مجوز س��اخت به فرد برای چند واحد می دهد، آن 
چند واح��د را به عنوان مس��کن اجتماعی اس��تفاده می کند. 
افراد را ب��ه جاهای خیلی خوب��ی می برد تا ی��ک گروه خاص 
 اجتماعی در یک منطقه ش��کل نگیرند و مشکالت اجتماعی 

کم تر شوند.

رونمايی از طرح مسکن اجتماعی دولت يازدهم:  از فروردين 9۳

حال و هوای بازار فرش های بازار مسکن جان تازه می گیرد
دست دوم

ادامه از صفحه يک- اکنون به راحتی در منزل با یک تلفن 
کاالی خود را آگهی می کنند و به فروش می رسانند. در این 
میان، کاالهای دس��ت دوم نیز مش��تریان خاص خود را 
 پیدا کرده اس��ت، ش��اید به دلیل این باش��د که مردم ، 
مصرف گراتر شده اند و تمایل دارند که در فواصل زمانی 
کوتاهی، کاالیی ن��و را جایگزین قبلی کنن��د؛ بنابراین 
کاالهای دست دوم دیگر به معنای س��ابق در بازار نمود 
پیدا نمی کند و شاید بس��یار هم تر و تمیز باشند و نظر 

خریداران را به راحتی جلب کنند.
یکی از این کاالهای دست دومی که این روزها متقاضیان 
بسیاری دارد، فرش اس��ت، چه فرش دستباف چه فرش 
ماش��ینی. اگرچه فرش دس��تباف کاالیی اس��ت که بر 
خالف س��ایر اقالم، به اصطالح هرچه پاخورده تر باشد، 

ارزشمندتر است.
مروری بر قیمت برخی از این فرش های دستباف در بازار 
نشانگر این است که مشتریان به خاطر باال رفتن قدرت 
خریدشان در این نوع فرش ها، به خصوص انواعی که در 
آن ابریشم به کار نرفته اس��ت، استقبال بیش تری از آن 

نشان می دهند و بازارشان رونق بسیاری دارد.
از س��وی دیگر، فعاالن بازار فرش دستباف نیز از فرصت 
انتشار آگهی ها برای فروش یک فرش دستباف استفاده 
کرده و هرچند هم که آن فرش مس��تعمل باش��د، آن را 
خریداری کرده و پس از پرداخت و مرتب کردن، آن را به 

کشورهای دیگر دنیا صادر می کنند.
ام��ا برخ��ی از خانوارهای ایران��ی نیز که ق��درت خرید 
فرش های نو را ندارن��د، به بازار فرش های دس��ت دوم 
مراجعه کرده و خرید می کنند. البته برخی از اقالم فرش 
دس��تباف دس��ت دوم باز هم آن قدر ارزشمند است که 

قدرت خرید کم تر خانواری به خرید آن قد می دهد.
در این میان، ب��ازار خرید و فروش فرش های ماش��ینی 
نیز داغ اس��ت؛ به خصوص این که هر روز طرح و نقش��ه 
جدیدی از سوی تولیدکنندگان به بازار عرضه می شود و 
 همین تنوع، خانوارها را به تعویض فرش های ماشینی در

 کوتاه مدت وا می دارد. قیمت فرش های ماشینی دست 
دوم نیز تنوع زیادی دارد.

البته برخی خانوارها فرش های خود را به گونه ای تمیز 
و مرتب نگاه داشته اند که شاید چندان تفاوتی میان آن 
با نمونه های نو نباش��د، اما قیمت مناس��ب تری را برای 

مصرف کنندگان دارد.

نگاه

ما تنها کشوری 
در دنیا نیستیم 

که بخواهیم برای 
اقشار هدف خود 
مسکن بسازيم و 

اولین بار هم نیست 
که مسأله مسکن 

در کشور دارای 
 يک برنامه

 است



یادداشت

روبان سفید

بازار موسیقی

هفت

»گس« در جشنواره رم 
گروه بازیگری فیلم »گس« به کارگردانی کیارش اسدی زاده در هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
رم برنده جایزه شد.جایزه بهترین بازیگر مرد یا زن در حال ظهور به گروه بازیگری فیلم ایرانی »گس« با 

بازی صابر ابر، پانته آ پناهی، رویا جاویدنیا، احسان امانی، شبنم مقدمی و... اعطا شد. 
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»رندرهای معماری« بر دیوار هامون
نمایشگاهی از آثار س��ه بعدی محمدرضا 
حورجندی با عنوان »رندرهای معماری« 

در گالری هامون برپا می شود.
ای��ن هنرمند با بی��ان این مطل��ب گفت: 
در این نمایش��گاه ۱۵ اثر در ابع��اد ۵۰ در 
۱۰۰ ک��ه بی��ش ت��ر در قال��ب معماری 
 و طراحی صنعتی اس��ت؛ ارای��ه می کنم. 
وی ادامه داد: برخی آثار رندرینگ هستند 
که در محیط »تری دی مکس« و »مایا«  فضاس��ازی می شوند و بعضی 
 کارها »پست پروداکشن«  هستند و از تلفیق عکس و رندر شکل گرفته اند. 
او همچنی��ن در رابطه با اهمیت حض��ور و کاربرد این هنر گفت: ش��اید 
این هن��ر در ایران تا حدی جدید باش��د و کم تر چنین نمایش��گاه هایی 
برگزار ش��ده باش��د، اما به نظرم می توان از این هنر به خوبی در س��ینما 
و هنره��ای دیگر ب��رای فضاس��ازی ه��ای طبیع��ی و ... اس��تفاده کرد 
 و فضاهای��ی را که در دنی��ای واقعی امکان س��اخت ندارن��د؛ خلق کرد. 
شایان ذکر است؛ این نمایشگاه از ۱ تا ۶ آذر در گالری هامون برپا می شود. 

تور بازدید از کتابخانه مرکزی 
س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری 
اصفهان به مناسبت فرا رسیدن ایام هفته 
کتاب و کت��اب خوانی به برپای��ی تور ویژه 
بازدید از قس��مت های مختلف کتابخانه 

مرکزی اصفهان همت گماشته است.
فتاح از مس��ئولین برگزاری این مراس��م 
 در ای��ن ب��اره گف��ت: م��ا ب��ه مناس��بت 
ف��را رس��یدن ای��ام هفت��ه کت��اب ب��ه 
س��ازمان آموزش و پرورش اس��تان و تمامی آموزش��گاه ها و حوزه های 
علمیه در س��طح ش��هر اصفهان نامه ای ارس��ال کردیم مبنی بر این که 
 کتابخانه مرکزی اصفهان ام��کان برگزاری تور وی��ژه ای را جهت بازدید 
 دانش آموزان ، دانشجویان و طالب حوزه های علمیه فراهم آورده است. 
وی در ادام��ه گفت: ای��ن برنامه ش��امل بازدید از قس��مت های مختلف 
کتابخانه مرکزی می باش��د که ش��امل امانت کت��اب، امانت محصوالت 
ش��نیداری و تصویری، بخش مرجع، مخزن کتاب، نش��ریات، نش��ریات 
 قدیمی، کتابخانه دیجیتال و بخش اطالع رسانی و نگارخانه خواهد بود. 
فتاح افزود: این بازدیدها همراه با توضیحات مربوطه از س��وی مسئوالن 
کتابخانه خواهد بود و بازدید کنندگان با نوع فعالیت قسمت های مختلف 

کتابخانه آشنا خواهند شد. 

»نقش های نا تمام« در آپادانا 
نمایش��گاهی از آثار تهمورث بهادرانی در 

گالری آپادانا برپا می شود.
این هنرمند با بی��ان این مطلب گفت: من 
در این نمایش��گاه حدود ۱۵ اثر نقاش��ی 
 انتزاعی با تکنیک ترکیب مواد ارایه کرده ام. 
تهم��ورث بهادرانی اف��زود: در ای��ن آثار 
ت��الش ک��ردم ت��ا نگاه��ی س��مبولیک 
به عناص��ر تصوی��ری ای��ران باس��تان تا 
امروز داشته باش��م و به این عناصر متناس��ب با موقعیت زمانی امروز و از 
 دریچه نگرش ش��خصی خودم بنگرم و آن ها را با نگاه تازه ای احیا کنم. 
او اف��زود: همچنی��ن در ای��ن آث��ار از کاریگراف��ی و خ��ط ن��گاری 
 ه��م اس��تفاده ک��رده ام ک��ه ی��ادآور خط��وط دوره اس��المی اس��ت. 
بهادرانی با اش��اره به این که نمایش��گاه عنوان خاصی ن��دارد، گفت: من 
به دنبال الحاق عن��وان براین آثار نبودم و احس��اس م��ی کنم هنوز هم 
نیمه تمام هس��تند و ج��ای کار دارن��د؛ در همین جهت ش��اید بهترین 
عن��وان ب��رای آن» نق��ش ه��ای نا تم��ام«  باش��د ک��ه از ای��ن جریان 
حکای��ت دارد ک��ه بخش��ی از کار در ذه��ن مخاط��ب انجام می ش��ود 
 و از طرفی نش��ان می دهد کار هن��وز ادامه دارد و کامل نش��ده اس��ت.

گفتنی است، این نمایشگاه از۱ تا۶ آذر ماه درگالری آپادانا برپاست.

روایت تکامل انسان در »لمس«
 اولی��ن آلب��وم مس��تقل مصب��اح قمصری ب��ا ن��ام »لمس«  ب��ه زودی 

 منتشر می شود. 
در این آلبوم که در ژانر تلفیقی ساخته شده است، آهنگساز تالش کرده 
تا سیر تکامل انسان را در قالبی موس��یقایی روایت کند، »لمس« روایت 
 موس��یقایی تکامل آدمی در س��ه مرحله غریزه، طغیان و مشاهده است.

 »لمس« اولین آلبوم در ژانر موس��یقی مالنکولیک اس��ت ک��ه در ایران 
منتش��ر می ش��ود . ب��ه طب��ع مخاطب��ان ای��ن آلب��وم غالباش��نونده 
موس��یقی روز غربی هس��تند ومتعاقب��ا توجه و آش��نایی ک��م تری به 

 موس��یقی ج��اری در ب��ازار موس��یقایی
 ایران دارن��د. قمصری در یادداش��تی در 
ای��ن آلب��وم، آن را یک پروژه ش��خصی 
توصیف می کن��د و در م��ورد انگیزه های 
اصل��ی اش م��ی  نویس��د: ه��دف و امید 
من ب��ه عن��وان س��ازنده این اثر آش��تی 
و آش��نایی ای��ن نس��ل از مخاط��ب، ب��ا 
 موس��یقی تولی��د داخل کش��ور اس��ت. 
 قمصری آهنگس��ازی و نوازندگی کلیه 
س��ازهای آلبوم ش��امل گیتار الکتریک، 
گیتار باس، درامز، کالرین��ت و پیانو را به 

عهده داشته است.

محدوده عکاسی در حوالی مد

گروه فرهنگ وهنر - واقعیت این اس��ت که اگر عکاس��ی 
مد در ایران را بررس��ی کنیم )در همین محدوده نه چندان 
گس��ترش یافته اش( متوجه می ش��ویم ، تمایل عکاسان به 
سمت عکاسی پوشاک آقایان اس��ت. و نهایتا نوعی عکاسی 
مدلینگ از هنرپیشه های زن. در حالی که بسیاری از عکاسان 
معتقدند عکاسی از پوشش ایرانی و اسالمی بانوان می تواند 
اتفاق جدیدی را در عرصه عکاسی مد رقم بزند. عکاسی مد 
را درحال حاضر می توان محدود به عکس هایی که از برخی 
از بازیگران و عکاسی های تبلیغاتی برخی برندهای پوشاک 
آقایان دید. در حالی که موج جدیدی از طراحی پوشش ایرانی 
و اسالمی را می توان در عرصه طراحی لباس مشاهده کرد اما 
این طرح ها راه چندانی به تبلیغ��ات نیافته اند چرا که راهی 
به عکاسی حرفه ای مد نیافته اند. واقعیت این است که این 
عرصه نیاز به افراد تعلی��م دیده دارد که عالوه بر ش��ناخت 
جذابیت بص��ری و ارزش طرح به اصول حرفه ای عکاس��ی 
تبلیغاتی نیز آشنا باشند. در حال حاضر هستند افرادی که در 
زمینه مدلینگ فعالیت دارند اما به نظر می رسد هنوز حضور 
این افراد در عرصه مد و لباس به یک ضرورت تبدیل نش��ده 
است و کاربردی ندارد چرا که تولید کنندگان ایده ندارند. این 
درحالی است که این فضا نیازمند ایده های جذاب است. می 
توان گفت این نوع عکاسی باید دیده شود درحالی که درحال 
حاضر تنها این عکس ها گرفته می ش��ود و ممکن است ۱۰ 
سال آینده به ثمر برسند. اما شاید بیش تر آن چه که به عنوان 
عکاسی مد در کشور می شناسیم عکاسی از بازیگران و افراد 
مشهورسینمایی است، اما این چهره واقعی عکاسی مد نیست 
و به نظر می رسد تنها عکاسان از این افراد بهره می برند به این 
دلیل که این افراد دیده شوند و این دیده شدن باعث شود تا 
کار این عکاسان نیز دیده شود. هر چند گاه در این عکس ها به 
طور ناخودآگاه نوعی از پوشش نیز تبلیغ می شود. اما پوششی 
که صرفا سلیقه عکاس و یا بازیگر مورد نظر است.عکاسی مد 
در واقع تجارت عکاسی از ُمد اس��ت. عکاس ُمد از مدل هایی 
عکس می گیرد که لباسی که برای فروش است را پوشیده اند. 

عکاسی مد آمیزه ای بی نقص بین هنر عکاسی و مد است. 

  به بهانه هفته کتاب س��ری ب��ه یکی از 
کتابفروشی های شهرمان زدیم.

شاید این جا بتوانیم سراغ  گمشده خود 
بگیریم وشاید حرف های ناگفته ای را بش��نویم از آدم هایی که 
خوی ونشانشان را باید در البه الی کتاب ها جستجو کنی تا بیش 

تر با آن ها آشنا بشوی.
جلو پیشخوان مغازه می ایستیم وسراغ گمشده خود را می گیریم 
اما انگار یوسف ما نه که دیگران دزدیده اند، هرکسی تا دم در مغازه 
می آید سراغی می گیرد از گمشده اش ومی رود اما پیدا نمی کند، 

انگار ما در این شهر تنها در جستجوی کتاب نیستیم.
او صحبت های خود را با گالیه آغاز می کند وصراحتا می گوید:

کتابفروشی در اصفهان از مشاغل سخت دنیاست و گالیه دارد از 
این که نسل جدید به اندازه نسل قدیم کتاب خوان نیست ودلیل 
آن نگاه آن ها به کتاب به منزله یک کاالی رایگان می داند و بعضی 
ها نیز که اصال فکر نمی کنند که برای کتاب باید پول بدهند واین 

ناشی از آن است که  کتاب دغدغه مردم مانیست.
وی عوامل مختلف را در این امردخیل می داند وآن ها را این گونه 

بیان می کند:
به عنوان مثال همانطور که مردم برای شکر و پیتزا پول می دهند

می توانند کت��اب را هم انتخاب کنند  ول��ی خیلی عوامل دخیل 
اس��ت، به جز یکی دو عنوان کتاب روانشناس��ی من به شخصه 

هیچ تبلیغی در رسانه  ندیده ام به جز نمایشگاه کتاب که آن هم 
سطحی و برنامه ریزی شده است .

عامل دیگر را می توان نسخه های دیجیتال واستقبال از آن توسط 
نسل امروز معرفی کرد که ابتدا کتابفروشی را نابود می کند بعد 

ناشر وبعد هم نویسنده را.
من یک مثال می زنم،چهل س��ال پیش برای سی ملیون نفریک 
 کتاب از یک نویس��نده طی یک س��ال تیراژآن از میلیون نسخه 
 می گذش��ت،برای س��ی وپن��ج ملیون هم��ان کتاب در س��ال

 8۰ پنج هزار نسخه چاپ می شودو برای هفتاد میلیون تبدیل به 
پانصد نسخه می شود.

معلوم نیس��ت آدم های آن دوره واقعا دغدغه دانس��تن و آگاهی 
داشتند یا آدم هایی که امروز هستند.

مس��ئول کتابفروش��ی، کت��اب آخ��ر در ادام��ه صحب��ت های 
خودکتابفروشی های اصفهان را بعد از تهران در سطح بهتری می 
داند،اما این که چرا مردم این شهرتمایلی به خواندن کتاب ندارند 

را این گونه پاسخ می گوید: 
باید بستری ایجاد بشود که احساس کند کتاب به سؤال های ذهن 
او پاسخ می دهد ، ولی متأس��فانه عواملی هست که افراد جواب 
سؤال های خود را به طریقی دیگردریافت می کنند ویا این که در 
ذهن آن ها سؤالی وجود ندارد همین عامل باعث می شود کتاب 
در گوشه ای قرار بگیرد وشاید به این خاطر است که در ذهن مردم 

هیچ سؤالی نیست وعادت کرده اند بدون سؤال زندگی کنند.
 هر ایرانی ت��ا پایان عمرخ��ود از دوهزار کلمه بیش تر اس��تفاده

 نمی کند، در حالی که یک فرهنگ دهخدا  ۱۶ جلدی و  فرهنگ 
معین 8 جلدی داشته های ما در زبان است، این همه تعداد کلمات 
و انواع کاربردآن ها وجود دارد ولی به دلیل نخواندن به دلیل سطح 

پایین آگاهی این کلمات از بین می رود.
اومعتقد اس��ت انس��ان دو وظیفه در زندگی خود دارد: یک این 
که بمیرد و دیگر کتاب بخوان��د، وی در پایان صحبت های خود 

فرهنگ را این گونه ترسیم می کند:
فرهنگ در بی��ن مردم ما 
تغییر ک��رده وهم��ه چیز 
تبدیل به یک نماد ش��ده 
وبه شدت نزول پیدا کرده 
اس��ت، نشانه ش��خصیت 
اف��راد تغییرک��رده وجای 
خود را به ماشین و موبایل 
آخرین مدل داده که هیچ 

کاربردی ندارد.
ما ن��ه فرهن��گ ایرانی را 
حفظ کردی��م ونه فرهنگ 
اسالمی  ونه حتی توانستیم 
خودمان را با غرب تطبیق 

بدهیم .
با وج��ود این ک��ه غرب به 
درس��تی از فرهنگ شرق 

تأثیر گرفت واین به خاطر افراط وتفریط ماس��ت که  نمی توانیم 
میانه روی داشته باشیم.

جس��تجوی  ما به دنبال کتاب به پایان رس��ید، اما آن چیزی که 
در این س��فرهای کوتاه و مالقات با فروش��ندگان به دست آمد 
حائزنکات با اهمیت اما فراموش ش��ده ای بود ک��ه به بهانه های 
مختلف وشرایط موجود به فراموشی آن ها کمک کرده ایم، روزی 
در این سرزمین کتاب جایگاهی در نزد بزرگان داشت و هم منزله 
وهمرتبه آن ها بود و رفته رفته جایگاهش میان مردم تثبیت شد 
اما در دوره ای که ش��اهد آن هس��تیم کتاب در محل تولدش به 

خاک سپرده می شود.
کافیست به دنیا همانند یک سؤال بزرگ نگاه کنیم وبه سادگی از 
کنارش عبور نکنیم آن وقت است که حضور کتاب رنگ می گیرد 
و خواندن دلیل بر آن می شود که هر گفته یا عملی را به سادگی 

نپذیریم وکمی درباره آن کنکاش کنیم.

گزارشی از دکان کتاب

آگاهی توانایی است و کتاب راه دانایی
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 کارگاه   هم  اندیشي 
خالق   انیمیشن

 »فصل آخر« 
در پنج سطر 

علي مفضلي گفت: آسیفا اصفهان با همکاري معاونت سینمایي حوزه هنري 
کارگاه هاي هم اندیشي خالق انیمیشن برگزار مي کند. وي در مورد محتواي 
این کارگاه ها  بیان کرد: در هر نوبت سرفصل، کاراکتر و یا تصویري در کارگاه 
مطرح مي شود و بر اساس آن داستان و یا ایده اي براي تولید انیمیشن توسط 
اعضا خلق مي ش��ود. مفضلي اف��زود: ما یک نوب��ت در می��ان کارگاه رویکرد 
هم اندیشي خالق انیمیشن را با نمایش فیلم برگزار خواهیم کرد که به نمایش، 
تحلیل و بررسي انیمیشن هاي پخش شده پرداخته خواهد شد. وی بیان کرد: 
در حال حاضر این کارگاه ها زیر نظر محمد حدادي پور برگزار مي شود و تا پایان 
س��ال ادامه پیدا خواهد کرد. وی تصریح کرد: کارگاه هاي هم اندیشي خالق 
انیمیشن آسیفا اصفهان روزهاي دوشنبه، از ساعت ۱۶:3۰ تا ۱8 در محل سالن 

همایش هاي خانه هنرمندان اصفهان برگزار خواهد شد.

کتابخانه ابوالفرج مس��ابقه ای را ب��ا عنوان " فص��ل آخر " برگ��زار می کند.  
ش��فیعی از مس��ئولین برگزاری ای��ن برنام��ه گفت: نح��وه برگ��زاری این 
 مسابقه به این صورت اس��ت که ش��رکت کنندگان باید از آخرین کتابی که 
خوانده اند و مورد توجه شان قرار گرفته پیام ویژه ای را دریافت کرده و از آن 
 چکیده ای را در ۵ س��طر تهیه کنند و  برای شرکت در مسابقه ارسال نمایند. 
وی در ادام��ه گفت: کت��اب هایی که قرار اس��ت از آن ها چکیده تهیه ش��ود 
مربوط به ح��وزه های مختل��ف مذهبی، روانشناس��ی، تاریخ��ی و یا علمی 
 هس��تند و بس��ته به حیطه عالقمندی ش��رکت کنندگان تهیه می ش��ود. 

وی گفت: شرکت کنندگان موظف هس��تند فرم های مربوط به این مسابقه 
را از کتابخان��ه ابولف��رج دریافت کرده و متن ارس��الی را فق��ط در همان فرم 
 برای ما بفرستند.مهلت ارسال آثار در این مس��ابقه تا ۱۰ آذر ماه خواهد بود. 

توریسم

فرهن��گ در زب��ان نوش��تاری از اه��م 
موضوعاتی اس��ت که نویس��ندگان در 
نوش��ته های خود بای��د چارچوب ها و 
استانداردهای آن  را رعایت کنند. نوش��تن برخی لغات و بیان 
بعضی جمالت که ارتباطی مس��تقیم با مخاطب دارد، اصول و 
قواعد خاص خ��ود را می پذیرد که ش��نونده و بیننده را دلزده 

نکند و فراری ندهد. اساس نوش��ته ها یی که رودررو با مخاطب 
است، همیشه برای نویسنده، مجری و بازیگران به دلیل ارتباط 
مستقیم باعث مشکالت و مسائلی می شود که می تواند درجذب 
و دفع بیننده نقش به سزایی داشته باشد.چندی  است که سینما 
به محفلی برای بیان الفاظ و جمالت نامتعارف به لحاظ دیالوگ 
تبدیل شده است! وقتی سینمای امروز را با سینمای دهه های 

گذشته مقایسه می کنیم، این مقوله بس��یار پررنگ جلوه می 
کند. جالب اس��ت بدانید با ی��ک نگاه اجمالی به آثار گذش��ته 
درمی یابیم که به هیچ وجه در این فیلم ها  که برخی از این آثار 
هم از فیلم های صاحب نام به ش��مار می رون��د. از دیالوگ های 
س��طح پایین  اس��تفاده نمی ش��ود، درحالی که این مسأله در 
فیلم های ش��اخص س��ینمای معاصر حت��ی از کارگردان های 
صاحب س��بک مش��هود اس��ت. فرهنگ در نوش��تن ازجمله 
 مفاهیمی اس��ت که باید فیلمنامه نویس��ان ب��ه آن توجه ویژه

 داشته باشند. 
کاربرد لغات و جمالت بی معنا و بی اس��اس که برای نویسنده و 
کارگردان شاید جذابیت داشته باشد، برای مخاطبان نه جذاب 
است و نه جالب! و می توان به جرأت اذعان کرد که حتی باعث 
قهر مخاطبان از سینما می شود. متأس��فانه به وفور در سینما 
شاهد استفاده از این گونه جمالت و الفاظ هستیم که خانواده ها 
را از رفتن به سینما باز می دارد. البته ناگفته نماند که این به یک 
اپیدمی در سینما و تلویزیون تبدیل ش��ده است! تماشاچی با 
دیدن و ش��نیدن این دیالوگ ها از زبان قهرمان و بازیگر مورد 
عالقه اش دیگر اشتیاقی برای رفتن به سینما ندارد و احساس 

خوبی نسبت به دیدن این فیلم ها ندارد.
نگارش فیلم ازجمله مباحثی است که به لحاظ ادبیات نوشتاری 
همیشه با افت و خیزهایی روبه رو بوده و برخی فیلمنامه ها حتی 
ادبیات در نوشته را ندارند! این مسأله باعث شده که نویسندگان 

فیلمنامه ب��ا چالش هایی مواجه ش��وند. تک��رار در دیالوگ به 
کاربردن الفاظ بی ارزش و دور از  ش��أن و صد ها نکته دیگر که 
در این مقال ج��ای نمی گیرد، از مواردی اس��ت که می توان به 
آن اشاره کرد. این مسأله باعث ش��ده  طراحی و ایده پردازی در 
نوشته ها دیده نشود اما جمالت و لغات ناپسند در آن به شدت 
دیده و شنیده ش��ود که موجب دوری مخاطب از سینما و قهر 
آن می شود. متأس��فانه برخی فیلمنامه هایی که درحال حاضر 
نوش��ته و ارایه می ش��ود، به حدی به لحاظ س��اختار و قصه با 
مشکالتی همراه است که کارگردان به اجبار دست به تغییرات 
آن می زند و در مواقعی همین امر باعث شده که فیلمنامه و فیلم 
از انس��جام خوبی برخوردار نباشد.اگرچه ش��اید برخی مدعی 
باش��ند که فیلمنامه نویس خوب نداریم ولی باید اقرار کرد که 
متأسفانه تعامل مناس��بی بین فیلمنامه  نویسان و فیلمسازان 
نبوده و نیست. بی پرده و صریح باید اش��اره کرد که سازندگان 
و نویس��ندگان یکدیگر را قبول ندارند. این درحالی اس��ت که 
سینمای امروز نیازمند راهکارهای پژوهشی و تحقیقی عمیق تر 
و نگاهی ژرف است که شاهد خلق آثاری فاخرباشیم و باید از به 

کاربردن جمالت و دیالوگ های زشت پرهیزکرد. 
با هم��ه این تفاس��یر، مجددا باید ب��ر این نکته تأکید داش��ت 
ک��ه در نوش��تن فیلمنام��ه، نبای��د جا خالی ه��ا را ب��ا برخی 
 دیالوگ ه��ای بی محت��وا پرک��رد و موجبات قه��ر مخاطب را 

فراهم آورد!

زبان شناسی؛ ضرورت کار هنری

نوشتن برخی لغات و 
بیان بعضی جمالت 

که ارتباطی مستقیم 
با مخاطب دارد، 

اصول و قواعد خاص 
خود را می پذیرد که 
شنونده و بیننده را 

دلزده نکند و فراری 
ندهد

 گروه
 فرهنگ

زاینده رود

هر ایرانی تا پایان 
 عمرخود از دوهزار 

 کلمه بیش تر
  استفاده  نمی کند

در حالی که یک فرهنگ 
 دهخدا   16 جلدی
  و   فرهنگ معین 

   8 جلدی
 داشته های ما در زبان 

است

نماینده اس��تان گوانگ دونگ چین خواس��تار افزایش تبادالت فرهنگي از طریق 
صنعت توریسم و آشنایي مردم استان گوانگ دونگ با فرهنگ ایراني شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فوالنگ  در این دیدار با اشاره به جاذبه هاي گردشگري 
استان اصفهان و آثار تاریخي این استان افزود: مردم استان گوانگ دونگ آشنایي 
زیادي با مردم ایران و فرهنگ ای��ن خطه ندارند و امضاء ای��ن تفاهم نامه بهترین 

فرصت است که مردم ما با فرهنگ اصفهان آشنا شوند.
وی با بیان اینکه استان گوانگ دونگ از پیشرفته ترین استان ها در بحث توریسم 
و صنعت گردشگري است، اظهار داشت: استان اصفهان باید با حضور در نمایشگاه 
هاي فرهنگي این استان فرهنگ اصفهان و آثار تاریخي و صنایع دستي خود را به 

مردم ما معرفي کند.
نماینده اس��تان گوانگ دونگ چین خواس��تار افزایش تبادالت فرهنگي از طریق 

صنعت توریسم و آشنایي مردم استان گوانگ دونگ با فرهنگ ایراني شد و افزود: در 
کنار مراودات فرهنگي، دو استان مي توانند در زمینه هاي صنعت، تجارت و سرمایه 

گذاري نیز همکاري داشته باشند. 
مدیرکل دفتر تشریفات اس��تانداري اصفهان نیز در این دیدار با بیان اینکه بعد از 
امضاء این تفاهم نامه استان اصفهان آماده است که با تورگردان هاي استان گوانگ 
دونگ همکاري داش��ته باش��د ، تصریح کرد: با افزایش همکاري بین دو استان در 
تبادل توریسم و گردشگر، دو استان مي توانند در زمینه هاي دیگرگردشگري نیز 

همکاري داشته باشند.
مسعود نیک آیین با بیان اینکه توریس��م پل ارتباطي بین دو استان است و زمینه 
فعالیت هایي بیشتر را بین دو استان فراهم مي کند، افزود: استان اصفهان آمادگي 
میزباني و نشان دادن پتانسیل هاي مختلف این شهر را در حوزه گردشگري  براي 

ورود گردشگران چیني دارد.
نیک آیین خواس��تار برگزاري هفته فرهنگي اصفهان در یکي از نمایش��گاه هاي 
بزرگ استان گوانگ دونگ شد و افزود: این امر س��بب شناخت بیشتر مردم چین 
از فرهنگ ایراني خواهد شد و ذهنیت مثبتي را در خصوص به ایران و اصفهان در 

آن ها ایجاد خواهد کرد.
مع��اون برنام��ه ری��زي و اش��تغال اس��تانداري اصفه��ان  در دیدار ب��ا فوالنگ 
نماین��ده اس��تان گوان��گ دون��گ چین ب��ا اش��اره ب��ه پتانس��یل ه��اي باالي 
اصفهان در صنع��ت و جذب گردش��گر، گف��ت: امضاء ای��ن تفاهم نامه ش��رایط 
 الزم ب��راي تب��ادالت فرهنگ��ي و گردش��گري را بین دو اس��تان فراه��م خواهد

 کرد.
علیرضا همدانیان با بیان اینکه اس��تان گوانگ دونگ از جمله استان هاي صنعتي 

چین محسوب مي شود، اظهار داشت: موقعیت تجاري و صنعتي این استان بسیار 
حائز اهمیت است و شرایط خوبي را براي برقراري مراودات صنعتي و تجاري بین 

دو استان فراهم خواهم کرد.
وی به وجود نزدیک به 4۰ کنس��ول گري در این استان اشاره و افزود: امید است با 
امضاء این تفاهم نامه سطح مبادالت اقتصادي و به خصوص فرهنگي و توریسم بین 

این دو استان افزایش یابد.
همدانیان به توافقات صورت گرفته در این تفاهم نامه اش��اره کرد و افزود: در این 
تفاهم نامه دو استان در زمینه هاي تجارت و سرمایه گذاري ، توریسم ، فرهنگ و 

هنر و آموزش همکاري خواهند کرد.
وي همچنین افزود: در این تفاهم نامه دو استان در جهت افزایش تفاهم و دوستي، 

توسعه روابط ، همکاري و تبادالت فرهنگي و تجاري تالش خواهند کرد.

گوانگ دونگ چین و اصفهان تبادالت فرهنگی خود را افزایش دهند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 ذوب آهن به رفع نقاط ضعف خود
 در اردوی تهران می اندیشد

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: تیم ما به دنبال آن است که 
در اردوی تهران مشکالت فنی خود را برطرف کرده و نقاط ضعف خود را 
از بین ببرد. اصغر فروتن در گفتگو با مهر پیرامون شرایط تیم ذوب آهن در 
اردوی تهران اظهار داشت: تیم ما در شرایط خوبی در اردوی تهران قرار 
دارد و تالش می کنیم که بازیکنان خ��ود را به آمادگی مد نظر کادر فنی 
تیم برسانیم و کاری کنیم که وضعیت بازیکنان تیم بهتر شود. وی با اشاره 
به دستیاران لوکا بوناچیچ نیز گفت: ابراهیم تقی پور، دستیار بوناچیچ به 
تمرینات تیم ما اضافه شده و همراه با س��رمربی تیم، بازیکنان را تمرین 
می دهد اما هنوز دس��تیار دیگری به تیم اضافه نشده است.فروتن افزود: 

قرار است جمعه پیش رو به طور تدارکاتی به مصاف نفت تهران می رویم.

گیتی پسند مغلوب خودخواهی 
بازیکنان خود شد

رضا لک پس از شکست تیمش مقابل میثاق تهران در جمع خبرنگاران 
رسانه های گروهی پیرامون این بازی اظهارداشت: تیم ما امروز در هر دو 
نیمه خیلی بد بازی ک��رد و من به بازیکنان تذکر داده ب��ودم که اگر این 
گونه بازی کنند آن ها بازننده این جدال هس��تند. وی افزود: متأس��فانه 
تعطیلی های تمرینات نیز در این نتیجه بی تأثیر نبود و س��بب ش��د که 
برخی از بازیکنان تمرینات کافی نداشته باشند. وی با اشاره به بازی خوب 
نیمه نخست این تیم و بعد از آن بازگش��ت نتیجه بیان کرد: شاید حس 
خود خواهی و غروری که بازیکنان را گرفت برای تیم مشکل ساز شد و این 

نتیجه را رقم زد تا تیم ما در دیدار با میثاق متحمل شکست شود.
لک درباره تاکتیک بازی 5 نفره تیمش نیز تصریح کرد: انجام این تاکتیک 
نیاز به تمرکز دارد ما امروز از همان ابتدای بازی تمرکز نداش��تیم و من 

امیدوارم در هفته های آینده این روند بهتر شود.

چرا فقط ایرانی ها باید سقف قرارداد 
را رعایت کنند؟

محسن حسین زاده بازیکن تنیس درباره کیفیت لیگ برتر اظهارداشت: 
امسال سطح مسابقات لیگ برتر خیلی خوب است زیرا از هفت تیم، چهار 
تیم قوی در لیگ برت��ر حضور دارند. وجود بازیکن��ان خارجی نیز باعث 
پیشرفت بازیکنان داخلی و بهتر بازی کردن آن ها شده  چراکه چندین 

سال بازیکنان ایرانی با یکدیگر بازی می کردند و کامال با هم آشنا بودند.
وی ادامه داد:اما کیفیت برگزاری لیگ برتر زیاد جالب نیس��ت. در حال 
حاضر از بازیکنان 15 درصد مالیات می گیرند، اما سر زمین، نه توپ جمع 

کن داریم و نه کلمن آب.
 داورهایی هم که در هر بازی استفاده می کنند مبتدی هستند و به درد 
لیگ برتر نمی خورند. برای قرارداد بازیکنان هم سقف تعیین کرده اند که 
سقف آن 20 میلیون است. در حالی که فکر نمی کنم بازیکنان خارجی 
سقف قرارداد داشته باشند. چرا فقط ما باید سقف قرارداد را رعایت کنیم؟ 
ما که برای ایران تنیس بازی می کنی��م و هرچه پول می گیریم هم برای 

تنیس خرج می شود.

رکابزن تیم ملی: به خاطر کمبود 
بودجه، از آسیایی ها عقب مانده ایم

آروین معظمی گودرزی ، در خصوص برگزاری جام باشگاه های آسیا در 
ایران، اظهارداشت: چون این رقابت ها با کاپ آسیایی در تایلند همزمان 

بود، نسبت به پارسال تیم های کم تری شرکت کرده بودند.
 با این حال مسابقه ها در سطح قابل قبولی برگزار شد.وی با اشاره به پخش 
این رقابت ها، بیان کرد: خوشبختانه شبکه ورزش اقدام به پخش زنده  این 
مسابقه ها کرد و بدون شک با تداوم این گونه کارها، اسپانسرهای بیش تری 
جذب دوچرخه سواری می شوند. معظمی گودرزی با اشاره به جایگاه ایران 
در دوچرخه سواری آسیا، گفت: حقیقتش را بخواهید از کورس رقابت جا 
مانده ایم و کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی از لحاظ سخت افزاری خیلی 

پیشرفت کرده اند و ما کماکان کمبود بودجه داریم. 

امضای حکم صعود در بیروت
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار دور برگشت مسابقات مقدماتی جام 

ملت های آسیا امروز سه شنبه به مصاف لبنان خواهد رفت. 
تیم ملی کشورمان بعد از تحمل اولین شکست تاریخ فوتبال ایران مقابل 
لبنان بار دیگر راهی این کشور شده تا به نوعی انتقام باخت در مسابقات 
مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل را بگیرد. اگر چه شاگردان کی روش 
در دیدار رفت مقدماتی جام ملت ها توانستند در ورزشگاه آزادی حریف 
را با 5 گل شکست دهند اما بازی امروز از آنجا که اولین دیدار 2 تیم بعد 
از آن باخت در کشور لبنان محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، خصوصاکه کسب امتیاز در این مسابقه، صعود تیم ملی کشورمان 
به مرحله نهایی ج��ام ملت ها را قطعی خواهد کرد. ب��ا توجه به وضعیت 
 نامناس��ب زمین ورزش��گاه محل مس��ابقه تاکتیک محتمل کی روش

روی آوردن به بازی فیزیکی و استفاده از توپ های بلند خواهد بود که با 
توجه به این که لبنان هم تیمی قدرتی محسوب می شود می توان حدس 

زد شاهد فوتبالی درگیرانه باشیم.

احتمال بازی ایران وآمریکا 
کفاشیان / رییس فدراسیون فوتبال

وزارت امورخارجه مجوز بازی جوانان ایران و آمریکا را صادر کرد اما 
این هنوز قعطی نشده و تکلیف این دیدار در ایتالیا مشخص می شود.

در مورد احتمال دیدار ایران و آمریکا در رده بزرگس��االن هم قطعی 
شدن این بازی بعد از قرعه کشی جام جهانی مشخص می شود.

 به هر صورت ما به تورنمنت 4 جانبه این کشور دعوت شدیم و شرایط 
آن در ادامه مشخص خواهد ش��د. درباره کمک ایران به قطر در جام 
جهانی 2022 ما در دیدار با بالتر آمادگی خود را برای کمک به این 
کشور همسایه اعالم کردیم، 
ضم��ن آن که ریی��س فیفا 
 ه��م در این م��ورد صحبت 
کرد. البته بح��ث برگزاری 
بازی جام جهان��ی در ایران 
نبود اما اگ��ر بتوانیم کمکی 
انجام دهیم، دریغ نخواهیم 

کرد.

رویانیان: پای خیلی از آقایان 
گیر است

محمد رویانیان می گوید اگر محسن قهرمانی به داوری 
برگردد کاری می کند که در تاریخ فوتبال ایران ماندگار 

شود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، درباره انتخاب وزیر ورزش 
و جوانان، صحبت های یکی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی درباره پرسپولیس و استقالل، علت منتفی شدن 
حضور رضا نوروزی، شایعه جذب محمد غالمی و پرونده  

محسن قهرمانی صحبت کرد.
رویانیان در ابت��دا درباره انتخاب وزی��ر ورزش و جوانان 
پس از چهار بار معرفی از سوی رییس جمهور به مجلس 
شورای اس��المی، اظهارداشت: خوش��حالیم که مجلس 
تعیین تکلیف ک��رد و دولت هم خیالش راحت ش��د. به 
هر حال وزی��ر ورزش و جوان��ان روی کار آمده اس��ت و 
امیدواریم که حق اس��تقالل و پرس��پولیس را به این دو 

تیم بدهند.
نماینده مبارکه در جلس��ه رأی اعتماد به وزیر ورزش و 
جوانان، انتقادهایی نسبت به بودجه دولتی پرسپولیس 
و اس��تقالل مطرح ک��رد. رویانی��ان در واکن��ش به این 
موضوع، گفت: ما فقط این را می دانیم که باش��گاه های 
 صنعتی حداق��ل 150 تا 200 میلیارد توم��ان را به طور

 غیر مستقیم از دولت می گیرند و پول شان هم نقد است، 
اما پرسپولیس و استقالل روی هم دو میلیارد تومان هم 
نگرفته اند. حتما آن نماینده مجلس، اطالعات نداشته که 
این گونه صحبت کرده است. او خبر ندارد که دو تیمی که 
50 میلیون هوادار دارند را سر می برند. وقتی مسئوالن ما 
از این مسائل خبری نداشته باشند، باید فاتحه خودمان 
را بخوانیم. ما حتی پولی که مجلس شورای اسالمی برای 
ما تصویب ک��رده را هم نگرفته ایم. آیا وقت آن نرس��یده 
که مجلس و دولت به وضعیت اس��تقالل و پرس��پولیس 
بپردازند؟ مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه ، درباره 
آخرین اتفاقاتی که در پرونده  محسن قهرمانی رخ داده 
اظهار داش��ت:فکر می کنم مصاحب��ه قهرمانی که گفته 
 بود اگر محکوم ش��وم خیلی ها را در فدراسیون با خودم 
می برم تأثیر زیادی روی آقایان گذاش��ته است. مسلما 
پای خیل��ی از آن ها هم گیر اس��ت. اما ما ت��ا پایان کار 
می ایستیم و این پرونده  را رها نمی کنیم. شخصا  به هیچ 
وجه عقب نش��ینی نمی کنم و تصمیم خودم را گرفته ام. 
اگر قهرمانی برگردد دست به کاری می زنم که در تاریخ 

فوتبال ایران به یادگار بماند.

زاویه

6
مدافع ذوب آهن اصفهان به گسترش فوالد تبریزپیوست

قرارداد این بازیکن 30 ساله با گسترش فوالد تبریز 18 ماهه بوده و از نیم فصل دوم لیگ برتر در خدمت 
آبی پوشان تبریزی خواهد بود. وی س��ابقه بازی در تیم های بانک ملی و استقالل تهران، پیام مشهد، 

شیرین فراز کرمانشاه، استقالل اهواز و همچنین تراکتورسازی تبریز را دارد.

 تی��م مل��ی والیب��ال ای��ران از ام��روز در شش��مین دوره جام 
 بین قاره ای ب��ه مصاف تیم های صاحب ن��ام و پر افتخار جهان 

می رود.
ملی پوشان کشورمان به عنوان قهرمان آسیا، سهمیه حضور در 

جام بین قاره ای را کسب کرده اند.
این مس��ابقات به صورت دوره ای و در دو شهر توکیو و کیوتوی 
ژاپن برگزار می شود و ملی پوشان کشورمان به ترتیب با تیم های 

برزیل، ایتالیا، روسیه، آمریکا و ژاپن روبرو می شوند.
خولیو والسکو سرمربی آرژانتینی تیم ملی کشورمان برای این 
مسابقات سعید معروف، مهدی مهدوی، سید محمد موسوی، 
عادل غالم��ی، آرمین تش��کری، حمزه زرینی، فره��اد قائمی، 
علیرضا مباشری، مجتبی میرزا جانپور، رحمان داودی، شهرام 
محمودی، امیر غف��ور، فرهاد ظریف و ناص��ر رحیمی پناه را به 

عنوان اعضای تیم ملی کشورمان معرفی کرد.
تنها تفاوت این ترکیب نسبت به مسابقات قهرمانی آسیا اضافه 
شدن مجتبی میرزاجانپور و ناصر رحیمی پناه به تیم ملی ایران 
است. اضافه ش��دن این دو بازیکن نیز به دلیل اجازه فدراسیون 
بین المللی والیبال برای اس��تفاده تیم ها از 14 بازیکن در این 

دوره از رقابت ها انجام شده است.
البته تیم ملی ایران یک تغییر دیگر نیز نسبت به تمام مسابقاتی 
که در سه سال اخیر تجربه کرده در خود می بیند و آن هم غیبت 

خوان س��یچلو مغز متفکر کادر فنی تیم ملی اس��ت. سیچلو به 
دلیل مشغله کاری خود در باش��گاه ایتالیایی اش نمی تواند در 
جام بین قاره ای تیم ملی ایران را همراهی کند. خولیو والسکو 
اعتقاد دارد غیبت س��یچلو با توجه به نقشی که در برنامه ریزی 
برای دفاع روی تور بازیکنان ایران دارد به کار ملی پوشان لطمه 

می زند و کار او را روی نیمکت سخت تر خواهد کرد.

 رقابت ها بزرگان جهان در جام بین قاره ای
مس��ابقات جام بین قاره ای از س��ال 1993 آغاز ش��ده است و 
میزبانی آن همواره بر عه��ده ژاپن قرار دارد. ب��ه غیر از ژاپن به 
عنوان میزبان، چه��ار تیم از میان قهرمان��ان قاره های مختلف 
 و یک تیم با وایلد کارت فدراس��یون بین المللی در آن شرکت

 می کنند. برزیل با کسب سه قهرمانی و دو نایب قهرمانی همواره 
حضوری مقتدرانه در این رقابت ها داشته است و پر افتخارترین 
تیم مسابقات محسوب می شود. کوبا با یک طال، یک نقره و دو 
برنز و روسیه با یک طال و یک برنز تیم های دوم و سوم رده بندی 

پر افتخارترین تیم های جام بین قاره ای هستند.
ایران فقط یک بار و در س��ال 2009 حضور در این مسابقات را 
تجربه کرده است که در آن مسابقات در جایگاه پنجم قرار گرفت.

  والسکو پیرترین، برناردینیهو پر افتخارترین

مس��ابقات جام بین قاره ای عالوه بر مصاف تیم های قدرتمند 
و صاحب نام والیبال جهان، رویاروی��ی مربیان بزرگ و صاحب 
سبک نیز محسوب می ش��ود. خولیو والس��کو، برناردو رزنده، 
آندری ورونکوف، مائورو بروتو، جان اسِپرو و گری ساتو هدایت 
تیم های ایران، برزیل، روس��یه، ایتالیا، آمریکا و ژاپن را در این 

مسابقات بر عهده دارند.
والسکو با 61 س��ال پیرترین و اسپرو با 42 س��ال جوان ترین 
مربی حاضر در این رقابت ها هحس��وب می ش��وند. اما برناردو 

رزنده ملقب ب��ه برناردینیهو 
ک��ه از س��ال 2001 هدایت 
برزی��ل را ب��ر عه��ده دارد با 
کسب یک طال و دو نقره بازی 
ه��ای المپیک، س��ه طالی 
قهرمانی جهان، دو طال و یک 
 برنز ج��ام جهان��ی، دو طال و

 یک نقره ج��ام بین قاره ای و 
هشت طال و س��ه نقره لیگ 
جهانی پ��ر افتخارترین مربی 

تاریخ والیبال جهان است.

  برنام�ه مس�ابقات
 به وقت تهران

برنامه کامل مس��ابقات جام 
بین قاره ای وق��ت تهران به 

شرح زیر است:
سه شنبه 28 آبان – کیوتو

ساعت 6:40: ایتالیا – روسیه
ساعت 10:40: ایران – برزیل

ساعت 13:40: ژاپن – ایاالت متحده
چهارشنبه 29 آبان – کیوتو
ساعت 6:40: ایران - ایتالیا

ساعت 10:40: برزیل – ایاالت متحده
ساعت 13:40: ژاپن – روسیه

جمعه اول آذر – توکیو
ساعت 6:40: ایتالیا – ایاالت متحده

ساعت 10:40: ایران – روسیه
ساعت 13:40: ژاپن – برزیل

شنبه دوم آذر – توکیو
ساعت 6:40: ایران – ایاالت متحده

ساعت 10:40: روسیه – برزیل
ساعت 13:40: ژاپن – ایتالیا

یکشنبه سوم آذر – توکیو
ساعت 6:40: برزیل – ایتالیا

ساعت 9:40: روسیه – ایاالت متحده
ساعت 12:40: ژاپن – ایران

ملی پوشان کشورمان در جام بین قاره ای حضور پیدا می کنند

نبرد ستارگان والیبال ایران با بزرگان جهان
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حضورقطعی غالمی 
در پرسپولیس 

تیران و کرون قهرمان 
لیگ فوتسال بسیج 

مهاجم تیم فوتبال س��پاهان از قطعی ش��دن حضورش در پرس��پولیس 
خبر داد.

محمد غالمی گفت: مدیربرنامه هایم با من تماس گرفت و گفت حضورم 
در پرسپولیس قطعی شده و به زودی با دریافت رضایتنامه ام از سپاهان 

به پرسپولیس خواهم آمد.
وی  بیان کرد: در نیم فص��ل اول 5 گل برای س��پاهان زده و 2 پاس گل  

نیزداده ام.
وی  اظهار داشت: مشکالتی در سپاهان داشتم که حل نشد. 

اگر چه خاط��رات خوبی از اصفهان و س��پاهان دارم اما حل نش��دن این 
مشکالت سبب شد تصمیم به جدایی از این تیم بگیرم.

غالمی گفت: امیدوارم در پرسپولیس عملکرد خوبی داشته باشم  و بتوانم 
با ارایه بازی های خوب دل هواداران این تیم را شاد کنم.

 مراس��م اختتامیه لیگ فوتس��ال و والیبال پای��وران نواحی مقاومت س��پاه
 صاحب الزمان )عج ( استان اصفهان به میزبانی ناحیه مقاومت درچه اصفهان 

برگزار شده و تیران و کرون قهرمان لیگ فوتسال نواحی بسیج اصفهان شد.
این مسابقات در دو رشته والیبال و فوتس��ال از ابتدای امسال با برنامه ریزی و 
تالش مجموعه تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان )عج( و نواحی شرکت کننده 
و همچنین همکاری هیأت های والیبال و فوتس��ال بسیج به صورت دوره ای 
برگزار شد. نکته جالب در برگزاری این مسابقات حق استفاده از حداکثر دو نفر 
از پایوران بازنشسته و فرزندان آن ها بود که هر کدام از نواحی می توانستند از 
آنها در تیم خود بهره الزم را ببرند. این مسابقات در رشته فوتسال با قهرمانی 
تیم ناحیه تیران و کرون و نایب قهرمانی تیم ناحیه فالورجان و مقام سومی تیم 
ناحیه امام رضا )ع( و در رشته والیبال با قهرمانی تیم ستاد سپاه و نایب قهرمانی 

تیم ناحیه سمیرم و مقام سومی تیم ناحیه مبارکه به پایان رسید.

نخستین واکنش مسی به مصدومیتش
مهاجم آرژانتینی بارسلونا به مصدومیتش واکنش نشان داد.

مسی در اولین واکنش خود پس از مصدومیت گفت: خیلی 
ناراحتم. اصال انتظار نداشتم که دچار چنین مصدومیت بدی 

شوم خیلی هم عصبانی هستم.

مدال برنز موتورکراس آسیا به ثابتی فر رسید
در شروع راند سوم مسابقات موتور کراس قهرمانی آسیا در فیلیپین 
و در کالس 250 سی سی امیر رضا ثابتی فر طی 4 راند رقابت به 
مدال برنز دست یافت. نمایندگان تایلند و ژاپن اول و دوم شدند و 

مدال برنز هم به ثابتی فر از ایران و نماینده فیلیپین رسید.

لیگ برتر کشتی فرنگی سوم آذر قرعه کشی می شود
سرپرست سازمان لیگ فدراسیون کشتی گفت: قرعه کشی مسابقات 
لیگ برتر کشتی فرنگی یک شنبه 3 آذر ماه در خانه کشتی تهران برگزار 
می شود. امامی در مورد جلسه  سازمان لیگ فدراسیون با مسئوالن 5 

تیم لیگ برتر کشتی فرنگی اظهار داشت: جلسه خوبی برگزار کردیم.

معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش

17 صدم مترمربع فضای ورزشی هر دانش آموز
محمد زارع پور: همه باید به او کمک کنیم

حضور گودرزی در ورزش اتفاق خوبی است

معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش با بی��ان این که موفق به 
حذف مدارس ناایمن و خطرآفرین از سیستم آموزشی نشده ایم، 
گفت: سرانه فضای ورزشی در مدارس برای هر دانش آموز 17 صدم 
مترمربع است که این سرانه در مناطق شهری 2 دهم مترمربع و 
در مناطق روستایی نصف این میزان است. رییسی درباره توسعه و 
ساخت سالن های ورزشی در مدارس گفت: در حال حاضر تعداد 
 فضاهای ورزشی سرپوشیده مدارس دو هزار و 665 فضا با حدود

 2 میلیون مترمربع زیربناست که از این تعداد دو هزار و 328 سالن 
ورزشی در مناطق شهری و 337 سالن در مناطق روستایی وجود 
دارد. وی با بیان این که 85 درصد از کل فضاهای ورزشی آموزش 
و پرورش در ش��هرها و 15 درصد در روستاهاس��ت، تصریح کرد: 
اگر فضای دو میلیون متر مربع را ب��ه تعداد دانش آموزان مدارس 

دولتی تقسیم کنیم، به طور متوس��طه به ازای هر دانش آموز 17 
صدم مترمربع فضای ورزشی وجود دارد که این سرانه در مناطق 
شهری 2 دهم مترمربع و در مناطق روس��تایی نصف این میزان 
است. رییسی درباره اقدامات سازمان نوسازی برای افزایش سرانه 
ورزشی گفت: ساخت سالن ورزشی هزینه بر است و باید یا اعتبارات 
ویژه اختصاص داده ش��ود و یا آن که از مشارکت خیرین استفاده 
کرد که در حال حاضر از خیرین برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 

بهره می گیریم.
      موفق به  حذف مدارس ناایمن نشده ایم

 ریی��س س��ازمان نوس��ازی و تجهی��ز م��دارس کش��ور یکی از
 اولویت های کاری خود را حذف مدارس ناایمن و نوسازی آن ها 
اعالم کرد و گفت:  یکی از خطرات جدی وج��ود مدارس ناایمن 
است. به رغم تالش های دولت و مجلس برای حذف این مدارس، 
شاهد وجود آن ها در سراسر کشور به ویژه در استان تهران هستیم 
و باید تخصیص اعتبارات برای حذف این مدارس همچنان ادامه 

داشته باشد. 
در هر حال برای رش��د بهتر فرزندانمان در م��دارس و همچنین 
مقابله با معضل ک��م تحرکی باید یک هم��کاری جمعی صورت 
پذیرد چرا که وجود فضای ورزشی مناسب و بروز در مدارس باعث 
 انگیزه دانش آموزان به تحرک فیزیکی و تمایل کم تربه بازی های

 رایانه ای می ش��ود ضمن این که قهرمانان ورزش ملی نیز از دل 
همین استعدادها در مدارس بروز می کنند.

رییس فدراس��یون تنی��س روی میز با اش��اره ب��ه رأی اعتماد 
نمایندگان مجلس ب��ه محمود گودرزی به عن��وان وزیر وزارت 
ورزش و جوانان گفت: انتخاب شدن گودرزی با توجه به پیشینه 
ورزشی و ارتباطی که با دانش��گاه دارد، اتفاق خوبی است. رأی 
موافق اکثریت نمایندگان مجلس هم تأیید کننده این موضوع 
اس��ت. محمد زارع پور در گفتگو با مهر با اع��الم تبریک به وزیر 
جدی��د وزارت ورزش و جوان��ان که با رای اکثری��ت نمایندگان 
مجلس عهده دار این مس��ئولیت ش��د، اظهارداش��ت: این برای 
اولین بار اس��ت که س��کان هدایت ورزش به فردی سپرده شده 
که از بدنه خود ورزش است. به خصوص این که ارتباط همزمان 
آقای گودرزی با عرصه دانش��گاه، باعث خواهد شد ارتباط این 
دو حوزه یعنی ورزش و دانش��گاه بیش تر ش��ود. وی با بیان این 

که بر این اساس ش��اهد خواهیم بود که از این پس ورزش بیش 
از گذشته به س��مت علمی ش��دن پیش می رود، تأکید کرد: در 
این مقطع که ورزش با مش��کالت زیادی ب��ه خصوص به لحاظ 
مالی روبرو است و در عین حال رویدادهای مهمی هم در سطح 
آسیا و جهان پیش رو داریم، انتخاب محمود گودرزی می تواند 
تأثیرات مثبتی داشته باشد. با برنامه هایی که وی برای ورزش و 
حتی حوزه جوانان ارایه کرده، می توان امیدوار به برطرف شدن 
خیلی از مش��کالت در آینده ای نزدیک بود. رییس فدراس��یون 
تنیس روی میز با تأکید بر این که به طور حتم محمود گودرزی 
با ش��ناخت کاملی که از ورزش دارد، می تواند برنامه ریزی برای 
این حوزه را بر اساس ساختارشناسی دقیق تر انجام دهد، گفت: 
با رأی اعتمادی که نمایندگان مجلس به محمود گودرزی دادند، 
دغدغه اصلی فدراسیون ها یعنی مشکالت مالی آن ها طی چند 
روز آینده برطرف می ش��ود. »اولویت های وزیر جدید ورزش و 
جوانان در آغاز کار چه مسائلی باید باشد؟«، زارع پور در پاسخ به 
این پرسش گفت: به طور حتم با توجه به رویدادهای مهم پیش 
رو، وزیر باید اولویت های خود را معط��وف به آن ها کند. حضور 
موفق در بازی های آس��یایی 2014 طوریکه بتوان جایگاه دوره 
پیش��ین این بازی ها را حفظ کرد و حتی ارتقا داد. ضمن این که 
مسابقات جام جهانی فوتبال که ارزش و اهمیت زیادی دارد باید 
در قالب برنامه های کوتاه و میان مدت وزارت ورزش و جوانان به 

طور جدی پیگیری شود. 

برزیل با کسب 
سه قهرمانی و 

دو نایب قهرمانی 
همواره حضوری 
مقتدرانه در این 

رقابت ها 
داشته است 

و پر افتخارترین 
تیم مسابقات 

محسوب می شود



پرداخت 3/9میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغالزایی به مددجویان شهرکرد

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرس��تان ش��هرکرد: برای ایجاد 
 اش��تغال 115 نفر از افراد جویای کار تحت حمایت این نهاد بیش از

 3 میلیارد و 900 میلیون ریال تسهیالت اعطا شده است.
نجفعلی حیدری اظهارداش��ت: یک هزار و 180 نف��ر از افراد خیر و 

نیکوکار استان حمایت ایتام شهرستان شهرکرد را برعهده دارند.
وی با بیان این که ای��ن افراد خیر از 272 یتیم زیر پوش��ش کمیته 
امداد حمایت می کنند، گفت: امس��ال تاکنون حامیان ایتام بیش از 
2 میلیارد و 100 میلیون ریال به ایتام کمک کرده اند که از این مبلغ 
یک میلیارد ریال به صورت نقدی و بقیه در قالب کمک های کاالیی 
بوده است.حیدری در ادامه از ارایه خدمات فرهنگی به دانشجویان 
تحت حمایت این نهاد خب��ر داد و گفت: در س��ال تحصیلی جاری 
تاکنون بیش از ی��ک میلیارد و 88 میلیون ری��ال خدمات تحصیلی 

و فرهنگی به دانشجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شده است.

بهره گیری از تمامی ظرفیت های 
بسیج الزمه پیشرفت اقتصادی است

امام جمعه اردل گف��ت: بهره گیری از تمامی ظرفیت های بس��یج و 
استفاده از تمامی امکانات الزمه پیشرفت در عرصه اقتصادی است.

حجت االسالم موسی س��لمانپور در مراسم گرامیداشت هفته بسیج 
در این شهرستان، اظهار داشت: رهبر معظم انقالب مذاکره با آمریکا 
را بی فایده دانس��تند و باید به ظرفیت های داخلی از جمله بس��یج 

متکی بود. 
وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه دولت آمری��کا دست نش��انده رژی��م غاصب 
صهیونیستی اس��ت، گفت: اوباما عمال ثابت کرد که سرباز اسرائیل 

است و بدون اجازه آن ها اقدامی نمی کند.
سلمانپور خاطرنشان کرد: بهره گیری از تمامی ظرفیت های بسیج و 

استفاده از تمامی امکانات الزمه پیشرفت در عرصه اقتصادی است.
امام جمعه اردل در ادامه با اشاره به قیام عاش��ورا گفت: بیان وقایع 
عاشورا از سوی امام س��جاد)ع( باعث ماندگاری این رویداد تاریخی 

تا ابد شد.
 وی به اهمیت کس��ب بصیرت اش��اره کرد و اف��زود: آن چه موجب 
س��عادتمندی اصحاب با وفای سیدالشهدا)ع( ش��د؛ بصیرت آن ها 

در شناخت دقیق صحنه و پس از آن عمل به هنگام و به موقع بود.

برگزار ی هفته دوم لیگ هندبال 
جوانان چهارمحال و بختیاری 

دومین هفته از لیگ هندبال جوانان چهارمحال و بختیاری روزهای 
 پنج ش��نبه 30 آب��ان و جمع��ه اول آذر در س��طح اس��تان پیگیری 

می شود.
 به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، هفته اول 
لیگ هندبال جوانان استان، جام زنده یاد مجید حبیب پور با برگزاری 

دو بازی آغاز شد. 
در نخس��تین دی��دار دو تی��م محبی��ن اهل بی��ت)ع( فرخش��هر 
و تیم هندبال پارس��یان ش��هرکرد در س��الن آزادی فرخش��هر به 
مصاف یکدیگر رفتند که تیم پارس��یان ش��هرکرد ب��ا نتیجه 29 بر 
28 به پی��روزی رس��ید. در دیگر مس��ابقه تیم هی��أت هندبال بن 
 نتیجه را 24 ب��ر 20 ب��ه میهمان خود تی��م ثامن الحج��ج بروجن 

واگذار کرد.
 دومین هفت��ه از لیگ پنج ش��نبه 30 آبان و جمع��ه 1 آذر با رقابت 
ثامن الحجج بروجن با محبین اهل بیت)ع(فرخشهر و تیم مقاومت 
لردگان با هیأت هندبال بن پیگیری خواهد شد. سومین دوره لیگ 
هندبال جوانان اس��تان با حضور تیم های پارس��یان شهرکرد، ثامن 
الحجج بروجن، محبین اهل بیت)ع( فرخش��هر، هیأت هندبال بن و 
مقاومت لردگان از 24 آبان ماه آغاز ش��ده و تا بهمن ماه سال جاری 

ادامه خواهد داشت.

 افتتاح فاز چهارم ایستگاه مطالعه 
در شهرستان لردگان

فاز چهارم ایس��تگاه  مطالعه  اس��تان در بیمارستان ش��هدا لردگان 
همزمان با هفته کتاب و با حضور فرماندار شهرستان لردگان ومدیر 

کل کتابخانه های عمومی استان راه اندازی شد.
مدی��رکل کتابخانه های عمومی اس��تان  در این مراس��م، گفت: در 
دس��ترس بودن کتاب برای عموم مردم مهم ترین هدف راه اندازی 
ایس��تگاه های مطالعه در استان اس��ت. بهروز صادقی اظهارداشت: 
با اجرای این طرح حتی کس��انی ک��ه  زمان الزم ب��رای مراجعه به 
کتابخانه عمومی را ندارند م��ی توانند در مکان هایی که ایس��تگاه 
 مطالعه مس��تقر ش��ده اس��ت، بهتری��ن اس��تفاده را از وق��ت خود

 ببرند.
به گفته وی، کتاب هاي موجود در ایستگاه هاي مطالعاتي براي اقشار 
مختلف جامعه از قبیل گره سني پیش از دبستان، دبستان، نوجوان، 
جوان و نیز بزرگساالن نوس��وادان است که امید اس��ت در راستای 

ارتقای فرهنگ مطالعه در استان مفید واقع شود.
یادآور می شود، تا کنون 180 هزار جلد کتاب به ایستگاه های مطالعه 

در سراسر استان ارسال شده است.

 برگزاری 2200 برنامه در هفته بسیج
 در استان

فرمانده سپاه قمر بنی هاش��م چهارمحال و بختیاری از برگزاری دو 
هزار و 200 برنامه در هفته بسیج در این استان خبر داد.، رضا محمد 
سلیمانی پیش ظهر روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه 
با تسلیت شهادت امام حسین )ع( و یاران با وفایش، عنوان کرد: ماه 
محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است و باید پیرو راه امام حسین 

باشیم.
وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج، تصریح کرد: بسیجی 

مصداق ایثار، فداکاری و خلوص است.
وی با اش��اره به بیانات مق��ام معظم رهبری بیان کرد: هفته بس��یج  
فرصت وبهانه ایی برای زنده نگه داش��تن ارزش ها درجامعه اس��ت.

فرمانده سپاه قمر بنی هاش��م چهارمحال وبختیاری اذعان داشت: 
بس��یج در عرصه ه��ای مختلف از قبی��ل محرومی��ت زدایی ،جهاد 

سازندگی، امدادی، علمی و پژوهشی فعالیت بسیاری دارد.
وی اظهار داشت: ش��عار هفته بسیج در س��ال جاری بسیج پیشتاز 

حماسه و خدمت است نامگذاری شده است.
وی با اش��اره به برگزاری برنامه های متنوع در هفته بسیج در استان 
چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: در هفته بسیج سال جاری دو هزار 

و دویست برنامه با موضوعات مختلف برگزار خواهد شد.

اخبار کوتاه
اعطای 70 ميليون ريال كمك هزينه درمان به نيازمندان 

مدیر کمیته امداد امام خمیني)ره( فارس��ان از اعطای 70 میلیون ری��ال کمک هزینه درمان به 
بیماران نیازمند این شهرستان خبر داد. فتحي اظهارداشت: هم اکنون یک هزار و 200 مددجوي 

تحت حمایت این نهاد در شهرستان فارسان از خدمات پزشک خانواده بهره مندند.
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شهرستان بن نیازمند 
اعتبارات ویژه است

بیش از 22 هزار فرصت 
شغلی در بخش صنعت

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برای توسعه و ارتقای شهرستان بن باید 
اعتبارات ویژه اختصاص یابد. به نقل از روابط عمومی استانداری   قاسم سلیمانی 
دشتکی در جمع مردم شهرستان بن اظهارداشت: برای سرعت بخشی به توسعه 
همه جانبه شهرستان بن تالش و حمایت جدی خود را به کار می گیرم. وی به 
تازه تأسیس بودن شهرستان بن اشاره و تأکید کرد: برای توسعه و ارتقای این 
شهرستان باید اعتبارات ویژه اختصاص یافته و مسئوالن نیز توجه جدی تری 
به نیروی انسانی، فیزیکی، نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه های اجرایی و 

همچنین پتانسیل های موجود در بن و توابع آن توجه جدی تری شود.
وی افزود: از هیچ کوششی برای پیشرفت شهرستان بن و ارتقای شاخص های 

توسعه ای آن دریغ نخواهم کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: با فعالیت 
یک هزار و 197 واحد صنعتی در استان زمینه اشتغال 22 هزار و 300 نفر را در 

زمان بهره برداری فراهم می کند. 
کرمی اظهارداشت: درحال حاضر افزون بر یک هزار و 197 واحد صنعتی دارای 
پروانه بهره  برداری با سرمایه گذاری یک هزار و 460 میلیارد ریال در استان در 

حال فعالیت است. 
کرمی خاطرنشان کرد: این استان با یک و دو دهم جمعیت کشور، 1/6درصد 
واحدهای صنعتی ایران را داراست. وی در ادامه با اشاره به رشد 52 درصدی 
صادرات کاال از گمرک استان، افزود: صادرکنندگان این استان با وجود تحریم 

و حصر اقتصادی، سال گذشته حدود 142 میلیون دالر کاال صادر کردند.

فرماندار شهرس��تان ش��هرکرد گف��ت: ادامه دادن راه ش��هدا 
 تضمین کننده راه سعادت و پیشرفت این نظام در ابعاد مختلف

 است.
مراد کاظمی در دیدار با خانواده ش��هیدان کریم بیاتی، س��ید 
محسن علوی، حمیدرضا و اس��ماعیل محمودی در شهرکرد 
با تأکید بر حفظ ایثارگری ها و رش��ادت های دالورمردان ایران 
اسالمی و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: انقالب 
اس��المی ایران مدیون خون پاک شهدا و فداکاری های خانواده 

واالمقام این عزیزان است.
وی ش��هادت را افتخاری بزرگ و توفیقی الهی ب��رای تقرب و 
نزدیکی به خداوند دانس��ت و گفت: عزت، اقتدار و افتخار امروز 
ایران اسالمی در عرصه های مختلف جهانی، برگرفته از فداکاری 
و ایثار جوانانی اس��ت که جان خویش را ب��رای حفظ و احیای 

ارزش های اصیل و گرانقدر اسالم و انقالب اسالمی نثار کردند.
کاظمی تصریح کرد: ادامه دادن راه ش��هدا تضمین کننده راه 

سعادت و پیشرفت این نظام در ابعاد مختلف است.

      ارج نه�ادن به خان�واده ش�هدا از اولویت های مهم 
مدیریت شهری است

در ادامه این نشست معاون اداری و مالی شهرداری شهرکرد نیز 
اظهار کرد: یکی از اولویت های مهم مدیریت شهری ارج نهادن 

به خانواده عزیز شهدا است.
علی اکبر معتمدی برتکریم و پاسداش��ت مقام ش��امخ ش��هدا 
تاکید کرد و گفت: حضور در بیت شهدا و رسیدگی به مشکالت 
 آنها از جمل��ه وظایف و مس��ئولیت های مهم مدیران ش��هری

 است.
وی افزود: در کنار خانواده ش��هدای گرانقدر هشت سال دفاع 
مقدس نیز از جمله برکات جامعه به ش��مار می آی��د و دیدار با 
 آنها برای مس��ئوالن و مدیران ش��هری مایه مباه��ات و افتخار

 است.
به گزارش فارس، همچنین در این دیدارها که جمعی از مدیران 
شهری و بنیاد شهید اس��تان حضور داشتند عالوه بر رسیدگی 
به مشکالت خانواده این شهیدان با اهدای لوح تقدیر از زحمات 

آنها قدردانی شد.
به منظور ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت، فرماندار شهرس��تان 
شهرکرد و معاون اداری و مالی ش��هرداری شهرکرد با خانواده 
شهیدان کریم بیاتی، سید محسن علوی، حمیدرضا و اسماعیل 

محمودی دیدار و گفتگو کردند.

مسئول برنامه سالمت سالمندان دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد 
گفت: یکی از شایع ترین بیماری های روانی در سالمندان دمانس یا 
زوال عقل است که پنج تا هشت درصد سالمندان پس از 65 سالگی 

آن را تجربه می کنند و شیوع آن هر پنج سال دو برابر می شود.
 در س��ال 1906 میالدی» آلویس آلزایمر« پزش��ک آلمانی پس از 
20 سال تحقیق توانس��ت تعریفی علمی از بیماری »آلزایمر« ارایه 
دهد و این بیماری ب��رای قدردان��ی از یک عمر تحقی��ق» آلویس 

آلزایمر«،»آلزایمر« نامیده شده است.
یکی از ش��ایع ترین بیماری های روانی در سالمندان دمانس یا زوال 
عقل است که پنج تا هشت درصد سالمندان پس از 65 سالگی آن را 
تجربه می کنند و شیوع آن هر پنج س��ال دو برابر می شود به طوری 
که حدود 50 درصد سالمندان در 80 تا 85 سالگی دچار درجاتی از 

این بیماری می شوند.
 اگر چه درجاتی از ضعف حافظه در س��المندی طبیعی اس��ت، اما 
بیماری دمانس با کاهش حافظه و  فراموشی مطالب جدید شناخته 
می شود و از آنجا که عالیم به تدریج ظاهر می شود ممکن است که 
مدت طوالنی جلب توجه نکنند و اش��تباهاتی تصور ش��ود که این 
رفتارها بخشی از روند پیری است از این رو افراد به این عالیم توجهی 

نمی کنند و تشخیص نمی دهند که چنین اختاللی وجود دارد.
امروزه محقق��ان دریافته ان��د که» آلزایم��ر« مانن��د بیماری های 
قلب��ی و س��رطان تح��ت تأثی��ر ش��یوه زندگ��ی فرد گس��ترش 
می یاب��د ب��ه همی��ن دلی��ل عوامل��ی مانند می��زان کلس��ترول، 
فش��ارخون باال، چاق��ی، افس��ردگی، تحصیالت، تغذی��ه، خواب و 
ش��رایط روح��ی، فعالیت ه��ای فیزیک��ی و اجتماع��ی ب��ر آن اثر 
می گذارند، ح��ال آن ک��ه بس��یاری از فعالیت های س��اده روزمره 
 ممکن اس��ت فرد را از مصیب��ت از دس��ت دادن حافظه ناش��ی از

» آلزایمر«  محافظت کند.
کارش��ناس تغذیه و مس��ئول برنامه سالمت س��المندان معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در گفتگو با تسنیم با بیان 
این که دوره سالمندی یکی از دوران  مهم زندگی است، اظهارداشت: 
افزایش جمعیت سالمند و نیازمندی های سالمندان سبب می شود 
 تا سیاس��تگذاران و برنامه ری��زان توجه خاص به این گروه داش��ته

 باشند. بهمن فروزنده افزود: کم توجهی به سالمت سالمندان منتج 
به بروز بیماری ها و اخت��الالت متعددی نظیر دیابت، فش��ارخون 
باال، چرب��ی خون باال، س��وء تغذیه، اخت��الالت ش��نوایی، بینایی، 
چش��ایی، تنهایی، افس��ردگی و فراموشی می ش��ود. وی افزود: در 
صورت توس��عه برنامه های آموزشی  بهبود ش��یوه های زندگی در 
س��طح جامعه عالوه بر تأمین و تداوم س��المت آن ه��ا، هزینه های 
 درمان��ی و جانبی ناش��ی از مش��کالت دوران س��المندی کاهش 

می یابد.
کارشناس تغذیه و مسئول برنامه سالمت س��المندان خاطرنشان 
کرد: برهمین اس��اس در کنار برنامه های دولت ها، باید بس��تگان و 
مراقبان س��المندان با افزایش آگاهی خود درباره نیازها و مشکالت 
دوره سالمندی نسبت به پیشگیری و کاهش مشکالت و همچنین 
رفع نیازمندی های آن ها مشارکت جدی، فعال و در شأن سالمندان 
داشته باشند. فروزنده، اختالل حافظه، مشکالت در انجام کارهای 

عادی، ضعف بیان، گم کردن زمان و مکان، مشکالت در تفکر ذهنی، 
جابه جا گذاشتن اجس��ام، تغییرات در حاالت و رفتار، تغییرات در 
شخصیت و از دس��ت دادن انگیزه را از عالیم هشداردهنده ابتال به 

این بیماری عنوان کرد.
وی با یادآوری این نکته که تاکنون درم��ان قطعی برای »آلزایمر« 
کشف نشده است، اظهارداش��ت: آموزش، رعایت نکات تغذیه ای و 
انجام فعالیت فیزیکی مناسب،  مؤثرترین راه برای پیشگیری و کنترل 

این بیماری است.
فروزنده تصریح کرد: به ط��ور کلی برای تقویت حافظ��ه در دوران 
 س��المندی در کن��ار کاه��ش مص��رف قند، چرب��ی و نم��ک باید 

مصرف سبزی و میوه ها را افزایش داد.
کارش��ناس تغذیه و مس��ئول برنامه سالمت س��المندان معاونت 
بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی ش��هرکرد اظهارداشت: مصرف 
ویتامین B2 ، ویتامین B6 و روی به افزایش قدرت حافظه و بهبود 

حافظه درازمدت کمک می کند.
فروزن��ده خاطرنش��ان ک��رد: از نظر تغذی��ه یک رژی��م غذایی کم 
کربوهیدرات و سرش��ار از میوه ها و س��بزی های ت��ازه می تواند در 

پیشگیری از ابتال به» آلزایمر« مؤثر باشد.

فرماندار شهرکرد:

تداوم راه شهدا تضمین کننده پیشرفت نظام است

شیوع »آلزایمر« در سالمندان ایرانی هر پنج سال دو برابر می شود

هشدار افزایش پله کانی آلزایمر

نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری 
 اس��تفاده از افراد صاحب فکر و اندیشه و نخبه با 
هر دیدگاه سیاس��ی را الزمه رس��یدن استان به 

جایگاه واقعی خود عنوان کرد.
حجت االس��الم محمدعلی نکون��ام عرصه های 
خدمت در اس��تان چهارمحال و بختیاری را  زیاد 

دانست.
 وی اظهارداشت: استان چهارمحال و بختیاری در 
همه عرصه ها نیازمند کار و خدمت است بر همین 
اساس باید با برنامه ریزی قدم های الزم را در این 

زمینه برداشت.
وی با تأکید بر لزوم عدم غفلت مسئوالن از اولویت 
اس��تان، تصریح کرد: توجه به اولوی��ت ها در هر 
عرصه های رشد استان را به دنبال خواهد داشت.

 حجت االسالم نکونام همچنین استفاده از افراد 
صاحب فکر و اندیشه و نخبه با هر دیدگاه سیاسی 
را الزمه رس��یدن اس��تان به جایگاه واقعی خود 

عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت حاکم شدن نگاه توحیدی 
ب��ر فعالیت مس��ئوالن، تصری��ح ک��رد: چنانچه 
 هر اقدامی با ن��گاه ها توحی��دی، خدامحوری و 

وظیفه مداری توأم باشد ماندگار خواهد شد.
 حجت االسالم نکونام رفع مشکالت چهارمحال و 
بختیاری را نیازمند وحدت و همدلی مسئوالن و 

پرهیز از کشمکش های سیاسی دانست.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: وح��دت و ب��رادری در 
 صورتی ک��ه مبنای هم��ه فعالیت ها در اس��تان 
قرار گیرد ضعف های اس��تان رف��ع و نقاط قوت 

استان چشمگیر خواهد شد.

 توانمندی؛ مهم ترین شاخصه مورد نظر 
برای انتصاب مدیران

رییس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری 
در مجلس ش��ورای اس��المی نی��ز  توانمندی و 
شایس��ته س��االری را از مهم ترین شاخصه های  

مدیران استان دانست .

وی  افزود: م��ا عجله ای برای تغییر مس��ئوالن و 
مدیران اس��تان نداری��م، چراکه بای��د با پاالیش 
مدیران و مسئوالن استان در هر دستگاهی ضعف 
و نارسایی های موجود شناسایی و سپس آرام آرام 

و با مرور زمان به تغییر مدیران اقدام کرد.
مجید جلیل ، توانمندی، صداقت، دس��ت پاکی  
والیتمداری را  از شاخصه های  یک مدیر برشمرد. 
وی تصریح کرد: باید تالش شود افرادی به عنوان 
مدیران جدید دستگاه ها انتخاب شوند که دارای 
تحصی��الت مرتبط  با ح��وزه کاری باش��ند و در 
راس��تای اهداف دولت اقدامات مؤث��ری را انجام 

دهند.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر ض��رورت عدالت گس��تری 
در س��طح اس��تان، خاطرنش��ان ک��رد: بای��د 
 براس��اس جمعی��ت جغرافیایی اس��تان عدالت

 در ب��ه کارگی��ری نی��روی انس��انی و توزی��ع 
مس��ئولیت در شهرس��تان ها اجراش��ود. جلیل 
آمایش سرزمین ونیروی انس��انی را از مهم ترین 

برنامه های اس��تان برش��مرد.   وی اف��زود: رفع 
مش��کالت آب استان، توس��عه بخش کشاورزی، 
توس��عه جاده، توسعه صنعت توریس��م، تکمیل 
ظرفیت ف��والد اس��تان، تکمیل حم��ل و نقل به 
ویژه حمل و نق��ل ریلی، راه اندازی پتروش��یمی 
 و همچنی��ن تکمی��ل ظرفی��ت س��د س��ازی از

 اولویت های استان  هستند.
وی بحث آب استان را گره خورده با امنیت استان 
دانس��ت و تصریح کرد: رفع مشکالت آب استان 
در سه حوزه منطقه ای، روس��تایی و شهری باید 
در اولویت قرار گیرد ک��ه تحقق این مهم نیازمند 
حمایت مسئوالن کشوری اس��ت تا با تخصیص 
اعتبارات الزم زیر ساخت های آبرسانی استان در 

بخش های شرب،آشامیدنی و صنعت رفع شود.

تغییر مدیران؛ زمینه س�از کارآمد تر 
شدن مسئوالن

منتخب مردم شهرس��تان های ش��هرکرد، بن و 
س��امان نیز در خصوص تغییر مدیران اس��تانی، 
افزود: در راس��تای تغییر دولت و اس��تقرار دولت 
جدید به طور قطع مس��ئوالن اس��تانی،مدیران 
و همچنین زی��ر مجموعه های شهرس��تانی نیز 

تغییر می کنند. 
سید سعید زمانیان، با اش��اره به نقش مؤثر تغییر 
مدیران در پویایی اس��تان، تصریح ک��رد: تغییر 
مدی��ران زمینه س��از کارآم��د تر ش��دن و عمل 
مؤثرتر مس��ئوالن خواهد ش��د به ط��وری که به 
 تب��ع آن ادارات اس��تان نی��ز از روزمرگی خارج

 می شوند.
  وی صداق��ت، امانت��داری، تالش و پش��تکار را 
مهم ترین شاخصه های یک مدیر خوب برشمرد و 
گفت: مدیران باید با تالش و کارشبانه روزی سعی 
کنند مشکالت موجود در جامعه را برطرف کنند 
و با محوریت مس��ایل اعتقادی بین دس��تگاه ها  

وحدت ایجاد کنند.
زمانیان ب��ا تأکید بر ض��رورت والیتم��دار بودن 
مدیران تصریح کرد: مدیران نباید دنبال مسایل 
حاش��یه ای باش��ند. همچنین با رعایت موازین 
شرعی باید س��عی کنند از ایجاد تفرقه بپرهیزند 
ومسئولیت ها را به افراد کارآمد و متدین بسپارند 

تا محیط مناس��بی برای خدمت رسانی به مردم  
فراهم شود.

منتخ��ب مردم ش��هرکرد در مجل��س همچنین 
خاطرنشان کرد: تغییر و تحول  مدیران در حول 
مسایل سیاسی و باند بازی ارزش و دوامی نخواهد 

داشت.
زمانیان با اش��اره ب��ه معضل بیکاري در اس��تان، 
تصری��ح ک��رد: بای��د مس��ئوالن ت��الش کنند 
تا ب��ا ایج��اد فرص��ت ه��اي ش��غلي مول��د در 
ارتب��اط ب��ا صنایع کش��اورزي، مع��دن، تجارت 
 و س��ایر خدمات این معض��ل را در بی��ن جوانان 

کم رنگ تر کنند.
وي مشکل آب استان را از مهم ترین دغدغه هاي 

مسئوالن استان برشمرد .
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه اس��تان در بح��ث 
مظل��وم  ای  حوض��ه  بی��ن  آب  نتق��ال  ا
نتق��ال آب ا  واق��ع ش��ده اس��ت، گف��ت:  
  بین حوضه اي از این استان مجوز و وجهه قانوني

 الزم را ندارد.
 زمانیان تصریح کرد: متأسفانه آب منطقه اي در 
هیچ برهه اي از زمان خوب عمل نکرده و همواره 
متأثر از جریانات استان هاي همجوار بوده است 
این در حالی است که باید به جاي این که به فکر 
اس��تان هاي دیگر باش��ند به طور ج��دي منافع 

استان را دنبال کنند.
وي با بیان این که اس��تان با مشکالت جدي آب 
روبه رو است، خاطرنش��ان کرد: باید با انتقال آب 
بین حوض��ه اي برخورد جدي ک��رد چراکه خود 
اس��تان در بحران کم آبي به س��ر مي برد و اکثر 

روستاها و شهرهاي استان آب ناسالم دارند.
به گفت��ه وی، بیش از 160 روس��تاي اس��تان از 
نعمت آب ش��رب محروم هس��تند و با تانکر آب 
رساني مي ش��وند؛ همچنین آب ش��رب استان 
 نیز مطلوبیت الزم را ن��دارد و برخي جاها نیترات

 باالیي دارد.
زمانیان تأکید کرد: ما باانتقال آب از استان مخالف 
نیستیم بلکه ابتدا باید آب خود استان در سه حوزه 
صنعت،کشاورزي و آب آشامیدني تأمین شود و 
بعد از آن با رعایت حق آبه استان و درچهارچوب 

قانون آب از استان منتقل شود.

حجت االسالم محمدعلی نکونام

با وحدت ضعف های استان بر طرف می شود



سه شنبه 28 آبان  1392 |15 محرم   1434
شماره 1177 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1177  , November  19  ,2013
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام على)ع( :
 بدترين دش��من آدمى خشم و شهوت اوس��ت، پس هر كس 
آن دو را در اختي��ار بگيرد، مقامش باال م��ى رود و به هدفش 

مى رسد.

داستان چنداختراع اتفاقى

در عصر اختراعات پی در پی شاید متوجه نشویم که برخی از اختراعات 
پس از سال های تالش و تحقیق بدست آمده و برخی از پیشرفت ها تنها 
به واسطه یک اتفاق حاصل شده است و اختراع به عنوان ماحصل اتفاق 

و زمان مناسب پدیده آمده است.
خوشبختانه همه آزمایش های علمی براساس برنامه دانشمندان پیش 
نمی روند، در غیر این صورت برخی از بهترین اختراعات بشریت اتفاقی 

حاصل نمی شدند.

الستیک ولکانیزه
در اواسط دهه 1800، الس��تیک طبیعی برای س��اخت اشیا بسیاری 
چون چکمه های ضد آب استفاده می شد اما این مواد در مقابل هوای 
بس��یار داغ یا س��رد مصونیت نداش��تند. تولید کنندگان از استفاده از 
الستیک دس��ت کش��یدند، اما یک نفر در این ماده یک نیروی بالقوه 
برای تبدیل شدن به ماده ای بهتر مش��اهده کرد. چارلز گودیر با انجام 
آزمایش های مختلف الس��تیک را مقاوم تر کرد،  اما این اتفاق تا روزی 
که وی به ط��ور تصادفی ترکیب الس��تیک خود را در ی��ک اجاق داغ 
 رها نکرده بود رخ ن��داد، از آن روز به بعد وی به فرایند ولکانیزاس��یون

 دست یافت.
فرآیند ولکانیزاسیون الستیک را مقاوم و ضد آب می کند. گودیر آنقدر 
زنده نماند که از مزایای اکتشاف خود برخوردار شود و با 200 هزار دالر 

بدهی درگذشت اما میراث وی در شرکت تایر گودیر و رابر زنده ماند.
در طی پدیده ولکانیزاسیون الستیک اکسیده می  شود و سولفور کاهش 
یافته و به سولفید تبدیل می  شود. البته این عمل در دمای 110 درجه 
سانتیگراد تهیه می  شود. نتیجه این کش��ف تولید مواد الستیکی مثل 

الستیک های توپر و پوتین است.

تفلون
تفلون و یا آن چه که دانشمندان پلی تترافلوئورواتیلن می نامند به طور 
اتفاقی در س��ال 1938 وقتی که روی پالنکت، درحال تحقیق روی راه 
ساخت یک سردکن جدید بدون استفاده از مواد شیمایی چون آمونیاک 

و اکسید سولفور بود کشف شد.
یک روز وی جعبه محتوی نمونه های خود را باز کرد و متوجه شد گازی 
که انتظار داشت مشاهده کند از بین رفته است، به جای آن نوعی صمغ 
لغزنده باقی مانده که نسبت به گرما مقاوم است. ما از این ماده امروز روی 

ظروف آشپزی نچسب خود استفاده می کنیم.

دستگاه مایکروویو
وقتی که پرس��ی اسپنس��ر مهندس آمریکای��ی متوجه ش��د که تکه 
 ش��کالت داخل جیبش هنگام��ی که در مقاب��ل یک ماگنت��رون کار 
می کرده آب ش��ده اس��ت، متوجه ش��د که اتفاقی در ح��ال رخ دادن 
 است. ماگنترون یک لوله وکیوم اس��ت که برای تولید میکروموج از آن

 استفاده می شود.
پس از آزمایش های بیش تر اسپنس��ر اولین دس��تگاه مایکروویو را در 
سال 1945 ساخت اما این دس��تگاه تا دهه 1960 راه خود را به داخل 

منازل باز نکرد.

رادیواکتیویته
هنری بکرل دانشمند فرانسوی درحال کار کردن با کریستال غنی شده 
با اورانیوم بود و ناگهان به صورت تصادفی آن چه را که ما امروز به عنوان 
رادیواکتیویته یا پرتوزایی می شناس��یم کش��ف کرد. پس از آن ماری 
کوری و معاصرانش تازه شروع به درک پتانسیل کامل و ابعاد خطرناک 

رادیواکتیویته پرداختند.
پرتوزایی به فرآیندی گفته می شود که به وسیله آن هسته  های ناپایدار 
اتمی دچار واپاش��ی هسته  ای می  ش��وند. چنین فرایندی معموالیک 
پرتو یون س��از مقدار باالیی انرژی پدید می آورد. گاه��ی این انرژی را 
می  توان به صورت نیروی هس��ته  ای مهار کرد یا می  تواند به  وس��یله 
 آلودگ��ی پرتوزایی در زیس��ت بوم رها ش��ود که بس��یار مخاطره آمیز

 خواهد بود.

پنیسیلین
الکساندر فلمینگ زیس��ت شناس اس��کاتلندی از تعطیالت تابستانی 
خود باز می گش��ت که یک قارج عجیب را روی ظرف کشف میکروب 
خود در آزمایشگاهش کشف کرد. این قارچ همه باکتری های استافیلو 
را در ظرف کشت میکروب از بین برده بود. ما امروز کشف وی را عنوان 
پنیسیلین می شناسیم که جان میلیون ها نفر در سراسر جهان را نجات 

داده است.

خمیر بازی
در س��ال 1955، جوزف و نوح مک ویکر روی م��واد تمیز کننده کاغذ 
دیواری کار می کردند به جای آن خمیر بازی کودکان را اختراع کردند.

ساخارین
ساخارین شیرین کننده مصنوعی است که برای شیرین کردن نوشیدنی 
و غذاها بدون افزودن کالری استفاده می شود. این شیرین کننده به طور 
اتفاقی در سال 1879 کشف شد. کنس��تانتین فهلبرگ فراموش کرد 
دستش را پس از کار کردن در آزمایشگاه جان هاپکینز بشوید. وی یک 
ماده شیمیایی روی دستش ریخته بود که موجب شد نانی که برای ناهار 

مصرف می کند طعم شیرین داشته باشد.

زیباترین بانک هاي دنیا کدامند؟ 
از مهم ترین نهادهاي هرکش��وري بانک هاي آن اس��ت. 
بانک ها قلب تپنده اقتصاد هر کشوري محسوب مي شوند 
و روزانه پذیراي مراجعان زیادي هستند. احتماال شما هم 
بارها و بارها به بانک هاي مختلف مراجعه کرده و از خدمات 
آن ها بهره برده اید. در این مطلب البته حرفي از خدمات 

مختلف بانک ها نیست.  
 »سي ان ان« در مطلبي که به تازگي روي وب سایت خود 
منتش��ر کرده اس��ت به معرفي زیباترین ساختمان هاي 
بانک هاي دنیا پرداخته است. در صدر این ساختمان ها، 
برج بانک آمریکا قرار دارد. از بانک هاي آس��یایي نیز برج 
بانک چین در هنگ کنگ، بانک توس��عه اسالمي و بانک 
ملي دب��ي دیده مي ش��وند. اما بدون ش��ک عجیب ترین 
ساختمان به بانکي در آمستردام هلند تعلق دارد. در این 
مطلب با هشت بانکي آشنا مي شوید که ساختمان هایشان 

باعث شده بیش از پیش موردتوجه قرار بگیرند. 
 برج بانک آمریکا /نیویوركـ  ایاالت متحده 

این برج در سال 2009   
بن��ا ش��ده و 366 متر 

ارتفاع دارد. 
»ب��رج بان��ک آمریکا« 
رس��ما دومین برج بلند 
کالن شهر »نیویورک« 
اس��ت؛ البته ت��ا پایان 
ب��رج  س��اخت   کار 
One World Trade Center که در روزهاي پایاني 
س��ال 2013 میالدي افتتاح خواهد شد. رس��انه ها این 
ساختمان را به عنوان بنایي برگزیده اند که با محیط زیست 
باالترین سازگاري را دارد. معماران این ساختمان »کوک« 

و »معماران فاکس« هستند. 
 برج بانک چین /هنگ کنگ ـ  هنگ کنگ 

معمار این بناي عظیم، 
»لئ��و مین��گ پ��ي« و 
هم��کاران وي بوده اند. 
س��اخت این برج در 18 
آوری��ل 1985 میالدي 
آغاز و در سال 1990 نیز 
به پایان رسید. این برج 
در 17 م��ي 1990 نی��ز 
رسما افتتاح شد. ارتفاع این برج 367/4متر است. این برج 
بلندترین س��اختمان هنگ کنگ و آس��یا طي سال هاي 
1989 میالدي تا 1992 بوده اس��ت. »برج بانک چین« 
اکنون چهارمین آسمان خراش مرتفع هنگ کنگ است.  

بانک سرمایه گذاري اروپا /لوکزامبورگ
»بانک س��رمایه گذاري 
اروپ��ا« که ب��ه اختصار 
»BEI« خوانده مي شود 
یک مؤسسه مالي است 
ک��ه در س��ال 1958 
میالدي تأس��یس شده 
اس��ت. از ویژگي ه��اي 
منحصربفرد ساختمان 
این بانک این است که همه دفاتر آن به شکل V ساخته 
شده و با شیشه به  همدیگر متصل شده اند. کارگزاران این 
بانک را اعضاي اتحادیه اروپا تشکیل مي دهند. نکته مهم 
این اس��ت که نبایداین مؤسس��ه را با بانک مرکزي اروپا 

اشتباه گرفت. 
  برج ایسبانک /استانبولـ  ترکیه 

ب��ا 181 مت��ر ارتف��اع، 
»برج ایسبانک« تا سال 
ی��ن  تر 2بلند 0 1 2
ساختمان کشور ترکیه 
بوده است. معماران این 
س��اختمان مهندس��ان 
 Swanke Hayden
بوده اند. بسیاري این برج 
را با آس��مان خراش »ترامپ تاور« در نیویورک مقایس��ه 
مي کنند. این برج 52 طبقه اکنون چهارمین آسمان خراش 
مرتفع »ترکی��ه« و »بالکان« اس��ت. »ایس��بانک« بین 
روزهاي 23 اوت تا 26 مي 2000 میالدي آغاز به کار کرد. 
 بانک توسـعه اسـامي /جدهـ  عربسـتان 

سعودي 
»بانک توسعه اسالمي« 
 »ISD« که ب��ه اختصار
خوانده مي شود، یکي از 
مؤسس��ات بزرگ مالي 
توسعه اي بین المللي و از 
تخصص��ي  نهاده��اي 
کنفران��س  س��ازمان 
اسالمي است که با هدف 
پیشبرد توسعه اقتصادي و پیشرفت اجتماعي کشورهاي 
عضو و جوامع مسلمان کشورهاي غیرعضو در تاریخ 20 
اکتبر 1975 میالدي از س��وي 22 کش��ور اس��المي و با 

سرمایه اولیه 755 میلیون دینار اسالمي تأسیس شد.  
 بانک مکواري /سیدني ـ  استرالیا 

»مک��واري« به عن��وان 
بزرگ تری��ن ارایه کننده 
بانک��داري  خدم��ات 
سرمایه گذاري و مدیریت 
در  س��رمایه گذاري 
»اس��ترالیا« ش��ناخته 
مي ش��ود. این بانک در 
س��ال 1970 به عن��وان 
شعبه اي از بانک بریتانیایي »هیل ساموئل« فعالیت خود را 
در شهر سیدني، تنها با 3 کارمند آغاز کرد و در سال 1985 
میالدي از »هیل ساموئل« تفکیک و به عنوان دومین بانک 

خصوصي استرالیا، تحت نام بانک مکواري ثبت شد. 

ساختمان هاي زیبا براي 
پول هاي کان!
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دانشمندان ناسا می گویند قطب شمال و جنوب خورشید در سه 
هفته آینده جا به جا خواهد شد و این جا به جایی تأثیر زیادی بر 

کل منظومه شمسی خواهد گذاشت.
 حدود دو ماه پیش ناس��ا اعالم کرد در س��ه تا چه��ار ماه آینده 
جا به جایی قطب های خورش��ید ص��ورت خواه��د گرفت اما 
دانشمندان نمی توانس��تند دقیقا زمان این تغییر را پیش بینی 

کنند.
 قطب ه��ای خورش��ید هر 11 س��ال یک ب��ار تغیی��ر می کند، 
پدیده ای ک��ه دلیل آن چندان روش��ن نیس��ت. ب��ا این حال 
دانشمندان معتقدند تغییر س��رعت جریان پالسما از استوا به 
قطب و بالعکس در س��طح خورش��ید و این که سرعت گردش 
خورشید به دور خود در قطب بیشتر از استواست نقش عمده ای 

در روند جا به جایی قطب های خورشید دارند.
تاد هوکسما مدیر رصدخانه خورشیدی ویلکاکس در دانشگاه 
اس��تنفورد می گوید : وقت��ی قطبیت جدید به س��مت قطب 
خورشید حرکت می کند قطبیت قبلی را که عکس آن است از 

بین می برد؛ مثل مد دریا، هر موج آب بیشتری با خود می آورد 
تا این که در نهایت خاصیت قطبی در هر قطب خورشید کامال 

بر عکس می شود.
در واقع تغییر قطب های خورش��ید به تدری��ج و در طی یازده 
س��ال صورت م��ی گی��رد؛ لکه های خورش��یدی ک��ه فعالیت 

مغناطیسی ش��دیدی دارند متالشی ش��ده و بتدریج به سمت 
یکی از قطب های خورشید حرکت می کنند تا این که جایگزین 
قطب قبلی شوند.تأثیر این جا به جایی قطب های خورشید در 
تمام منظومه شمسی احساس خواهد شد، چرا که تأثیر میدان 
مغناطیسی خورشید میلیاردها کیلومتر، آن سوی پلوتو و مرز 

فضای بین ستاره ای ادامه دارد.
بنابراین جا به جایی قطبی خورش��ید تغییرات بین کهکشانی 
ایج��اد می کند که ب��ه ص��ورت توفان های مغناطیس��ی ظاهر 
می ش��ود. این توفان ها ممکن اس��ت بر الیه یونوسفر جو زمین 
تأثیر بگذارند و در ارتباطات ماه��واره ای و رادیویی اختالالتی 
ایجاد کنند.یکی از تأثیرات این جا به جایی قطبی که در زمین 
مشاهده خواهد شد، بیش تر شدن دفعات، گستردگی و پیدایی 

شفق های قطبی است.
به گفته هوکس��ما این رویدادی فاجعه بار نیست، اتفاقی است 
در ابعاد بسیار وسیع که تأثیراتی واقعی خواهد داشت اما چیزی 

نیست که باعث نگرانی ما شود.

قطب های خورشید جا به جا مى شوند

مقامات شورای ملی مسکن و شهرسازی در سوئد یک »هتل تمام یخی« در این کشور را 
به نصب تجهیزات هشدار حریق ملزم کردند.

»بیاتریس کارلس��ون«، س��خنگوی این »هتل یخی« گفت: مقامات شورای شهرسازی و 
مسکن به کارکنان این هتل که هر ساله با حجم وسیعی از آب های منجمد رودخانه »تورن« 
ساخته می شود اعالم کرده اند که باید نس��بت به نصب تجهیزات هشداردهنده ضدحریق 
اقدام کنند.کارلسون گفت: در ابتدا از شنیدن این مسأله بس��یار متعجب شدیم اما با این 
حال درک می کنیم که امنیت مردم و مسافران، دغدغه اصلی ماست چرا که اشیا دیگری 
نظیر پوست گوزن، تشک و بالشت در این هتل وجود دارند که احتمال آتش گرفتن آن ها 
می رود. به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، کارلسون افزود: به هر حال ساخت و نگهداری 
از یک هتل  یخی هنوز ایده  تازه ای است و همیشه یک مسأله جدید در مورد آن وجود دارد 
که ذهن ما را مش��غول می کند. امسال هم از این قضیه مستثنی نیس��ت و ما نیز امسال با 
شنیدن این مسأله غافلگیر شدیم. این هتل یخی که در سال 1990 میالدی فعالیت خود 

را آغاز کرده است از آن زمان تاکنون هر ساله از نو ساخته می شود.

تومور هایی که در مثانه و یا هر جای بدن گسترش نمی یابند اما با رعایت نکردن استراحت 
به راحتی عود می کنند.

یک تیم تحقیقاتی بین المللی در یک مرکز سرطان یک جهش ژنتیکی مرتبط با سرطان 
مثانه را کشف کرده اند.

 یکی از محقق��ان انکولوژی م��ی گوید: اکث��ر س��رطان های مثانه تومور        هایی س��طحی 
 هس��تند که در س��ایر نقاط بدن گس��ترش نمی یابند، این محقق می گوید: پس از عمل 
 جراحی و برداش��تن ای��ن تومور ها تم��ام بیم��اران مبتال به س��رطان مثان��ه باید تحت 
 معاین��ه  پزش��ک متخص��ص ق��رار بگیرند ت��ا ای��ن تومور ها ع��ود نکنن��د زیرا ب��ا عود 
 ک��ردن ای��ن تومور ه��ا بای��د منتظ��ر ی��ک عم��ل جراح��ی س��خت و هزین��ه 

 هنگفت باشند.
البته یکی از محققان دیگر می گوید: جهش  های ژن فق��ط در 30-40 درصد از تومور ها 
اتفاق می افتند که البته خطر عود کردن این تومور ها خیلی کم است و افرادی که استراحت 

نمی کنند تومور های آن ها عود می کند.

تومور هایى که گسترش نمى یابندنصب تجهیزات ضدحریق در »هتل یخى«!

عکس نوشت

 رخنه فلسطینى ها 
در دیوار حائل اسراییلى ها 
در شهر قدس

بس��یاری بر این باورند که م��اه باید به یک پ��ارک بین المللی 
تبدیل شود.

انسان ها تمایل دارند تمامی چیزهایی که حتی تاکنون برای 
آن ها ارزش خاصی تعیین نشده را تصاحب کنند.

این احس��اس در خصوص مکان ه��ای آپولو، منجر ب��ه ارایه 
الیح��ه ای ب��رای حفاظ��ت از آن ها ش��د. این الیح��ه که در 
تابستان به تصویب کنگره آمریکا رس��ید، خواهان آن بود که 
 مکان هایی از ماه به عنوان میراث جهانی یونس��کو نامگذاری

 شوند.
بر اساس »پیمان فضایی خارجی« سال 1967 که مورد پذیرش 
101 کشور قرار گرفت، هیچ کشوری نمی تواند ادعای مالکیت 
برتر ماه را داشته باش��د و این موضوع پیش شرط رسمی این 

نامگذاری است.
همچنین الیحه مطرح ش��ده در کنگره مابقی ماه را پوش��ش 

نمی دهد و فقط مکان هایی را مطرح می کند که فضانوردان در 
آن فرود آمده اند و فعالیت داشته اند.

به جای تصویب لوایح صلح آمیز دیگ��ر می توان این نکته را در 
نظر گرفت که بر اساس مدل های کنونی ماه حدود 4/5میلیارد 

سال پیش بخشی از زمین بوده است.
این واقعی��ت می تواند به پرس��ش های کلی��دی در خصوص 
تاریخ س��یاره زمین و ماه پاس��خ گوید. با توج��ه به مدل های 
ارایه ش��ده تمامی م��اه بای��د از حفاظ��ت تاریخ��ی و علمی 
 بین المللی برخوردار ش��ود و تمامی این قمر میراث جهانی به 
ش��مار بیاید. این امر مس��تلزم امض��ای معاه��ده ای در میان 
کش��ورهای عالقه مند جهت مدیریت کردن ماه برای اهداف 
صلح آمیز و بررسی های علمی اس��ت.چنین موضوعی یکی از 
اهداف »توافقنامه ماه سازمان ملل« در س��ال 1979 بود که 
قربانی دوران جنگ سرد ش��د و فقط 15 کشور با آن موافقت 

کردند که هیچ یک دارای توانایی های سفر به فضا نبودند.
در مورد قطب جنوب،جهان به توافقی برای حفاظت از آن شد و 
این قاره تحت »پیمان قطب جنوب« در سال 1959 توسط 50 
کشور و با عالیق علمی و پیشرفت تمامی بشریت مدیریت شده 
است. این پیمان کوتاه و فقط درای 14 بند بود و مسئولیت های 
مدیریتی قیدشده در آن نیز سبک بودند. از این مسئولیت ها 
می توان به فرایندهای شرکت  در جلسات و ماموریت های علمی 
اشاره کرد. برای بیش از نیم قرن این توافقنامه امکان شکوفایی 
علم و توریس��م را در ناحیه ای که به همه و هیچ کشوری تعلق 

ندارد، فراهم کرده است.
معاه��ده حفاظ��ت از ماه ب��ه بندهای خاص��ی نی��از دارد؛ به 
طور مث��ال، نباید حف��اری در ماه منع ش��ود، زی��را این عمل 
 یک��ی از انگیزه های انس��ان ب��رای رس��یدن به قم��ر زمین 

بوده است.

چرا ماه باید به یک پارك بین المللى تبدیل شود؟

اخبار ویژه


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

