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 غنی سازی
 را  از دیگران گدایی نکرده ایم

عالءالدین بروجردی رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به توافق نامه هسته ای ایران با 1+5 و نفسگیر 
خواندن این اقدامات اظهارداشت: بدون تردید مذاکرات هسته ای میدان رزم 
تمام عیار است و این عملیات آغاز راه است و ما نیازمند همبستگی، انسجام 

2و وفاق ملی در درون هستیم تا در مقابل همه دشمنانی که...
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 نفس اصفهان
 تنگ است
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حداد عادل: 
به طرف مقابل بدبینیم

 بررسی مشکالت 
چاپ ونشر در استان

در کتاب فروش��ی های اصفهان هم که بگردی، درصد 
کمی از کتاب های موجود در آن ها به ناشران اصفهانی 
اختص��اص دارد. برای بررس��ی این موضوع به س��راغ 
 مهرانگی��ز بیدمش��کی، مدیر نش��ر نهف��ت اصفهان و
  محم��د احم��دی ن��ژاد، مدیر نش��ر خ��اک اصفهان

 رفت��ه ایم.یک ناش��ر اصفهان��ی گفت: دو س��ال پیش 
مشکالت نشر اصفهان به فروش ...
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 دارایی های آزاد شده
 با دقت هزینه شود

 یک کارش��ناس مس��ائل بانکی با ابراز امیدواری نسبت
 به رفع تحریم سیستم بانکی گفت: نباید انتظار داشت 
که دارایی های بلوکه ش��ده ایران به ریال تبدیل شده و 
به سرعت در وضع زندگی مردم تغییر ایجاد کند، بلکه 
باید برای چگونگی مصرف ای��ن دارایی ها برنامه ریزی 
کرد.دکتر حیدر مستخدمین حسینی درباره آزادسازی 
بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران در پی مذاکرات 
انج��ام ش��ده در ژن��و اظهارداش��ت: برای آزادس��ازی 
دارایی های ایران مشکلی در نقل و انتقال این دارایی ها 

وجود نخواهد داشت.

قانونمند شدن فعالیت 
داروخانه های بیمارستانی

 داروخانه ه��ای بیمارس��تانی واگ��ذار ش��ده ب��ه 
بخش خصوصی از نظم مشخص و خوبی برخوردار 
نیستند. برخی از این داروخانه ها خوب کار می کنند 
اما برخی دیگر بد عم��ل می کنند. اکنون مطالبات 
زی��ادی از ای��ن داروخانه ه��ا داریم ک��ه هیچ کس 
در قبال آن ها پاس��خگو نیس��ت و بیمارس��تان و 
 داروخانه این مساله را به یکدیگر محول می کنند. 
وضع نامطلوبی در داروخانه های بیمارستانی حاکم 
است که باید س��اماندهی ش��ود. این ها بخشی از 
گالیه های مسووالن ش��رکت های پخش داروست 
که ادامه همکاری ب��ا داروخانه های بیمارس��تانی 
را برای آن ها مش��کل ک��رده اس��ت.عالوه بر این 
دانش��گاه های علوم پزشکی کش��ور نیز برای اداره 
ای��ن داروخانه ها که ب��ه بخش خصوص��ی واگذار 
شده اس��ت با معضالتی روبه رو هستند. مجموعه 
این ها مسووالن سازمان غذا و دارو را بر آن داشته 
اس��ت تا به فک��ر اص��الح آیین نامه ه��ای موجود 
بیفتند و فعالیت این داروخانه ها را س��امان دهند.

دکت��ر س��ید مه��دی پیرصالح��ی در گفت وگو با 
ایس��نا با بیان این که واگذاری اداره داروخانه های 
بیمارس��تان ها به بخ��ش خصوصی اق��دام خوبی 
 ب��ود و در راس��تای گس��ترش خصوصی س��ازی

 ص��ورت پذیرف��ت اظهارداش��ت: اما ب��ا توجه به 
اش��کاالتی ک��ه در ای��ن خص��وص وج��ود دارد، 
باید اصالح��ات آیین نامه ای انجام ش��ود ت��ا اداره 
ای��ن داروخانه ه��ا نی��ز قانونمن��د و ضابطه من��د 
ش��ود. وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر تخلفات��ی از 
 س��وی ای��ن داروخانه ه��ا گ��زارش می ش��ود که

 ع��دم تس��ویه حس��اب مال��ی در زم��ان معین از 
جمله آن هاس��ت و دانش��گاه های علوم پزش��کی 
ب��ا ای��ن داروخانه ه��ا مش��کل پی��دا کرده اند که 
بای��د ب��ا هم��کاری خ��ود دانش��گاه ها، فعالی��ت 
داروخانه ه��ای بیمارس��تانی را ضابطه مند کنیم.

 مدیرکل نظ��ارت ب��ر دارو و مواد مخدر س��ازمان 
غ��ذا و دارو با بی��ان  این ک��ه اکث��ر داروخانه های 

بیمارستانی واگذار شده اند ...

تخلفات داروخانه های بیمارستانی

رونمایی از جدید ترین رادار ایرانی 
امیر دری��ادار حبی��ب اهلل س��یاری، فرمانده نی��روی دریایی 
ارت��ش، در حاش��یه مراس��م رونمای��ی از جدیدتری��ن رادار 
این نیرو با ن��ام »عصر« گفت:ای��ن رادار، قابلیت اس��تفاده از 

روی ش��ناورها و نی��ز س��واحل را دارد ک��ه اس��تفاده از 
 آن، ت��وان یگان ه��ای ما را ب��ه ط��رز چش��مگیری افزایش 
خواهد داد. وی خاطرنش��ان کرد: در روز ش��نبه نیز با حضور 

فرمانده کل ارتش چند دستاورد جدید در بندرعباس رونمایی 
می شود که افتتاح فاز جدید ساخت ناوشکن سهند، فاز جدید 

ساخت یک ناو موشک انداز...
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تالش بخش خصوصی 
برای خرید گندم

 نقش عشایر در  تولید 
صنایع دستی

     تاجران غالت می گوین��د که بخش خصوصی ایران 
پس از وقفه ۲ س��اله در حال پرس و جو در بازارهای 

بین المللی برای خرید گندم است.
به گفته تاجران غالت اروپایی، پس از وقفه ۲ س��اله، 
خری��داران بخش خصوص��ی ایران در ح��ال تحقیق 
برای خری��د حدود ۳۰۰ ه��زار تن گندم ی��ا بیش تر 
هس��تند که این امر نش��ان از تاثیر توافق هس��ته ای 
 ایران و غرب ب��ر بازار غ��الت دارد. ی��ک تاجر گفت: 
احتمال دارد، تاجران بخش خصوصی ایران به دنبال 
خرید بی��ش از 5۰۰ هزارتن غله باش��ند. اختالل در 
مبادالت تجاری ب��ا ایران به عل��ت تحریم های غرب 
س��بب ش��د تا تقریبا تمام خرید گندم ایران توس��ط 
دولت این کشور انجام شود و خریداران خصوصی این 
کش��ور در بازارهای بین المللی حضور نداشته باشند. 
اما توافق اخیر میان ایران و غ��رب برخی از تحریم ها 
 علیه بخش های مختلف اقتصاد ایران را در مدت ۶ ماه

 به تعلیق درخواهد آورد. 

  مدی��رکل ام��ور عش��ایر اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
هم اکنون با آغاز سوخت رس��انی س��یار ب��ه مناطق 
قش��القی جرقویه تا فروردین س��ال آینده 1۰۰ هزار 
لیتر سوخت تحویل عش��ایر این استان می شود.اصغر 
 مرادی با بیان این که سوخت رس��انی سیار به حدود

 ۴ هزار نفر از عش��ایر ع��رب جرقوی��ه در قالب ۸۰۰ 
خانوار آغاز ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: این عشایر 
از مناطق ییالق��ی چهارمحال و بختی��اری، فارس و 
مناطق شهرضا، دهاقان و سمیرم اصفهان در منطقه 
قشالقی جرقویه اسکان یافته اند. مدیرکل امور عشایر 
اس��تان اصفهان تصریح ک��رد: عرب جرقوی��ه دارای 
نژادهای عرب مختاری، عرب صالحی و عرب جعفری 
است. وی بیان داشت: عش��ایر جرقویه فروردین سال 
 آینده اس��تان اصفهان را به قصد مناطق ییالقی ترک 

می کنند.
م��رادی عش��ایر اس��تان اصفه��ان را ش��امل ۹ هزار 
 و ۶۰5 خان��وار اع��الم ک��رد و گف��ت: این عش��ایر با 
5۲ هزار و ۹۰۰ نفر جمعیت در قالب سه ایل بختیاری، 
قش��قایی و عرب جرقویه هس��تند. وی اظهار داشت: 
عش��ایر اس��تان اصفهان با ی��ک میلی��ون راس دام 
 س��االنه ۲5 درصد گوشت قرمز این اس��تان را تامین 
می کنند. مدیرکل امور عش��ایر استان اصفهان یادآور 
شد: عشایر اس��تان با تولید ۲۴ هزار مترمربع صنایع 
دس��تی از جمله قال��ی، قالیچه، گلیم، زیل��و، حصیر، 
کناره، خورجین و دس��تکش یک سوم صنایع دستی 

این استان را تولید می کنند. 

معاون وزیر علوم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعالم کرد:

از افزایش اختیار دانشگاه ها تا کاهش ضریب درس زبان
مدیر پروژه مبارزه با ایدز وزارت آموزش و پرورش:

جزوه ۸ صفحه ای ایدز وارد  دبیرستان ها شد

 آماده باش 110 مرکز اورژانس اصفهان
پلیس فتا هشدار داد در ایام زمستان

فریبی به نام عکس  پروفایل در شبکه های اجتماعی

مدیر پروژه مب��ارزه با ایدز وزارت آم��وزش و پرورش 
گفت: ی��ک جزوه ۸ صفح��ه ای که دارای کد درس��ی 
 است، برای دانش آموزان دبیرستانی، پیش دانشگاهی

 و فن��ی  و حرفه ای فراهم ش��ده 
ک��ه در زمین��ه ای��دز و عفونت 
HIV و راه ه��ای انتش��ار و 
 جلوگیری از آن اطالعات الزم را 

در بر دارد.
 رض��ا نامی پ��ور در نشس��ت 
خب��ری روز جهان��ی ای��دز در 
م��ورد برنامه های اجرا ش��ده در 
 وزارت آموزش و پ��رورش برای 
آگاه��ی بخش��ی ب��ه نوجوانان 
 و جوان��ان گف��ت: ب��ا حمای��ت

 وزارت بهداش��ت و کمیته کش��وری مب��ارزه با ایدز و 
همکاری آموزش و پرورش برنامه ای در قالب آموزش 

در سال 1۳۸۴ شروع شد.
مدیر پروژه مب��ارزه با ایدز وزارت آم��وزش و پرورش 
گفت: این برنامه در قالب آموزش به مدرسان کشوری 
آغاز شد و معلمان نیز طی دوران خدمت در دوره های 

۴ تا ۶ س��اعته این آموزش ها را دریافت کردند تا برای 
 نوجوان��ان و جوانان دبیرس��تانی، پیش دانش��گاهی

 و فنی و حرفه ای ارایه شود.
مدی��ر پ��روژه مبارزه ب��ا ایدز 
وزارت آم��وزش و پ��رورش 
ب��ه محت��وای آم��وزش مورد 
 تایید اش��اره داشت و گفت: از

 س��ال ۸۴ این ط��رح به طور 
آزمایش��ی ش��روع ش��د و از 
دو س��ال گذش��ته به صورت 
کش��وری این مجموعه زمینه 
کتاب زیست شناس��ی شد اما 
االن ج��زوه ۸ صفحه ای چاپ 
شده اس��ت و ش��ماره کتاب 
درس��ی خ��ورده اس��ت.نامی پور تصریح ک��رد: وقتی 
مجموعه ای کد درس��ی بگیرد حتما برنامه ریزی برای 
آموزش آن انجام شده اس��ت و این مجموعه به عنوان 
یک ساعت درسی ارایه می ش��ود تا اطالعات الزم در 
زمینه پیش��گیری از عفون��ت HIV، راه های انتقال و 

تمام اطالعات مورد نیاز به دانش آموزان ارایه شود.

 مدی��ر مرک��ز ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��کی
 اس��تان اصفه��ان گف��ت: 11۰ مرکز امداد رس��انی 
اورژانس در سراسر اس��تان در ایام زمستان در حالت 
 آماده باش برای امدادرس��انی ب��ه نیازمندان خواهند

 بود.
غفور راس��تین با اش��اره به فعالیت  نیروهای امدادی 
 اورژان��س اصفه��ان در ای��ام زمس��تان س��ال جاری

 اظهار داش��ت: مراکز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان در ایام زمستان در آماده باش 

کامل خواهند بود.
وی با بیان اینک��ه در این ایام 11۰ پای��گاه به صورت 
۲۴ س��اعته فعال خواهند ب��ود، اف��زود: در هر یک از 
 این مراکز در هر ش��یفت س��ه نفر در حال آماده باش 

خواهند بود.
 مدی��ر مرک��ز ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��کی

 اس��تان اصفهان هدف از اجرای طرح امداد زمستانی 
را کاهش مرگ و میر و معلولیت های ناشی از حوادث 
 ترافیک��ی در ش��هرها و جاده ه��ا، ایج��اد هماهنگی 
بین بخشی با سازمان های درگیر در طرح، کاهش زمان 
 رس��یدن بر بالین بیمار یا مجروح، ایج��اد هماهنگی 
بی��ن مراک��ز خدم��ات فوریت ه��ای پزش��کی پیش 

بیمارستانی و بیمارستانی در س��طح استان دانست و 
ادامه داد: همچنی��ن ارایه خدمات مطلوب پزش��کی 
 ب��ه مس��افرین و امدادرس��انی در ای��ام زمس��تان به 
حادثه دیدگان حوادث ترافیک��ی و محیطی، افزایش 
پوشش امداد جاده ای در نقاط برفگیر و حادثه خیز از 

دیگر اهداف اجرای این طرح است.
وی با اش��اره به حضور تجهیزات امدادرسانی در تمام 
مراکز اورژانس سراسر اس��تان در ایام زمستان گفت: 
همچنین تدابیر الزم جهت ذخیره مواد غذایی،  دارو و 
وسایل گرمایشی در پایگاه های مستقر در گردنه های 
برفگیر انجام گرفته اس��ت، به طوری ک��ه پایگاه های 
 امداد و نجات بتواند به عنوان س��رپناه در راه ماندگان

 مورد استفاده قرار گیرند.
راس��تین در خصوص وضعیت تجهی��زات موجود در 
مراکز اورژانس برای امدادرس��انی نیز اظهار داش��ت: 
عدم تناسب خودروهای امدادی برای امداد رسانی در 
مناطق کوهس��تانی و صعب العبور یکی از چالش های 
نیروهای امدادی اس��تان به ویژه در منطقه س��میرم 

است.
وی ادامه داد: قب��ال در منطقه فریدونش��هر نیز با این 

مشکل مواجه بودیم که خوشبختانه مرتفع شد.

معاون وزیر عل��وم معاون آموزش��ی وزارت علوم، تحقیقات و فن��اوری با اعالم آخرین 
تغییرات در نحوه پذیرش دانش��جوی دکتری ۹۳، تاکید کرد: در آزمون س��ال آینده 
سهم و اختیار دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی دکترا به 7۰ درصد افزایش یافته است.

دکتر جعفر میلی منفرد گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، گزینش نهایی دانشجویان 
دکتری س��ال ۹۳ براس��اس ۳۰ درصد نمره آزمون کتبی و 7۰ درصد نمره مصاحبه و 
آزمون شفاهی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انجام می شود. به بیان دیگر اختیار 
دانشگاه ها و گروه های آموزشی در جذب دانش��جویان دکتری افزایش یافته است.وی 
در عین حال تاکید کرد: هیچ تغییری در روند اجرایی و محتوایی آزمون دکترا  اعمال 
نشده است و در آزمون سال ۹۳ نیز داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبی، درصورت 

کسب حدنصاب نمره به میزان سه برابر ظرفیت از سوی سازمان سنجش به دانشگاه ها 
معرفی می ش��وند و دانش��گاه ها نیز پس از برگ��زاری مصاحبه و براس��اس فاکتورها و 
 معیارهای مدنظر دانش��جویانی را جهت گزینش نهایی به س��ازمان س��نجش معرفی

 می کنند.
وی همچنین اعالم کرد: در آزمون دکترا سال ۹۳ ضریب درس زبان از ۲ به یک تغییر 
کرده اس��ت تا بدین ترتیب وزن دروس تخصصی در پذیرش دانشجوی دکترا بیش تر 
شود.دکتر میلی منفرد افزایش سهم دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی دکترا را درراستای 
افزایش هم افزایی میان استاد و دانشجو خواند و اظهار داشت: کارکردن و پژوهش در 
دوره دکترا نیازمند شناخت متقابل استاد و دانشجوست و مبنای کار بر تعامل و ارتباط 

دو انسان در مقام شاگرد و معلم است.
وی همچنین تاکید کرد: باید به دانشگاه ها و جامعه دانشگاهی اعتماد کرد و آن ها را در 
تصمیم گیری و اجرای امور علمی و تخصصی دانشگاهی بیش تر مشارکت داد . البته در 
کنار افزایش اختیار دانشگاه ها، نظارت وزارت علوم نیز افزایش می یابد تا از بروز هرگونه 

آسیب احتمالی جلوگیری کند.
معاون آموزش��ی وزارت علوم ب��ا بیان اینک��ه دوره دکترا فرصت مغتنمی برای رش��د 
اس��تعدادها و تامین نیروهای متخصص برای کش��ور اس��ت، به تجربه دانش��گاه های 
بزرگ جهان در این باره اش��اره کرد که پذیرش دانش��جوی دکترا در آن دانش��گاه ها 
اس��تادمحور و پژوهش محور اس��ت و اس��تاد اس��ت که در مصاحبه بر مبن��ای اینکه 
 چه دانش��جویی بهتر می تواند با او کار کند، نس��بت به انتخاب دانش��جوی خود اقدام

 می کند.
 به گزارش ایس��نا، ثبت ن��ام آزم��ون دکترا ۹۳ از طریق س��ایت س��ازمان به نش��انی 
"www.sanjesh.org از روز سه ش��نبه آغاز شده و تا روز دوش��نبه 11 آذرماه ادامه

 دارد.

رییس پلیس فتای استان ایالم به جوانان توصیه کرد مراقب برخی تصاویر پروفایل های 
شبکه های اجتماعی باشند زیرا برخی از این تصاویر به قصد فریبکاری و کالهبرداری 

در صفحات شبکه های اجتماعی قرار می گیرند.
 سرگرد عباس علی کسانی، اظهار داش��ت: برخی افراد صفحات شبکه های اجتماعی 
خود را به نمایشگاه عکس و آلبوم خصوصی تبدیل کردند و در بررسی پروفایل تعدای از 

کاربران مشخص شد بیشتر عکس های این پروفایل ها آتلیه ای بوده و روی آنها رتوش و 
عملیات تزیینی انجام شده است.

وی در ادامه بیان داشت: علت این گونه رفتارها خودنمایی و به موازات آن فریب دیگران 
است، چرا که چهره عادی این افراد تفاوت بسیاری با تصویر آن ها در صفحات شبکه های 
اجتماعی دارد، برخی کاربران بر اساس این تصاویر عالقه مند به برقراری رابطه عاطفی 

با صاحبان پروفایل ها می شوند.
به گفته سرگرد کسانی، دوام این ارتباطات به رابطه حضوری و دیدارهای بعدی منجر 
می ش��ود در حالی که بعد از اولین مالقات می توان ارزیابی کرد که فرد در چه شرایط 
روحی قرار می گیرد چرا که ش��خصی را که مالحظه می کند تفاوت زیادی با تصویرش 

دارد.
این مقام مسوول ادامه داد: برخی از جوانان وقتی در یک رقابت تصویری قرار می گیرند 
مبالغی را برای عکس برداری هزینه می کنند تا عک��س مطلوب را در صفحه خود قرار 
دهند. اینگونه هزینه های بی جا بر اقتصاد فردی و خانوادگی فشار وارد کرده و اسراف 

قلمداد می شود.
سرگرد کس��انی به جوانان توصیه کرد فریب این تصاویر را نخورند و ارتکاب این گونه 

اعمال از سوی برخی افراد نماد بارز فریبکاری است.
و ی در پایان خطاب به کاربران اینترنتی گفت: به منظور آگاه شدن از آخرین توصیه های 
 امنیتی و ایمن ش��دن از تهدیدات فضای س��ایبر به وب س��ایت پلیس فت��ا به آدرس

 www.Cyberpolice.ir مراجعه و سواالت و مشکالت خود را گزارش کنند.



چهره روزيادداشت

پیامد غیبت غیرموجه احمدی نژاد 
در دادگاه

مدی��رکل ام��ور کارشناس��ی نظ��ارت مجل��س ب��ا بی��ان اینک��ه 
احمدی ن��ژاد بای��د حض��وری از اتهامات خ��ود دفاع کن��د، گفت: 
 غیب��ت غیرموج��ه احمدی ن��ژاد در دادگاه منج��ر به بازداش��ت او

 می شود.
 ب��ه گ��زارش پای��گاه اط��اع رس��انی مجلس ش��ورای اس��امی، 
مجتبی مل��ک افضلی، مدیرکل امور کارشناس��ی نظارت مجلس، با 
اشاره به آیین دادرسی کیفری گفت: متهم می تواند در موارد خاص 
 از جمله ح��وادث غیرمترقبه، عدم دسترس��ی ب��ه دادگاه، بیماری، 
فوت همس��ر، عدم امکان تردد به دلیل حوادث قه��ری و توقیف در 
دادگاه حضور نداش��ته و غیبت وی  موجه اس��ت اما در موارد دیگر 
که  غیبت غیر موجه تلقی شده و دادگاه گواهی نبود حضور متهم را 
رویت نکرده باشد، برابرماده 117 آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقاب در امور کیفری متهم به دستور قاضی جلب می شود.

 تغییر روسای پژوهشگاه ها 
کلید خورد

 رضا فرج��ی دان��ا وزی��ر عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری در حکمی
 سیروس علیدوستی را به سمت رییس پژوهش��گاه علوم و فناوری 
اطاعات ایران منصوب کرد. پیش از این سیدامید فاطمی این سمت 

را برعهده داشت.
در حکم علیدوس��تی آمده اس��ت: امید اس��ت با بهره گیری از توان 
علمی محققین در زمینه های مربوط به فناوری اطاعات و مدیریت 
دانش و با بستر سازی مناس��ب نرم افزاری در راستای سیاست های 
نظام اطاع رسانی پژوهشی ، پژوهش��گاه علوم و فناوری اطاعا ت 
 ایران به جایگاه ویژه خود در نظام مدیری��ت محتوای علم و فناوری

 ارتقا یابد.

 انتخاب ايران به معاونت 
کمیسیون خلع سالح

 کمیس��یون خلع ساح س��ازمان ملل متحد، غامحس��ین دهقانی
 سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسامی ایران را به معاونت 

این کمیسیون انتخاب کرد.
شایان ذکر است پس از ریاست موفقیت آمیز کشورمان بر کنفرانس 
خلع ساح در ژنو در تابستان سال جاری و نیز انتخاب هیات ایران به 
گزارشگری کمیته خلع س��اح و امنیت بین المللی در نیویورک در 
پاییز امسال، انتخاب ایران به معاونت کمیسیون خلع ساح ، سومین 
موفقیت کشورمان طی چندماه اخیر در این حوزه محسوب می شود.

این کمیسیون به عنوان یکی از نهاد های مجمع عمومی سازمان ملل 
در نیویورک وظیفه بررسی موضوعات مربوط به خلع ساح و تصویب 

اسناد بین المللی در این خصوص را به عهده دارد.

انصراف عارف از حضور در بنیاد باران
در جریان انتخابات هیات مدیره جدید بنیاد آزادی، رش��د و آبادانی 
ایران )باران(، محمدرضا عارف، معاون اول دولت اصاحات، انصراف 

خود را از حضور در این بنیاد اعام کرد.
اس��داهلل رازان��ی گف��ت: ش��ورای عال��ی بنی��اد آزادی، رش��د 
1392ب��ا حض��ور  /8 ن��ی ایران)ب��اران( در تاری��خ 7/  و آبادا
حجت االس��ام و المسلمین س��ید محمد خاتمی و دو سوم اعضای 
شورای عالی، تش��کیل جلس��ه داد و طی آن دکتر هادی خانیکی، 
حجت االس��ام و المس��لمین حس��ن پویا)گیوه چ��ی(، دکتر الهه 
کوالیی، جواد امام، حمید کانتری، مهندس س��ید حسن رسولی و 
 محمود زمانی قمی به عنوان اعضای هیات مدیره جدید بنیاد انتخاب

 شدند. 
وی در مورد دلیل ع��دم حضور خودش در هی��ات مدیره جدید نیز 
گفت: من بن��ا به تقاضای ش��خصی از آقای خاتم��ی، از عضویت در 
هیات مدی��ره جدید انص��راف دادم و این هی��ات، مدیرعامل بعدی 
 را تعیین خواهد کرد ک��ه البته تا آن زمان، در س��مت فعلی حضور 

دارم.

کنايه سنگین روحانی به جان کری
حس��ن روحانی در مصاحبه تلویزیونی خود با موضوع ارایه گزارش 
 1۰۰ روزه در پاس��خ به س��والی پیرامون اظهارات برخ��ی غربی ها
  در باره مذاکرات هس��ته ای ژنو گفت:آن هایی ک��ه این حرف ها را

 می زنند، حقوقدان نیستند و سرهنگ اند.
 از آن ج��ا که پ��س از مذاک��رات ، ط��رف امریکایی و ب��ه خصوص
  وزی��ر خارجه امری��کا بر ای��ن مس��اله تاکید ک��رده ب��ود که حق

 غنی س��ازی ایران در مذاکرات ژنو برای ایران تثبیت نشده، ظاهرا 
خطاب روحانی به جان کری بوده است؛ چرا که ایران همچنان طبق 
توافق نامه ژنو می تواند در خاک خود غنی س��ازی ۵درصد داش��ته 

باشد.

»تهران می خواهد تحریم ها خاتمه یابد و به عنوان یک قدرت 
مشروع در غرب آسیا شناخته شود.« 

 روزنامه فاینش��نال تایمز همزمان با توافق اخی��ر در ژنو، طی 
مقاله ای به بررس��ی زمینه های تفاهم ایران و امریکا پرداخته 
است. به نظر نویس��نده، خیر تفاهم، به هر دو طرف می رسد و 
برخاف ظاهر امر،امریکا، به همان اندازه ایران، به دلیل شرایط 

خاص داخلی و خارجی خود، محتاج چنین تفاهمی است. 
 آت��ش ه��ای ب��ر پ��ا ش��ده در س��وریه؛ کش��مکش ه��ای

  مس��موم کننده گروه های اسامی ش��یعه و سنی و وحشت 
بی حد س��ایر کش��ورهای عربی از تحوالت س��ه س��ال اخیر 
 باعث ش��ده اس��ت که احتمال برقراری مجدد رابط��ه ایران و 
 ای��االت متحده عما تنه��ا بارقه ن��ور در تاریک��ی مطلق افق 

پیش روی غرب آسیا باشد. 
مس��اله تنها این نیس��ت که جنگ به عنوان گزین��ه ای برای 
متوقف ک��ردن فعالی��ت های هس��ته ای ایران م��ی تواند در 
تمام منطقه گس��ترش یابد. نکته اصلی این اس��ت که ایرانی 
 که بخت حل مش��کات غرب آس��یا را دارد – به جای اینکه

 به بر هم زدن نظم آن تحریک گردد- می تواند تحول یابد. 
 برگرداندن ایران ب��ه جری��ان ژئوپلیتیک برای ب��اراک اوباما

 همان قدر تاریخ س��از خواهد بود که برقرار شدن رابطه چین 
و ای��االت متح��ده در دوره ریچارد نیکس��ون. ای��ن موفقیت 

 حتی ممکن اس��ت منجر به توجه بیش��تر دول��ت اوباما - که 
 در حال حاضراز نظر سیاسی اس��یر غرب آسیا است- به چین

 به عنوان بخشی از یک رویکرد محوری به آسیا شود.منتقدین 
به درس��تی خواهان دلیلی برای اثبات تبدیل ش��دن ایران به 
مهره ای صلح طلب)به گفته یک دیپلمات اروپایی( هس��تند 
که با توجه به س��ابقه تهران جز این انتظار نم��ی رود. خاطره 
تسخیر س��فارت امریکا و به گروگان گرفته ش��دن دیپلمات 
های امریکایی پس از انقاب اسامی 1979 یا انفجار سفارت 
 امریکا در بیروت در س��ال 1983 توسط گروه حزب اهلل لبنان
  )تح��ت الحمایه رژی��م ای��ران( که منجر به کش��ته ش��دن

 2۴1 آمریکایی و ۵8 چترباز فرانس��وی گردی��د همچنان در 
اذهان زنده است. 

اما چرا ایران باید بخواهد این به ظاه��ر پیروزی و نفوذ را کنار 
بگذارد؟س��ه دلیل زیر بیش��ترین اهمیت را دارند: اول اینکه 
 اقتصاد ایران به س��بب تحریم ه��ای برنده و هوش��مندانه –

 بر خاف آنچه به حکومت صدام حسین اعمال شد- به شدت 
ضربه خورده اس��ت. پیش بردن چنین برنامه هسته ای که از 
نظر قدرت های بین المللی و منطقه ای تهدیدی بزرگ است 
عاقبت منجر به جنگ می ش��ود. از طرفی ای��ران زمینه هایی 
 اجتماعی-اقتصادی مش��ابه با کش��ورهای به��ار عربی دارد و 

می داند که ناچار است به خواسته های جوانانش توجه کند. 

دوم اینکه ای��ران به عنوان ی��ک قدرت ش��یعه در منطقه ای 
 که س��نیان عرب و ترک در اکثری��ت هس��تند از وجود موج 
فرقه گرایی در منطقه احساس خطر می کند. موجی که مهار 
آن بسیار دش��وارتر از کشمکش همیش��گی ایران و حکومت 
س��عودی بر س��ر برتری یافتن در خلیج فارس اس��ت. اکنون 
 هر دو حکومت دینی جمهوری اس��امی و وهابیان س��عودی
  گروه ه��ای خود را در س��وریه رها س��اخته اند ک��ه عملیات
  آن ها به ش��ام محدود نخواهد ش��د. عراق از قت��ل عام های

 هر روزه گروه های تندروی سنی به ستوه آمده و حاال آن طور 
 که از انفجار های انتحاری س��فارت ایران در بیروت بر می آید 
ضربه زدن در لبنان آغاز شده است. وزیر امور خارجه ایران در 
مصاحبه ای با بی بی سی گفت: باید بفهمیم که فرقه گرایی در 

جهان اسام تهدیدی برای همه ما به شمار می آید.
 س��ومین دلیل اینکه  ایران برای تغییر رویکرد خود تمایل به 
 ش��ناخته ش��دن به عنوان یک ق��درت منطقه ای مش��روع و

 استفاده بردن از بردهای خود تا هر زمان ممکن است. هر آنچه 
که این جا بیان ش��د تا زمانی که ۵ عضو ثابت شورای امنیت و 
آلمان در سومین روز دور دوم مذاکرات این ماه در ژنو با ایران به 
تفاهم نرسند؛ در حد فرضیه باقی می ماند. از نظر ایران، حتی 
 یک پیمان موقت باید هدفمند باش��د. یک برنامه هس��ته ای 
تحت کنترل و محدود به ازای به رسمیت شناختن حق ایران 
 برای غنی س��ازی اورانیوم؛ نش��انه ای ب��ارز از موقعیت ایران

 به عنوان یک قدرت منطقه ای اس��ت.به گفته یک روشنفکر 
 ایرانی که ش��ناختی وس��یع از غ��رب دارد؛ بعد از س��ه دهه

 ب��ی اعتم��ادی عمیق، طرفی��ن باید ب��ا یکدیگ��ر برخوردی 
روانشناس��انه داش��ته باش��ند. ایران تاریخچه ای طوالنی از 
 برخورد های آس��یب زننده با جهان خارج دارد. مذاکرات باید

 به گونه ای باش��ند که رییس جمهور و وزیر امور خارجه اش 
محمد جواد ظری��ف بتوانند با س��ربلندی به خان��ه برگردند. 
لحن و رفتار ها در این ش��رایط حائز اهمیت هس��تند.اوباما یا 
 باید از هر نوع توافقی حمایت کند یا توس��ط کنگره امریکا به

 گوشه ای رانده شود. کنگره تحت نفوذ نتانیاهو و همفکرانش 
مانع به تفاهم رسیدن طرفین می شود.  اوباما تابستان امسال 
بر سر مساله سوریه عقب نشس��ت؛ چون آن زمان مساله آغاز 
جنگ دیگری مطرح بود. آنچه اکنون موضوع بحث است دور 
نگهداشتن امریکا از ش��رایطی اس��ت که می تواند مادر همه 
جنگ ه��ای منطقه ای باش��د. رییس جمهور بای��د اطمینان 
 یابد که احساس��ات منفی رای دهندگان ب��ه چنین جنگی به

 حس خصمانه آنها نسبت به ایران غلبه می کند.

تحلیل فاينشنال تايمز از شرايط جديد ايران 

 موافقت با نام گذاریایران؛ نیروی پیش برنده صلح در غرب آسیا
 روز بین المللی خبرنگاران

سازمان ملل ضمن محکوم کردن ادامه خشونت ها بر ضد 
خبرنگاران که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از آنان 
می شود با معرفی روز بین المللی حمایت از خبرنگاران 
موافقت کرده اس��ت.به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه؛ 
گزارشگران بدون مرز ضمن استقبال از تصمیم سازمان 
ملل برای تعیین روز بین الملل��ی حمایت از خبرنگاران 
افزود، در س��ال 2۰12 میادی بیش از 89 خبرنگار در 
سراس��ر جهان هنگام انجام وظیفه کش��ته شده اند که 
 ای��ن باالترین رقم تلف��ات خبرن��گاران در دو دهه اخیر 

به شمار می رود.

 حمايت مردم امريکا 
از توافق هسته ای ژنو

 نتایج ای��ن نظرس��نجی که توس��ط رویترز و موسس��ه
 آی پی اس او اس )Ipsos( انجام شده نشان می دهد که 
۴۴ درصد از مردم امریکا از توافق به دس��ت آمده در ژنو 

حمایت می کنند.
 به نوش��ته رویت��رز، ای��ن نتیج��ه خبری خ��وش برای 
باراک اوباما رییس جمهورامریکا، محس��وب می ش��ود 
 چ��ون در هفته های گذش��ته به س��بب موض��وع طرح

 خدم��ات درمان��ی محبوبی��ت وی در می��ان م��ردم 
ایاالت متح��ده کاهش یافت��ه بود. بر اس��اس نتایج این 
 نظرس��نجی فقط 22 درصد از مردم آمریکا با این توافق 

مخالف هستند.

 شواهدی جديد از
 انفجارهای بیروت

ش��بکه المنار اعام کرد: تیم تحقیق درباره انفجارهای 
نزدیک س��فارت ایران در بیروت به ش��واهدی دس��ت 
یافته اس��ت که دخالت شیخ س��راج الدین زریقات) که 
در صفح��ه تویتر خود مس��وولیت گردان ه��ای عبداهلل 
عزام وابس��ته به القاعده در این انفجاره��ا را اعام کرد( 
نش��ان می دهد.منابع امنیتی لبنانی افزودند: دس��تگاه 
امنیتی و اطاعات��ی لبنان به اطاعات��ی  درباره ارتباط 
اینترنتی میان زریقات و عامان انتحاری معین ابوظهر 
 با تابعیت لبنانی و عدنان المحمد با تابعیت فلس��طینی

 دست یافته اند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

برخی نسبت به توافق با غرب 
ناآگاهانه موضع می گیرند 

آیت اهلل مکارم شیرازی 

غربی ها در قالب این توافق نامه حق هس��ته ای ایران را به رس��میت 
 ش��ناختند؛ البته این قرارداد  ایده آل ما نیس��ت اما در شرایط فعلی

 تنها راه بوده است.کس��انی که اظهارنظر می کنند بای��د با توجه به 
شرایط داخل و خارج سخن بگویند.

بر روی این مذاکرات س��ه ماه مطالعه صورت گرفته است و این گونه 
نبوده که وزیر خارجه رفته باشد و این تفاهم نامه را امضا کند.برخی 
درگوش��ه و کن��ار ناآگاهانه 
موضع گی��ری می کنن��د و 
می گویند این کار مورد تایید 
رهب��ری نب��وده اس��ت؛ باید 
بدانند که رهبر معظم انقاب 
آن را تایید کرده و کسانی که 
این گونه اظهار نظر می کنند 
حتما نظر ایش��ان را مطالعه 

نکرده اند. 
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پیام جان کری و کاخ سفید به کنگره

 وزیر ام��ور خارجه امری��کا در پیامی ویدیویی بار دیگر به کنگره این کش��ور هش��دار داد ک��ه از اعمال
 تحری��م ه��ای جدی��د علی��ه ای��ران و ب��ه شکس��ت کش��اندن تواف��ق ب��ه دس��ت آم��ده در ژن��و

 خودداری کنند.

به طرف مقابل
بد  بینیم

استعفای يک نماينده 
برای حضور در سفارت

حداد عادل رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این که گنجاندن 
قانون همه یا هیچ در متن توافق نامه هسته ای نگران کننده است، گفت: 
احتمال زیاد می دهیم که طرف مقاب��ل بهانه جویی کرده و بخواهد ما را 
حداکثر در همین گام اول متوقف نگه دارد تا به سمت وضع نهایی نرویم.  
غامعلی حداد عادل گفت : من هم به سهم خودم و از طرف دوستانم در 
مجلس از تیم مذاکره کننده و آقای ظریف تش��کر و قدردانی می کنم و 
از مقام معظم رهبری نیز به س��بب فتوای کارساز ، تعیین خطوط قرمز و 
 اعام اعتماد به تیم مذاک��ره کننده که آن ها را فرزن��دان خود خواندند 
 تش��کر می کنم . حداد عادل در ادام��ه افزود : اعام می کن��م که ما هم

  به عنوان مجلس به تیم مذاکره کننده اعتماد داریم و در عین خوش بینی 
به تیم خودی به طرف مقابل بدبین هستیم.

در جلس��ه علن��ی مجلس ش��ورای اس��امی س��وال مل��ی حس��ن کامران 
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��امی از وزی��ر صنعت، معدن 
 و تج��ارت در خص��وص ح��ل مش��کل بازنشس��تگان صنایع ف��والد اعام

 وصول شد.
عاوه بر این بر اس��اس ماده 9۵ آئین نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��امی 
استعفای مهدی س��نایی ، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسامی از 

کسوت نمایندگی نیز اعام وصول شد.
 وی به عنوان سفیر برای س��فارت روسیه از س��وی دولت معرفی شده است.

 دولت یازدهم از هیچ یک از نمایندگان مجلس برای حضور در پست های دولتی 
 اعم از وزارت، معاون وزیر، اس��تاندار یا فرماندار اس��تفاده نکرده بود و سنایی

 تنها نماینده ای است که به دولت یازدهم راه یافته است.

امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری، فرمانده نیروی دریایی 
ارتش، در حاش��یه مراس��م رونمایی از جدیدترین رادار 
این نیرو با نام »عصر« گفت:این رادار، قابلیت اس��تفاده 
از روی ش��ناورها و نیز س��واحل را دارد که اس��تفاده از 
 آن، توان یگان های م��ا را به طرز چش��مگیری افزایش 

خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: در روز ش��نبه نیز با حضور فرمانده 
کل ارتش چند دس��تاورد جدید در بندرعباس رونمایی 
می ش��ود که افتتاح فاز جدید س��اخت ناوشکن سهند، 
فاز جدید س��اخت ی��ک ن��او موش��ک انداز، رونمایی از 
 یکی از مراحل س��اخت بزرگترین ناو آموزش��ی منطقه
 )خلیج فارس(، الحاق ناو الوان و الحاق چند فروند بالگرد

 ضد زیردریایی از جمله این موارد است.
سیاری ادامه داد: این بالگردها سال ها به دلیل مشکات 
فنی مورد استفاده قرار نمی گرفت که هم اینک با همت 
متخصصان صنعت دفاعی، این مشکات برطرف شده و 

به یگان ارتش ملحق خواهند شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: روز یکش��نبه 
نیز در بوش��هر ش��اهد الحاق ناوهای موش��ک انداز نیزه 
 و تبرزی��ن و نیز چن��د فروند بالگ��رد ض��د زیردریایی

 تعمیر شده به یگان دریایی ارتش خواهیم بود.

عل��ی الریجانی ریی��س مجلس ش��ورای اس��امی ضمن 
 تقدی��ر از دکت��ر ظریف، دکت��ر عراقچ��ی و اعض��ای تیم 
مذاکره کننده گفت: توضیحات آقای ظریف مبس��وط بود 
و نش��ان داد که هیات مذاکره کننده ابعاد مختلف کار را در 

جریان مذاکرات در نظر گرفته است.
وی با اش��اره به اینکه گف��ت وگویی ک��ه در مجلس انجام 
ش��د نیاز بود اف��زود: س��خنان ظری��ف نش��ان داد که وی 
 تس��لط کافی به موض��وع دارد  ما آرزوی توفی��ق برای تیم

 مذاک��ره کنن��ده داریم.رییس مجل��س ادام��ه داد: بعضی 
دوستان به تاثیرگذاری این مذاکرات در روابط بین الملل و 
مسائل اقتصادی اش��اراتی کردند که نشان از توجه آن ها به 
این ابعاد است و جای تقدیر دارد. در ارزیابی، دوستان باید به 
این مساله توجه کرد که دغدغه نمایندگان نشان داد که یک 
مساله مهم مورد توجه همه نمایندگان است و آن این است 
که ساختار فناوری هسته ای جمهوری اسامی ایران حفظ 
شده و چارچوب این مساله چه در بعد تحقیق و توسعه و چه 
در بعد دانش هسته ای محدود نشود.الریجانی ادامه داد: این 
مس��اله اگر مورد توجه قرار گیرد باید به هیات ایرانی قدرت 
مانور برای حل موضوع را داد، بعضی مسائل تاکتیکی که به 
آن اشاره می کنند نیازمند قدرت مانور است که باید به تیم 

مذاکره کننده این قدرت را بدهیم.

ظریف  وزیر امور خارجه گفت: در قس��مت شفاف س��ازی 
مواضع، کاری که ط��رف مقابل انجام می ده��د بهره گیری 
 NPT ۴ کامل ایران از حق انرژی هس��ته ای اس��ت. م��اده
تاکید داش��ته که هیچ چی��ز در ای��ن معاه��ده نمی تواند 
اعض��ای معاه��ده را از حق ذات��ی و غیرقابل انت��زاع ، برای 
تولید اس��تفاده و توس��عه انرژی هس��ته ای ب��رای مصارف 
صلح آمی��ز هس��ته ای بازدارد.ای��ن حق را چه بشناس��ند و 
 چ��ه نشناس��ند، وج��ود دارد و آنچ��ه مهم اس��ت احترام 
به حق اس��ت. ضمنا این حق ن��ه در NPT و ن��ه در جای 
 دیگ��ر جزییات��ش گفت��ه نش��ده اس��ت و امریکایی ه��ا 
حرف بی خود می زنند.وی ادامه داد: اس��تنادات این حرف 
وجود دارد. به محض این که جان ک��ری آن حرف ها را زد، 
من این استنادات را در تویتر گذاشتم. 2۰۰ تا 3۰۰ مورد این 
استنادات را تایید کردم و گفتم که حرف شما درست است و 
اخیرا  نگاه نکردم که ببینم چند نفر این حرف را تایید کردند. 
در NPT هیچ جا گفته نشده که ش��ما حق نیروگاه یا حق 
رآکتور دارید، بلکه گفته شده اس��ت که حق بهره برداری از 
انرژی صلح آمیز هسته ای دارید و جزییات هیچ چیز نیست. 
اما در 2 کنفران��س بازنگری NPT در س��ال های 199۰ و 
2۰1۰ به صراحت گفته شده که کشورها باید تصمیم گیری و 
انتخابشان در مورد چرخه سوخت مورد احترام قرار بگیرد.

عاءالدین بروج��ردی رییس کمیس��یون امنی��ت ملی و 
 سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اس��امی با اش��اره به

 توافق نامه هس��ته ای ایران با 1+۵ و نفس��گیر خواندن این 
اقدامات اظهارداشت: بدون تردید مذاکرات هسته ای میدان 
رزم تمام عیار است و این عملیات آغاز راه است و ما نیازمند 
همبستگی، انسجام و وفاق ملی در درون هستیم تا در مقابل 
همه دش��منانی که صف آرایی کردند، بدانند که حرف همه 

ملت یکی است؛ دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم که 1۰ سال پیش وزاری خارجه 
انگلیس، فرانس��ه و آلمان مذاکره می کردند. ما درخواست 
 کردیم که ب��رای فعالی��ت دانش��مندان هس��ته ای اجازه 
2۰ دستگاه سانتریفیوژ بدهند، ولی آنها با تکبر اعام کردند 
اجازه داشتن دو دس��تگاه هم نمی دهیم، اما امروز از برکت 
پایمردی ملت و هدایت های مقام معظ��م رهبری 19 هزار 
دستگاه سانتریفیوژ در س��ایت های ما وجود دارد و این کار 
عظیمی است که صورت گرفت. وی اظهار داشت: اتفاقات بعد 
از این تحوالت، فضای ایران را به عنوان سازنده بمب هسته ای 
در دنیا که با شبکه های عظیم تبلیغاتی تبلیغ می شد، تغییر 
داد که ایران کشوری است که دنبال ساخت بمب هسته ای 
نیست. ما غنی سازی را از دیگران گدایی نکردیم و در ماده ۴ 
عهده نامه ان پی تی این حق را داشته، داریم و خواهیم داشت.

مجلس امور خارجهدفاعی مجلس

زيردريايی جديد فاتح 
رونمايی می شود

به تیم مذاکره قدرت 
مانور دهیم

امريکايی ها حرف بی خود 
می زنند 

غنی سازی را  از ديگران 
گدايی نکرده ايم
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 معلوالن نیازمند
 بانک اطالعات جامع هستند

عضو انجمن حمایت از معلوالن آسیب نخاعی استان اصفهان گفت: 
معلوالن نیازمند راه اندازی بانک جامع اطالعات هستند و دولت باید 
با راه اندازی این بانک نسبت به جمع آوری آمار دقیق معلوالن موجود 

در سطح جامعه اقدام کند.
علی محمدی با اشاره به این که بس��یاری از معلوالن آسیب نخاعی 
در اثر حادثه ی��ا تصادف توانمندی ه��ای خود را از دس��ت داده اند، 
اظهارداشت: یک معلول آس��یب نخاعی برای بازگرداندن بخشی از 
اس��تقالل ش��خصی و توانایی های خود باید از برنامه های ورزشی و 
خدمات توان بخشی استفاده کند. وی با بیان این که اما در حال حاضر 
زیر ساخت های استفاده معلوالن از این خدمات فراهم نیست، افزود: 
چرا که تعداد مراکز دولتی کار درمانی، باز توانی و توان بخشی محدود 
است و امکان استفاده معلوالن از خدمات مراکز خصوصی و غیر دولتی 

نیز به دلیل هزینه های باالی این مراکز امکان پذیر نیست.

بررسی آسیب های وی چت و
 فیس بوک در کتابخانه مرکزی

مدیر خان��ه جوان اصفهان گفت: نشس��ت  »خود مقدس ش��ما« در 
شبکه های اجتماعی با بررسی آسیب های شبکه های اجتماعی چون 
فیس بوک و وی چت یک شنبه ها در کتابخانه مرکزی برگزار می شود.
  س��ید ابراهی��م حس��ینی اظه��ار داش��ت: خان��ه ج��وان اصفهان

یک ش��نبه های خود را به برگزاری نشست پرس��ش و پاسخ مرتبط 
مسائل اجتماعی روز اختصاص داده است. وی افزود: »خود مقدس 
 ش��ما« در ش��بکه های اجتماع��ی عنوان نشس��ت هایی اس��ت که 
یک شنبه ها در کتابخانه مرکزی برگزار می ش��ود.مدیر خانه جوان 
اصفهان ادامه داد: رویکرد س��ال جاری خانه جوان بررس��ی مسائل 

مربوط به هویت است که در جلسه اول ابعاد هویتی آن بررسی شد.

 بودجه سال آينده شهرداری به
 ۲۱۰۰ میلیارد تومان می رسد

معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان با اشاره به فصل بودجه ریزی 
گفت: پیش بینی می شود بودجه شهرداری اصفهان بدون احتساب 
بودجه سازمان ها و س��رمایه گذاران مشارکتی، سال آینده به ۲ هزار 
و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. مرتضی حس��ام نژاد در حاش��یه 
دیدار مردمی شهردار و مدیران شهری با اهالی منطقه ۱4 اصفهان 
اظهارداشت: پیش بینی می ش��ود بودجه امس��ال ۱5 تا ۲۰ درصد 
اضافه تر از بودجه مصوب محقق شود و بودجه سال آینده نسبت به 

تحقق 3۰ درصد اضافه تر شود.

 حوادث ترافیکی، مرگ بیش از
 7۰۰ اصفهانی را رقم زد

در هفت ماهه نخست س��ال جاری، تعداد 7۰4 نفر در سطح استان 
اصفهان بر اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند.

 بر اس��اس اع��الم اداره کل پزش��کی قانونی اس��تان اصفه��ان، در 
هفت ماهه نخس��ت س��ال 9۲، تعداد 7۰4 نفر در حوادث ترافیکی 
استان اصفهان جان خود را از دس��ت دادند که این آمار در مقایسه 
با مدت زمان مشابه سال گذش��ته9/5 درصد کاهش نشان مي دهد. 
بر ای��ن اس��اس، از مجموع تلف��ات ح��وادث ترافیکی هف��ت ماهه 
 نخست امس��ال، 55۲ نفر مرد و ۱5۲ نفر زن بوده اند. گفتنی است،

 بی��ش ترین تلفات ح��وادث ترافیکی ب��ا 35۶ م��ورد در جاده هاي 
 برون ش��هري و پس از آن با ۲77 مورد در مس��یرهاي درون شهري

 57 مورد در جاده هاي روستایي و ۱۲ مورد هم مربوط به جاده های 
خارج استان گزارش شده است.

حجت االسالم و المسلمین قرائتی:

بدحجابی زندگی ها را می شکند
رییس ستاد اقامه نماز با اش��اره به تبعات بدحجابی گفت: نخستین 

آسیب بدحجابی به هم خوردن زندگی هاست.
حجت االسالم محسن قرائتی رییس س��تاد اقامه نماز و کارشناس 
مسائل خانواده در همایش  تجلیل از پیشتازان رجعت به حجاب برتر 
اظهار داشت: اگر از یک دختر سوال شود که چرا چادر سر می کنید 
می تواند سه جواب داشته باشد؛ باید بگوید من دختر مسلمان هستم 

می خواهم حجاب برتر داشته باشم.
وی ادامه داد: یک دختر مس��لمان چادری می تواند با اش��اره به آیه 
قرآنی بگوید برای این که دل های مریض ب��ه دنبال من راه نیافتند 
می خواهم حجاب برتر داشته باش��م و این که کسی حق دارد که به 
من نگاه کند که تمام نیازهای من را تامین کند من قیمتی هس��تم 

و حراج نمی شوم. 
قرائتی افزود: خداوند به انسان دس��تور داد گندم نخور، وقتی خورد 
اولین سیلی خدا به او برهنه شدن بدنش بود. این نشان می دهد که 

رها کردن لباس سیلی خداست نه تمدن. 
رییس س��تاد اقامه نماز تصریح کرد: وقتی ی��ک خانم حجاب خود 
را رعایت نکند در درجه اول زندگی ها به ه��م می خورد چرا که یک 
مرد در خیابان چن��د خانم بی حجاب می بین��د دیگر زن خودش به 

چشمش نمی آید. 
وی با اشاره به آس��یب هایی که به تبع بدحجابی در جامعه به وجود 
می آید، افزود: این مساله از توجه آغاز می شود در این صورت عالقه 
زیاد می ش��ود و بعد از آن تبدی��ل به یک رابطه می ش��ود که ممکن 
است زنا باشد، در این صورت تبعاتی مانند فرار، سقط جنین،  تربیت 
 یک بچه حرامزاده، خودکش��ی، دیگرکش��ی، افزای��ش آمار طالق،

 ضرر علمی،  تزل��زل بنیان خان��واده، افزایش آم��ار جنایت، امراض 
مقاربتی،  امراض روانی به وجود می آید.

رییس س��تاد اقامه نماز همچنین گفت: فلسفه حجاب این است که 
زن و مرد به هم اعتماد پیدا می کنند، زن در بسیاری از موارد در قرآن 

الگو معرفی شده است.
رییس س��تاد اقامه نماز خاطرنش��ان کرد: روزنه ش��یطان به وجود 
انس��ان از دو راه غفلت و ش��هوت اس��ت که غفلت با نماز و ش��هوت 
با ازدواج از بین م��ی رود. در حوزه حج��اب و نماز نیز ک��ه هر دو از 
زم��ره اقدام��ات فرهنگی هس��تند باید ابت��دا روی نم��از کار کنید 
 و بعد روی حج��اب افراد، ش��ما باید تبدی��ل به یاران دی��ن و نماز

 بشوید. 

 سیگار و قلیان
 گذرنامه ورود به دنیای اعتیاد

مع��اون اجتماع��ی اداره کل بهزیس��تی اس��تان 
 اصفه��ان گف��ت: اعتی��اد ب��ه م��واد مخ��در از 5 ال��ی

 ۱۰ س��ال پی��ش از ش��روع مص��رف آغاز می ش��ود و 
 س��یگار و قلیان گذرنام��ه ورود به دنیای اعتیاد اس��ت.  
مرضی��ه فرش��اد در نخس��تین میزگ��رد تخصص��ی 
 نقد و بررس��ی اقدامات کاه��ش تقاضای م��واد مخدر 
و روان گردان ها در دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی 
اصفه��ان اظهارداش��ت: فعالی��ت در امر پیش��گیری،  
اهمیت ان��کار نا پذی��ری  دارد، بنابراین هم��ه ارگان ها 
 باید تمام توان خود را بر پیش��گیری ب��ه کار گیرند زیرا 
در غی��ر این ص��ورت در آین��ده گرفتار آن می ش��ویم. 
وی افزود: هم اکن��ون متقاضی مواد مخ��در در جامعه 
بس��یار بوده و بای��د در ای��ن ام��ر فعالیت کنی��م زیرا 
می ت��وان به کس��ی که ب��ا ۱5 ه��زار تومان به س��وی 
 درمان س��وق می یاب��د، با ه��زار تومان در پیش��گیری 
کمک کرد. وی تصریح کرد: از نظر عقلی بهتر است که 
هر کدام از ما نقش خود را در این تناسب فراموش نکنیم 
تا افرادی که دارای منابع هس��تند، بتوانن��د به درمان 
جواب مثبت دهند.  رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد 
مخدر استان اصفهان نیز در نخستین میزگرد تخصصی 
نقد و بررس��ی اقدام��ات کاهش تقاضای م��واد مخدر و 
روان گردان ها اظهارداشت: در مساله اقدامات پیشگیری 
از اعتیاد از س��تاد مب��ارزه با م��واد مخدر درخواس��ت 
آمار و ارقام نش��ده اس��ت. نبی اهلل ش��اه محمدی افزود: 
 نوشته ها و عکس های روی جعبه های س��یگار و قلیان 
پیشگیرانه و کارس��از نیس��ت و باید مصرف به این نوع 
 م��واد کاهش یاب��د. معاون ام��ور اجتماعی بهزیس��تی

 اس��تان اصفهان نیز در این جلس��ه درباره پیش��گیری 
گرایش ب��ه مواد مخ��در تصریح کرد: این بحث بس��یار 
جدی ب��وده و در روزنامه ها نیز مطرح می ش��ود فارغ از 
 این که دخانیات ی��ک صنعت بوده و باید به س��راغ فرد 
مصرف کننده برویم و بس��نجیم که چ��ه نیازهایی در 
او وجود دارد ک��ه دس��تگاه های متولی نتوانس��تند به 
 عنوان رهبران پیشگیری در این امر موفق باشند. مدیر 
آموزش سالمت مرکز بهداشت استان گفت: آسیب های 
یک قلیان ۱۰۰ برابر یک نخ س��یگار اس��ت.  وی با بیان 
 این که وج��ود مراکز عرض��ه قلیان در ش��أن پایتخت

 فرهنگی جهان اسالم نیست، اظهار داشت: گردشگران 
خارجی از این منظر اصفهان را مورد انتقاد قرار می دهند.
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سبک زندگی

اخبار کوتاه

ثبت نام حج عمره مفرده در اصفهان آغاز شد
مدیر حج و زیارت استان اصفهان با اعالم این خبر که ثبت نام حج عمره مفرده در اصفهان آغاز شده  
گفت: سهمیه حج عمره در اصفهان 45 هزار نفر است.  زاهدی اظهارداشت: ثبت نام دوره جدید آغاز 

و از روز یکم دی ماه تا هفتم فروردین سال آینده مقدمات ثبت نام و اعزام ادامه دارد.

3

داروخانه های بیمارستانی واگذار شده به بخش خصوصی از نظم 
مشخص و خوبی برخوردار نیستند. برخی از این داروخانه ها خوب 
کار می کنند، اما برخی دیگر ب��د عمل می کنند. اکنون مطالبات 
زیادی از این داروخانه ها داریم که هیچ کس در قبال آن ها پاسخگو 
نیست و بیمارستان و داروخانه این مس��أله را به یکدیگر محول 
می کنند. وضع نامطلوبی در داروخانه های بیمارستانی حاکم است 
که باید ساماندهی شود. این ها بخش��ی از گالیه های مسووالن 
شرکت های پخش داروس��ت که ادامه همکاری با داروخانه های 

بیمارستانی را برای آن ها مشکل کرده است.
عالوه بر این دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز برای اداره این 
داروخانه ها که به بخش خصوصی واگذار شده است با معضالتی 
روبه رو هستند. مجموعه این ها مس��ووالن سازمان غذا و دارو را 
بر آن داشته است تا به فکر اصالح آیین نامه های موجود بیفتند و 

فعالیت این داروخانه ها را سامان دهند.
دکتر سید مهدی پیرصالحی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که 
واگ��ذاری اداره داروخانه های بیمارس��تان ها به بخش خصوصی 
اقدام خوبی بود و در راستای گس��ترش خصوصی سازی صورت 
پذیرفت اظهارداشت: اما با توجه به اشکاالتی که در این خصوص 
وجود دارد، بای��د اصالحات آیین نامه ای انجام ش��ود تا اداره این 
داروخانه ها نی��ز قانونمند و ضابطه مند ش��ود. وی افزود: در حال 
حاضر تخلفاتی از س��وی ای��ن داروخانه ها گزارش می ش��ود که 

عدم تس��ویه حس��اب مالی در زمان معین از جمله آن هاست و 
دانشگاه های علوم پزشکی با این داروخانه ها مشکل پیدا کرده اند 
که بای��د با همکاری خ��ود دانش��گاه ها، فعالی��ت داروخانه های 

بیمارستانی را ضابطه مند کنیم.
 مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر س��ازمان غذا و دارو با بیان

 این ک��ه اکث��ر داروخانه ه��ای بیمارس��تانی واگذار ش��ده اند و 
شرکت هایی آن ها را اجاره کرده اند، بر ضرورت اصالح روند فعلی 

برای ساماندهی ارایه خدمات دارویی به بیماران تاکید کرد.
وی پیش از ای��ن نیز در گفت و گو با ایس��نا از ضابطه مند ش��دن 
فعالیت داروخانه های اجاره ای فعال در سطح شهر خبر داده بود.

پژوهشگران با بررسی معاینات چشمی و روش پیشگیری در این 
زنان دریافتند مصرف قرص های ضدبارداری کوری می آورد . 

زنانی که بیش از 3 س��ال ق��رص  ضدبارداری مص��رف می کنند 
 دو براب��ر بیش ت��ر در مع��رض خطر ابت��ال به ک��وری تدریجی 

)نوعی بیماری مزمن چشمی( قرار دارند.
مطالعات بین المللی پژوهشگران دانش��گاه کالیفرنیا و نانچانگ 
چین، بر روی بیش از 3 هزار و 4۰۶ زن باالی 4۰ سال در آمریکا 
بیانگر این مساله است. پژوهش��گران با بررسی معاینات چشمی 
و روش پیشگیری در این زنان دریافتند زنانی که بیش از 3 سال 
از قرص های ضد بارداری اس��تفاده می کنند ۲/۰5برابر بیش تر 

مستعد ابتال به کوری تدریجی هستند.

پروفس��ور ش��ان لین اظهارداش��ت: اگرچه ای��ن مطالعات علت 
رابطه مصرف قرص های ضد بارداری و کوری تدریجی را نش��ان 
نمی دهد، ام��ا انجام پژوهش ه��ای گس��ترده در زمینه عوارض 

قرص های ضدبارداری ضروری است.
کوری تدریجی نوعی بیماری است که به عصب بینایی مربوط و 
باعث افزایش غیرعادی فشار چشم می شود. این بیماری یکی از 

علل اصلی کوری بیش از ۶۰ میلیون نفر در جهان است.

      شايع ترين سرطان مشترک در زنان و مردان ايرانی
یک متخصص رادیولوژی و آنکولوژی، از سرطان های روده بزرگ 
و مقعد، به عنوان شایع ترین سرطان مشترک میان زنان و مردان 

ایرانی نام برد.
دکتر حمیدرضا دهقان منش��ادی ، افزود: س��رطان کولورکتال 
بیش تر در س��نین 5۰ تا 7۰ س��الگی بروز می کند و معموال هم 
بیماران با عالیمی نظیر مدفوع خونی و س��یاه به پزشک مراجعه 
می کنند. وی گفت: بیمارانی که ب��ا این عالیم مراجعه می کنند 
باید پس از کولونوسکوپی و بررسی و وجود پولیپ یا تومور تحت 
درمان های تکمیلی ش��یمی درمان��ی و رادیوتراپی و همچنین 

جراحی قرار گیرند.
به گفت��ه این متخص��ص رادیول��وژی و آنکول��وژی، تومورهای 
کولورکتال در منطقه رکتوم، ۱5 س��انت پایی��ن منطقه روده تا 
مقعد قرار دارند و در قسمت روده بزرگ سرطان های روده باریک 

از شیوع کم تری برخوردار است.
دهقان با تاکید بر اهمیت نوع تغذیه در بروز این نوع س��رطان بر 
مصرف س��بزیجات توصیه کرد و افزود: استفاده از فست فودها و 
همچنین مصرف مواد پروتینی بیش از حد نظیر گوشت قرمز در 

افزایش ابتال به این بیماری بی تاثیر نیستند.
وی با تاکید بر ای��ن که افراد در س��نین 5۰ س��الگی حتما باید 
برای پیشگیری تش��خیصی این س��رطان حداقل باید یک دوره 
کولونوسکوپی کامل انجام دهند، گفت: در صورت وجود توده های 
سرطان کولورکتال در اقوام درجه یک، سن انجام کولونوسکوپی 

۱۰ سال کاهش می یابد.
دهقان اف��زود: در افرادی که س��ابقه پولی��پ تومورهای رحم و 
همچنین سرطان سینه دارند امکان ابتال به سرطان کولورکتال 

نیز به طور قطع بیش تر افزایش می یابد.
این متخص��ص رادیولوژی و آنکول��وژی، با انتق��اد از عدم توزیع 
مراکز درمانی سرطان در کش��ور، گفت: متاسفانه مراکز درمانی 
که به مردم کم بضاعت س��رویس های ارزان ت��ری ارایه دهند، 

خیلی کم است.

تخلفات داروخانه های بیمارستانی و نظر مديرکل نظارت بر دارو

فعالیت داروخانه های بیمارستانی قانونمند می شود
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نفس اصفهان تنگ استتوسعه  بی .آر. تی از آالينده ها می کاهد   

 عض��و ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان گف��ت: توس��عه 
خط��وط بی آر تی   در س��طح ش��هر س��بب کاهش چش��مگیر 
آالینده های جوی می شود و در حال حاضر رضایت بسیار باالیی از 

راه اندازی بی آر تی در اصفهان وجود دارد.
ابوالفضل قربانی در گفت و گو با فارس در پاس��خ به این سؤال که 
آیا این صحبت را که راه اندازی خطوط بی آر تی س��بب افزایش 

آالینده های جوی می ش��ود را تأیید می کنید، اظهارداشت: خیر، 
چرا که براساس دیدگاه های کارشناس��ی و گزارش های موجود 
چنین موضوعی امکان پذیر نیست. وی به نتایج مثبت راه اندازی 
بی آر تی در اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: راه اندازی  این خطوط 
در چندین حوزه سبب بهبود ش��اخصه ها می شود. عضو شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان با تاکید بر این که در حال حاضر بسیاری 
از مردم از اتوبوس های بی آرتی برای تردد در سطح شهر استفاده 
می کنند، تصریح کرد: زمانی که تعداد کم تری از افراد برای تردد 
خود در سطح شهر از خودرو های شخصی استفاده کنند، میزان 

آلودگی هوا کاهش می یابد.
وی با بیان این که توسعه خطوط بی آر تی سبب کاهش استفاده 
از خودرو های شخصی برای تردد در شهر می شود، افزود: کاهش 
استفاده از خودرو های شخصی در س��طح شهر نیز سبب کاهش 
آالینده های جوی می شود، چرا که استفاده از خودرو های شخصی 

یکی از دالیل اصلی آلودگی هواست.

معاونت سیاسی و امنیتی اس��تانداری اصفهان گفت: با توجه به 
این که حجم آلودگی ها در چند روز اخیر در شهر اصفهان افزایش 

یافته، استاندار به صورت ویژه این مساله را پیگیری می کند.
محم��د مهدی اس��ماعیلی در حاش��یه حض��ور در نمایش��گاه 
دستاورد های بسیج استان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره 
به ظرفیت های بسیج استان اظهارداش��ت: بسیج یک مجموعه 

خودکفا بوده و به همین دلیل باید با رویکردی وارد عمل شویم که 
در عرصه های مختلف روند کار ها را تسهیل کنیم.

وی تصریح کرد: در حوزه بسیج سازندگی هر ساله نشست  های با 
حضور مدیران استانی برگزار می شود تا قابلیت هایی که این حوزه 
می تواند از طریق آن انجام دهد، به بسیج منتقل شده و عالوه بر 
این در حوزه های دیگر از ظرفیت های بسیج در شاخه های مختلف 
برای توسعه و پیشرفت بیش تر استان اصفهان استفاده می کنیم.

معاونت سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به مشکالت 
به وجودآمده در حوزه کشاورزی برای مردم شرق اصفهان، بیان 
کرد: از ظرفیت های بسیج س��ازندگی در شرق اصفهان استفاده 
شده و در حال حاضر این نهاد در بخش اقتصاد مقاومتی و بهبود 
معیش��ت مردم این منطقه گام های برداش��ته تا م��ردم بتوانند 
 معیش��ت خود که بیش تر به کشاورزی سنتی وابس��ته بوده را 
تغییر دهند و کش��اورزی و تولیدات دام��ی صنعتی را جایگزین 

روش قدیمی تر کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفه��ان گفت: در حال حاض��ر ۶۰۰ پرونده از 
موقوفات اصفهان در دادگستری اصفهان در حال بررسی است.

حجت االسالم حسین اژدری در گفت و گو با مهر به تعداد پرونده  های مطرح شده در 
مراکز دادگستری استان اصفهان در خصوص موقوفات این استان اشاره کرد و  افزود: 
 در حال حاض��ر بیش از ۶۰۰ پرونده مفتوحه در مراکز دادگس��تری اس��تان اصفهان 
وجود دارد. وی با اشاره به فعالیت شورای حل اختالف پرونده های موقوفه در خیابان 
بزرگمهر اصفهان بیان داشت: با توجه به راه اندازی این شورا تعداد زیادی از پرونده  های 
موقوفات به روش شورایی حل می شود و نیازی به طی مراحل قضایی در دادگستری ها 
ندارد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان در ادامه با اشاره به ثبت 33 وقف 
جدید در استان اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: ارزش ریالی این موقوفات 

۱5 میلیارد تومان برآورد شده است. وی وقف زمین زراعی در منطقه بن رود در شرق 
اصفهان به ارزش یک میلیارد و ۲5۰ میلیون تومان توسط حسین علی قاسمی با نیت 
ترویج مکتب ش��یعه و روضه  خوانی را از مهم ترین موقوفات ثبت شده از ابتدای سال 
جاری تاکنون اعالم کرد و ادامه داد: وقف باغ و کارخانه در کاشان به ارزش یک میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون تومان توسط اسماعیل سعادتی تبار با نیت خیرات و مبرات نیز از دیگر 

موقوفات مهم ثبت شده در سال جاری بوده است.
اژدری با بیان این که ۶۰ درصد از نیات واقفین در استان اصفهان مربوط به روضه خوانی 
برای ائمه اطهار )ع( است، ادامه داد: متاسفانه نیت واقفان در خصوص ترویج فرهنگ 
قرآنی و کمک هزینه برای بیماران صعب العالج در استان اصفهان بسیار ناچیز است و 

بهتر است واقفان به این امور بیش تر توجه داشته باشند.

یک روان شناس با اشاره به ویژگی بدگمانی و سوء ذهن در مبتالیان 
به اختالل شخصیت پارانوئید)پارانویا(، احساس مالکیت را ویژگی 
مبتالیان به این اختالل عنوان کرد. فراهانی گفت: ویژگی افراد مبتال 
به اختالل شخصیت پارانوئید)پارانویا(، بدگمانی است. این افراد، 
جامعه را آن قدر خطرناک می دانند که فکر می کنند همه درصدد 
آسیب رساندن به آن ها هستند. فراهانی اظهار داشت: مبتالیان به 
اختالل شخصیت پارانوئید چنین می پندارند که همه می خواهند 
مچ آن ها را بگیرند و آن ها را تحت نظر قرار داده اند. وی افزود: این 
اختالل در مردان نسبت به زنان شایع تر است و با افزایش سن نیز 

بیش تر دیده می شود. وی ادامه داد: افراد مبتال به اختالل شخصیت 
پارانویا، ضمن این که فکر می کنند دیگران در حال دسیسه برای 
آن ها هستند،  احساس مالکیت نسبت به چیزها و افراد دور و برشان 
می کنند. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران: این 
اختالل را باید از نوع روان پریش آن متمایز کرد. وی افزود: در نوع 
روان پریش پارانویا، توهم و هذیان نیز وج��ود دارد که در اختالل 
شخصیت پارانویا دیده نمی ش��ود. مبتالیان به اختالل شخصیت 
پارانویا از بینش نسبی برخوردارند در حالی که مبتالیان به اختالل 

روان پریش پارانویا اصالبینش ندارند.

 مع��اون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از اختصاص 
۲3 میلیارد تومان برای توزیع یک وعده غ��ذای گرم در مهدهای 
کودک خبر داد و گفت: امسال 4 میلیارد تومان به اعتبارات اجرای 
این طرح اضافه شده اس��ت. محمد نفریه با بیان این مطلب افزود: 
طرح توزیع ی��ک وعده غذای گرم در روس��تا مهده��ا و مهدهای 
کودک سراسر کشور به خصوص اس��تان های محروم چند سالی 
 است که آغاز ش��ده اس��ت و تا کنون هزاران کودک از غذای گرم 
برخوردار ش��ده اند. وی از افزایش 4 میلیارد تومان��ی اجرای این 
طرح خبر داد و گفت: سال گذش��ته برای توزیع یک وعده غذای 

 گرم به کودکان مهده��ای کودک ۱9 میلی��ارد تومان اختصاص 
داده ش��ده اما امس��ال این اعتبار به ۲3 میلیارد توم��ان افزایش 
یافت��ه وی تاکید کرد: مرحل��ه اول اجرای این ط��رح با اختصاص 
 مبلغی به اس��تان ها آغاز ش��ده و به زودی اعتب��ارات بیش تری 
پرداخت می شود. به گفته نفریه، براساس بررسی های انجام شده 
 اجرای طرح یک وع��ده غذای گرم به کودکان تا ح��دود زیادی از 
سوء تغذیه آنان جلوگیری کرده اس��ت. وی گفت: شهریه مهدها 
مهرماه افزایش یافته و دیگر افزایشی نخواهد داشت ودر صورت بروز 
تخلف به شماره 3۰۰۰853۰ موارد تخلف را با پیامک اطالع دهند.

اژدری :

6۰۰ پرونده اوقافی در دادگستری اصفهان مفتوح است

يک روان شناس معتقد است

بدگمانی و سوء ظن به همه، ويژگی افراد پارانوئید
معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور

اختصاص ۲3 میلیارد تومان برای توزيع غذای گرم در مهدهای کودک



چهره روزيادداشت

زير ساخت هاي صنعتي شهرک 
فناوری آماده بهره برداري است

  مدير شهرك فناوري شركت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان گفت: 
زيرساخت هاي صنعتي شهرك فناوري ش��ركت شهرك هاي صنعتي 

استان آماده بهره برداري است. 
وحدت پور اظهار داشت: ساخت اين شهرك كه از سال ۸۷ آغاز شده بود 

آذر امسال پايان يافت و اين شهرك آماده بهره برداري است. 
وي ادامه داد: زيرس��اخت هايي همچون برق، آب و دسترسي به شبكه 
اينترنت در اين شهرك فراهم شده اس��ت. وی تصريح كرد: اين شهرك 
با هدف تجاري س��ازي ايده هاي نو به ويژه در زمينه صنايع نانو ساخته 
شده و شركت شهرك هاي صنعتي كمك مي كند تا به سرمايه گذاران 

صنعتي متصل شوند. 
وی اظهارداشت: تا كنون بيش از ۴۰ درخواست براي حضور در اين شهرك 

ارسال شده كه ۳ مورد از آن ها پذيرفته شده اند. 
وحدت پور بيان داش��ت: ۶۰۰ هكتار زمين به شهرك فناوري اختصاص 
يافته كه تا كنون زيرس��اخت هاي صنعتي در ۳۰ هكتار آن آماده شده 
اس��ت. وي يادآور ش��د: تاكنون ۳۰ ميليارد تومان هم براي ساخت اين 

شهرك هزينه شده است.

 نعمت زاده:
 اعتقادی به ايران کد ندارم

عضو كميسيون صنايع و معادن با توجيه دانستن اظهارات وزير صنعت، 
معدن و تجارت درباره حذف ايران ك��د گفت:  هيچ اعتقادی به ايران كد 

و شبنم ندارد. 
س��يدمحمد بياتيان با اش��اره به حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در 
كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: پاس��خ های وزير در خصوص 

حذف ايران كد و شبنم به نمايندگان توجيه قانونی نداشت.
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس افزود: وزير در پاس��خ به سوال 
نمايندگان اعتقاد داش��ت كه ايران كد و شبنم، يك سيستم اضافه است 

كه باعث گرم شدن بازار داللی و فعاليت برخی قاچاقچيان شده است.
وی با اشاره به اين كه وزير تاكيد داش��ت در سايه طرح ايران كد و شبنم 
برخی كد فروشی ها صورت گرفت گفت: ايشان عقيده داشت كه سيستم 
تجارت ايران بايد بر مبنای سيستم روز دنيا تغيير كند و با شيوه های نوين 

جلوی قاچاق كاال گرفته شود.
نماينده بيجار ادامه داد: وی حتی اعالم كرد كه ثبت سفارش نيز از پروسه 
تجارت حذف شده و تاكيد كرد هيچ اعتقادی به ايران كد و شبنم ندارد و 
اين گونه توجيه كرد كه اين سيستم زايد است و فضای بروكراسی را زياد 

می كند و در كنارآن اجازه مانور به قاچاقچيان می دهد.

مروری بر آخرين قیمت سیم کارت
ب��ا ورود س��يم كارت های ارزان قيم��ت هم��راه اول ب��ه ب��ازار 
قيم��ت  س��يم كارت ها ت��ا ح��دی كاه��ش يافت��ه و مهم ت��ر 
آن ك��ه ب��ازار ب��ه حال��ت راك��د درآم��ده اس��ت.اپراتور اول 
ارتباط��ی كش��ور براس��اس مصوب��ه س��ازمان تنظي��م مق��ررات 
 ارتباط��ات ب��ه ف��روش س��يم كارت های خود ب��ا قيمت��ی حدود

 1۶۰ ه��زار تومان اقدام كرده اس��ت، ام��ا در اين باره فع��االن بازار 
س��يم كارت براين باورند كه اين موضوع تأثير چندانی در اس��تقبال 
مردم از س��يم كارت های همراه اول نخواهد داشت و موجب افزايش 
فروش آن ها نمی شود چون س��يم كارت های مذكور با كد ۸ عرضه 
می شوند و سيم كارت های كد ۸ از ابتدا مش��تری چندانی در بازار 
نداشته اند. اكنون به گفته  فعاالن صنفی، اوضاع بازار سيم كارت حتی 
 راكد تر از بازارهای ديگر ش��ده و مردم عالقه ای به خريد سيم كارت 
نش��ان نمی دهند و بازار س��يم كارت همچنان ملمو از فروش��نده و 
فاقد خريدار اس��ت.در حال حاض��ر قيمت خريد س��يم كارت های 
كد يك هم��راه اول حدود ي��ك ميلي��ون و 5۰۰ ت��ا ۶۰۰ تومان و 
فروش آن ها حدود دو ميليون تومان اس��ت و س��يم كارت های كد 
دو هم با قيمت ه��ای ۸5۰ هزار تومان خريداری می ش��وند و حدود 
 ي��ك ميليون به ف��روش می رس��ند.  كد  س��ه نيز با قيمت��ی حدود

 ۶5۰ ت��ا ۷۰۰ هزار تومان خري��داری و حدود ۸۰۰ ه��زار تومان به 
 فروش می رس��د. س��يم كارت های كد چه��ار نيز ب��ا قيمتی حدود 
۴5۰ هزار تومان خريد ش��ده و حدود 5۰۰ تا 55۰ ه��زار تومان به 
فروش می رسند. براس��اس اين قيمت هاكدهای پنج و شش حدود 
۳5۰ هزار تومان خريد و حدود ۴۰۰ تومان به فروش می رس��ند. اما 
نكته  جالب اين كه كدهای هفت و هشت كه كدهای به نسبت جديدتر 
همراه اول هس��تند، بنا بر اعالم فعاالن بازار هيچ استقبالی ندارند و 
درصد بسيار كمی از مشتريان به سراغ آن ها می روند. در حال حاضر 
كد هفت صفر با قيمتی حدود ۴۰۰ هزار تومان به فروش می رسد و 
كاركرده  آن هم حدود ۳۰۰ هزار تومان قيمت دارد.كد هشت هم در 

بازار قيمتی حدود 22۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دارد.

 اليحه ای برای حمايت
 از تولید ارايه نشد

پايان مهار حادثه 
فاضالب مشتاق دوم

 ريي��س كميس��يون وي��ژه حماي��ت از تولي��د مل��ی گف��ت: ب��ا توج��ه به 
گذشت 1۰۰ روز از فعاليت دولت، اليحه ای برای حمايت از توليد ملی از سوی 
دولت تهيه نشده و به همين دليل، مجلس دوباره طرح قبلی را با اصالحاتی به 

جريان خواهد انداخت.
حميدرضا فوالدگر اظهار داشت: در كميسيون ويژه حمايت از توليد ملی، بحث 
وضعيت صنايع و طرح حمايت از اين بخش در حال بررسی است و قصد داريم 

طرح حمايت از توليد ملی را دوباره به جريان بيندازيم.
وی با بيان اين كه بعيد اس��ت دولت اليحه ای را در م��ورد حمايت از توليد به 
مجلس ارايه دهد، افزود: با توجه به گذشت 1۰۰ روز از فعاليت دولت، آخرين 
اخبار حاكی از اين است كه دولت اليحه ای در اين مورد تهيه نكرده و به همين 

دليل تصميم گرفتيم طرح قبلی را با اصالحاتی، دوباره مطرح كنيم.

مديرعامل آب و فاضالب ش��هر اصفهان گفت: عمليات ترميم كلكتور اصلی 
 فاضالب خيابان سلمان فارسی به سمت تصفيه خانه فاضالب جنوب ) مشتاق ( 
پايان يافت. اثنی عشری اظهار داشت: اين حادثه كه بر اثر خوردگی لوله های 
فاضالب منجر به مسدود شدن شبكه ش��ده بود با تالش شبانه روزی و انجام 
تعميرات در كم ترين زمان ممكن بدون هيچ گونه خسارت و پس زدگی شبكه 
 به اتمام رس��يد.  وی ادامه داد: اي��ن حادثه به طول ۳5، ع��رض 2/5 و ارتفاع 
5 متر اتفاق افتاد كه در عمليات ترميم خط قدي��م آن كه از نوع لوله بتنی به 
قطر 2 هزار و يك هزار و5۰۰ ميليمتر )فكی( بوده از باكس های دالی ش��كل 
بتنی پيش ساخته استفاده گرديد كه همين امر سبب انجام عمليات در حداقل 
زمان ممكن شد. وی خاطرنش��ان كرد: اين روش ترميم محل حادثه با ابتكار 

كارشناسان حوزه بهره برداری اصفهان برای نخستين بار در كشور انجام شد.

رييس انجمن صادركنندگان جواهرات تركيه اعالم كرد كه 
در صورت كاهش تحريم های ايران به دنبال توافق هسته ای 
اين كش��ور با غرب، صادرات طالی تركيه به ايران به ميزان 

قابل توجهی افزايش خواهد يافت.
آيهان گونر رييس انجم��ن صادركنندگان جواهرات تركيه 
در بيانيه ای اعالم كرد: درص��ورت كاهش تحريم های غرب 
 عليه اي��ران، صادرات طالی اين كش��ور به اي��ران به ميزان 

قابل مالحظه ای افزايش خواهد يافت.
وی افزود: اگر تحريم های غرب عليه اي��ران كاهش يابد، ما 
می توانيم صادرات طال ب��ه ايران را به ميزان چش��مگيری 
افزاي��ش دهيم.گون��ر توضي��ح داد: تركي��ه می تواند طال و 
جواهرات به ايران صادر كند كه از طرف دولت ايران ممنوع 
شده است.وی افزود: اگر ما بتوانيم به جز طال، جواهر هم به 
ايران بفروشيم، برای ما بسيار مثبت )پرمنفعت( خواهد بود.

بر اس��اس آمار اداره آمار تركيه، آنكارا در 9 ماه نخست سال 
گذش��ته، حدود ۶/۴ميليارد دالر طال به اي��ران صادر كرده 
است، اما به علت تحريم های غرب مجموع طالی صادراتی 

اين كشور در پايان همان سال به ۶/5ميليارد دالر رسيد.
خريد و فروش طال يكی از تحريم هايی اس��ت كه قرار است 
بر اس��اس توافق هس��ته ای ايران و غرب در هفته جاری در 

ژنو، لغو شود.

اس��تاندار اصفهان گفت: راهی جز مديريت علمی در بخش 
كشاورزی وجود ندارد. رس��ول زرگرپور در مراسم گشايش 
دوازدهمين نمايشگاه صنعت كشاورزی، ادوات و تجهيزات 
آبياری ضمن خير مقدم به ميهمانان در پايتخت فرهنگ و 
تمدن اسالمی، اظهار داش��ت: حضور بيش از 1۰۰ شركت 
خارجی از پانزده اس��تان اصفهان و نمايندگان شركت های 
خارجی نشان از اهميت اين نمايش��گاه دارد. وی با اشاره به 
قرار گرفتن اي��ران در كمربند زلزله خيز جهان كه س��االنه 
باعث وقوع زلزله های متعدد می شود و كمربند خشكسالی، 
خاطرنش��ان كرد: ۸5 درصد مناطق اي��ران در جزو مناطق 
خشك و نيمه خش��ك و پانزده درصد معتدل است كه اين 
وضعيت ضرورت برنامه ريزی علمی برای مديريت اين امر را 
ضروری می سازد. وی بيان كرد ايران ساالنه 25۰ ميليمتر 
بارندگی دارد كه يك سوم متوسط جهانی است و هر سه تا 
پنج سال شاهد خشكسالی هستيم، از طرف ديگر ما با مقوله 
تغيير اقليم مواجه هس��تيم بدين معنا كه كش��ور به سمت 

خشك شدن پيش می رود. 
وی، زمين های حاصلخيز، انرژی بی پايان خورشيدی، مردم 
سختكوش و عزم مسووالن را از فرصت های كشور برای رونق 

كشاورزی دانست . 

بلومبرگ در گزارش��ی نوشت: ش��ركت های خودروسازی 
فرانسوی پژو- سيتروئن و رنو از توافق هسته ای با ايران سود 

خواهند برد.
توافق هس��ته ای حاصل ش��ده در ژن��و، لغو تحري��م ها ی 
خودروسازی، پتروش��يمی، صنايع هواپيمايی، طال و بيمه 
محموله های نفتی ايران را به همراه دارد. به عالوه اين توافق 
به ايران اجازه می دهد كه صادرات نفت خود را در سطح فعلی 

حفظ كند و مجبور به كاهش بيشتر نباشد.
ژان باپتيست توماس - سخنگوی شركت پژو - گفت : عاليم 
پيرامون از سرگيری همكاری ما با ش��ركايمان در ايران در 
مسير درستی پيش می رود. ما از بازگشايی بازار خود در ايران 
استقبال می كنيم. بر اساس اين گزارش موفقيت اين توافق 
بستگی به اين دارد كه طرفين به تعهدات خود عمل كنند و 
دولت اوباما مانع فشار كنگره برای اعمال دور جديد تحريم ها 
عليه ايران شود. ش��ركت های آمريكايی از اين توافق نفعی 
نخواهند برد، زيرا تقريبا تمام تج��ارت آمريكا با ايران غير از 
صنايع غذايی و دارو مدت هاست كه متوقف شده است. حتی 
لغو محدود تحريم ها در حال حاضر مزايای ملموسی به همراه 
خواهد داشت. لغو تحريم های صنعت خودروسازی تجارت 
5۰۰ ميليون دالری از دست رفته ايران را باز خواهد گرداند.

يك كارش��ناس مس��ائل بانكی با ابراز اميدواری نسبت به 
رفع تحريم سيس��تم بانكی گفت: نبايد انتظار داش��ت كه 
دارايی های بلوكه شده ايران به ريال تبديل شده و به سرعت 
در وض��ع زندگی مردم تغيي��ر ايجاد كند، بلك��ه بايد برای 

چگونگی مصرف اين دارايی ها برنامه ريزی كرد.
دكتر حيدر مستخدمين حسينی درباره آزادسازی بخشی از 
دارايی های بلوكه شده ايران در پی مذاكرات انجام شده در 
ژنو اظهارداشت: برای آزادسازی دارايی های ايران مشكلی در 

نقل و انتقال اين دارايی ها وجود نخواهد داشت.
وی با اش��اره به اين كه ممكن اس��ت انتقال اين دارايی ها از 
طريق بانك هايی كه تحريم نيس��تند انجام ش��ود، گفت: 
عمليات س��وئيفت در كم تر از ۳۰ ثانيه از س��وی بانك ها 

قابل انجام است.
به گفته وی نبايد انتظار داشت كه همه اين دارايی ها به ريال 
تبديل شود و با سرعت بهبود معيشت مردم را در پی داشته 
باشد. اين كارشناس مسائل بانكی افزود: در حال حاضر رفع 
تحريم پتروشيمی، خودروسازی ها و طال مطرح شده و لغو 
تحريم بانك مركزی و سيستم بانكی در دستور كار نيست. 
اما ممكن است شرايط برای لغو تحريم ها پس از پايان شش 
ماه فراهم باشد چرا كه گشايش ال.سی از طريق بانك هايی 

كه مشمول تحريم نيستند امكان پذير شده است.

صنعت کشاورزی خودروصادرات رونق

 صادرات طالی ترکیه
 به ايران باال می رود

مديريت علمی در بخش 
کشاورزی مهم است 

سود پژو و رنو از توافق 
هسته ای با ايران

 دارايی های آزاد شده
 با دقت هزينه شود

ارتباط

ارتباط

4
قیمت مواد غذایی همچنان باالست

ش��اخص قيمت مواد غذايی بانك جهانی تنها 12 درصد نسبت به سال گذش��ته و 1۶ درصد نسبت به 
گران ترين قيمت در تمام دوره های زمانی در آگوس��ت 2۰12 كمتر بوده است. به نقل از بانك جهانی، 
قيمت های بين المللی مواد غذايی به كاهش قيمتی خود در فاصله زمانی ژوئن و اكتبر 2۰1۳ ادامه داد.

 مشاغل خانگی در قالب
 تعاونی  ساماندهی می شوند

غالمحسین حسینی نیا 
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

طرح ساماندهی مشاغل خرد خانگی در قالب تعاونی های تامين نياز را در 
دستور كار داريم برای اين تعاونی ها 1۷ نقش تعريف كرده ايم كه به منظور 

كاهش نرخ بيكاری دنبال می كنيم.  
در راستای اين طرح فرآيندی برای شناس��ايی و ساماندهی متقاضيان 
 در بخ��ش مش��اغل خانگی را

 دنبال خواهيم كرد. 
اطالع��ات  اول  بح��ث  در 
متقاضيان مش��اغل خانگی را  
از طريق سامانه مشاغل خانگی 
اخذ خواهيم كرد و در مرحله 
بعدی اين اس��امی را در بانك 
اطالعاتی وارد و درخواست ها 

را بررسی می كنيم.
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رييس جمهور گف��ت: برای حل مس��ائلی همچون 
بيكاری باال، كاهش فقر و رش��د اقتص��ادی منفی، 
 رويك��رد دول��ت اعتم��اد به م��ردم و اطمين��ان به

 بخش خصوصی با تكيه بر چارچوب های سياس��ت 
های اصل ۴۴ و سياس��تگذاری ب��رای بهبود فضای 

كسب و كار است.
دكتر حس��ن روحانی پس از گذش��ت يك صد روز 
گ��زارش عملكرد دول��ت يازدهم طی اي��ن مدت را 

تشريح كرد.
وی در اين برنامه از بخش های مختلف اقتصاد كشور، 
مشكالت پيش رو و راهكارهايی سخن گفت كه برای 

رفع موانع موجود بايد انديشيده شود.
روحانی اف��زود: يكی از اه��داف ما در بح��ث تورم، 
ضمن كنترل نقدينگی، اين اس��ت كه فضای كسب 
و كار رون��ق پيدا كن��د، تولي��د،  رونق داده ش��ود و 
 معتقدم دخالت در زندگ��ی خصوصی مردم به ضرر

 كشور است.

     در س�ال های اخی�ر ش�غل زياد درس�ت 
کرده ايم، اما برای چینی ها و کره ای ها!

روحانی با اشاره به اين كه در سال های اخير شغل زياد 
درست كرده ايم، اما برای چين و كره جنوبی، افزود: 
حضور اقتصادی ما در عرصه بين المللی ضعيف بوده، 
اما امروز به تدريج شرايط به نحوی خواهد بود كه ما 

در صحنه بين الملل پررنگ تر شويم.
رييس جمهور همچنين در گزارش 1۰۰ روزه خود 
 از اش��تغال و بيكاری به عن��وان دو مقوله اقتصادی 
پي��ش روی دولت نام ب��رد و از نظر درج��ه اهميت، 
مهم ترين مساله كشور در س��ال های نزديك آينده 
را بي��كاری جوانان ب��ه ويژه جوان��ان تحصيل كرده 

عنوان كرد.

    6 میلیون نفر تشنه ورود به بازار کار
وی با بيان اين كه طی س��ال ه��ای ۸۴ تا 91 حدود 
هفت ميليون نفر) متوسط سالی يك ميليون نفر( به 

جمعيت در سن كار اضافه شده است، اظهارداشت: 
از اين تعداد بيش از ش��ش ميليون نفر هنوز به بازار 
كار وارد نشده و افراد مش��غول به تحصيل در مقطع 
آموزش عالی نيز به رقم بی س��ابقه ۴/5ميليون نفر 
نزديك شده اس��ت. وی گفت: بخش قابل توجهی از 
اين تعداد كه قاعدتا بايد طی سال های گذشته به بازار 
كار وارد می شدند، مسلما در جستجوی شغل به بازار 

كار وارد خواهند شد. 
اين در حالی اس��ت كه بر اس��اس آمارهای موجود 
طی سال های ۸۴ تا 91 به طور متوسط در هر سال 
۸1 هزار نفر به ش��اغلين كش��ور افزوده شده و نرخ 
بيكاری جوانان در پايان س��ال گذشته 2۴/5درصد 
 و نرخ بيكاری زن��ان جوان بي��ش از ۳۸ درصد بوده 

است. 
از نگاه رييس جمه��ور، اقتصاد اي��ران بايد آنچنان 
 خود را تجهيز كند كه نه تنها برای كسانی كه طبق 
روال طبيعی س��نی وارد بازار كار خواهند شد بلكه 

برای انبوه جوانانی كه طی سال های گذشته به جای 
بازار كار وارد آموزش عالی شده اند هم كار پيدا كند.

    افتخار دولت پاسخگويی به مردم است
رييس جمهور در پاسخ به اين سؤال كه منظور شما 
 از اطالعات روند اجرای امور اس��ت؟ اظهار داش��ت: 
رون��د كار و حتی مش��كالت؛ دولت ممكن اس��ت 
مشكالت فراوانی داشته باشد؛حتما اين مشكالت را با 

مردم در ميان می گذاريم. 
وی افزود: دولت ممكن است پيشرفت داشته باشد 
و حتما اين پيشرفت را به مردم خواهد گفت. دولت 
همچنين برنامه های بلندمدتی را اگر داش��ته باشد 
حتما به م��ردم اطالع می دهد؛ حتما م��ردم به ويژه 
صاحب نظ��ران، انديش��مندان، اهل انديش��ه و قلم 
می توانند به دولت با نقد، نصيحت و پيشنهادات خود 
كمك كنند. روحانی با تأكيد بر اين كه دولت متعلق 
به مردم است، اظهار داش��ت: دولت افتخار می كند 

خدمتگذار اين مردم خوب است.

    س�خاوتمندانه ب�رای کش�ورهای ديگ�ر
 اشتغال زايی کرديم

رييس جمهور كه ركود اقتصادی هم��راه با تورم را 
بزرگ ترين مش��كل كنونی و بيكاری پنهان جوانان 
تحصيكرده را مه��م ترين معضل آت��ی اين اقتصاد 
می داند، معتقد است كه عليرغم آن كه طی سال های 
اخير اقتصاد ايران از نعمت سرشار افزايش درآمدهای 
ارزی بهره مند شد اما از آزمون اين وفور ناموفق بيرون 
آمد و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزايش ش��ديد 

واردات شد و به توليد و اشتغال ضربه وارد كرد.
 به گفت��ه وی اقتصاد اي��ران می توانس��ت در دوره 
وفور نفتی فرصت را غنيمت شمرده و از اين شرايط 
اس��تثنايی برای انبوه متولدين دهه ۶۰ شغل ايجاد 
كند،  اما در اين مدت س��خاوتمندانه ب��رای اقتصاد 
كش��ورهايی كه از آن ها واردات انبوه داشتيم شغل 

ايجاد كرديم.

    با تورم بیش از 40 درص�د دولت را تحويل 
گرفتیم ، در 50 سال اخیر بی سابقه بود

روحانی ادامه داد: در سال 91 ش��اهديد كه شرايط 
رش��د اقتصادی منفی 5/۸ درصد و ت��ورم با بيش از 
۳۰درصد است؛ در آن شرايطی كه ما دولت را تحويل 
گرفتيم، ش��رايطی بود كه تورم بي��ش از ۴۰ درصد 
بود، بنابراين چنين ش��رايطی كه تا اي��ن حد ركود 
و تورم وجود داش��ته، در تاريخ 5۰ س��اله كشور ما 
بی سابقه است، به غير سال های 5۷ و 5۸ كه سال های 

 انقالب و ش��رايط خاصی بر كش��ور حاك��م بود، در
 5۰ س��ال گذش��ته چنين ركود تورمی در كشور ما 
سابقه  نداشته است.روحانی بر همين اساس يادآور 
شد: طبق اين آمار، رشد صعودی تورم مهار شده است 
و تالش می كنيم تا پايان س��ال تورم از اين ميزان به 
نقطه مطلوبی كاهش يابد و يكی از برنامه های اساسی 

دولت برای سال آينده نيز مهار تورم خواهد بود.
برنامه ريزی ما برای سال آينده اين است كه تا پايان 
س��ال 9۳ تالش كنيم ت��ورم به كم ت��ر از 25درصد 
كاهش يابد يعن��ی از ۴۳درصد ب��ه 25درصد پيش 

خواهيم رفت.
وی با بيان اين ك��ه در ماه های پايانی س��ال كنترل 
تورم بسيار سخت تر از ماه های ابتدای سال می شود، 
گفت: در عين حال قول مسووالن دولت اين است كه 
تورم به ۳5درصد تا پايان سال خواهد رسيد بنابراين 
 دولت يك قدم مهم در موضوع تورم در ماه های آينده

 بر م��ی دارد و به لطف خ��دا در دو ماه گذش��ته نيز 
گام های خوبی در اين زمينه برداشته ايم.

جامعه هستند، اساتيد، بزرگان، پزشكان، متخصصان 
هستند كه می توانند نقش بسيار زيادی داشته باشند.

    عم�ده مش�کالت اقتص�ادی مرب�وط 
به بی تدبیری ها بود

وی ادامه داد: يك شرايطی ايجاد شده بود، هم برای 
داخل و هم برای خ��ارج، و از طرفی هم يك فش��ار 
ظالمانه ای كه به مردم به بهانه مسأله هسته ای وارد 
شده بود، نمی خواهم بگويم همه مشكالت اقتصادی 
ما مربوط به تحريم هاست، عمدتا مشكالت اقتصادی 
مربوط به بی تدبيری ها بود. تخصيص دو سبد كااليی 
شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج تا پايان سال جاری 

به اقشار آسيب پذير ارايه می شود.
 رييس جمهور اعالم كرد كه قرار است تا پايان سال 
جاری، دو سبد كااليی به اقش��ار آسيب پذير كشور 
ارايه ش��ود. در اين ميان البته پيش از اين در برنامه 
انتخاباتی خود به مردم وعده داده بود كه سبد كااليی 

را در اختيار آن ها قرار می دهد.

    پانزدهمین کشور معدنی جهانی هستیم
 حسن روحانی با اشاره به پتانسيل های بخش معدن 
 و منابع زيرزمينی كشور اظهارداش��ت: ايران دارای

 ۶۰ نوع م��اده معدنی مختلف ب��وده و رتبه پانزدهم 
دنيا را از نظ��ر مواد معدن��ی غن��ی دارد. همچنين 
ايران دومين كش��ور دارن��ده ذخاي��ر گاز طبيعی و 
 چهارمين كش��ور دارنده ذخاير نفت خام در جهان

 است.

صد روز قبل کجا بوديم

اقتصاد ،چوب بی تدبیری می خورد



کافه کتاب یادداشت

هفت

بازگشت ابولفظل پورعرب 
ابوالفضل پورعرب، بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص وضعیت جسمانی خود ابراز امیدواری کرد و گفت: 
خدا را شکر حالم بهتر است و به زودی پرقدرت به روز های خوب خود باز خواهم گشت. وی  افزود: رسانه 

من صدا و سیماست و در هیچ شبکه اجتماعی عضو نیستم و عضویت خود را تکذیب می کنم.
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گروه »آسیو«  در مالقات با  آرته 
گالری آرته بعد از وقفه ای که به دلیل 
جا به جایی محل گالری داش��ت؛ کار 
خود را با نمایش آثار گروه»آس��یو« از 
س��ر می گیرد. یکی از هنرمندان این 
نمایش��گاه گفت: در این نمایش��گاه 
 ح��دود ۳۰ اث��ر از ۱۰ هنرمن��د ارایه 
می شود. محمد مهدی رازی ادامه داد: 
من در این نمایشگاه ۳ کار نقاشی خط 
و بقیه دوستان آثار نقاشی شان را ارایه کرده اند. وی افزود: آثار نقاشی در 
موضوعات مختلف کار شده اند و برخی تجریدی، بعضی انتزاعی و تعدادی 
هم واقع گرا و مفهومی هستند. رازی درباره کنار هم قرار گرفتن این آثار 
متنوع از لحاظ سبک و موضوع افزود: این که هر هنرمندی ذهنیت و آزادی 
عمل خود را برای ارایه شیوه های فردی به لحاظ تکنیکی و موضوعی داشته 
باشد برای ما اهمیت دارد و فکر می کنیم این تنوع برای مخاطب هم جذاب 
باشد. شایان ذکر اس��ت؛ مدیران گالری آرته مدتی پیش به هدف انتقال 
گالری به محلی مناسب تر به جا به جایی محل خود پرداختند و این گالری 
یاف��ت.  انتق��ال  دوازده��م  کوچ��ه  مالص��درا،  خیاب��ان   ب��ه 
گفتنی است؛ نمایشگاه گروهی یزد از گروه »آسیو«  از ۸ تا ۱۳ آذر ماه در 

محل جدید این گالری برپاست. 

 روایت شناسی و تخیل شناسی
 در قلمستان

کارگاه »روایت شناسي در داستان  و 
تخیل شناسي در داستان « در مرکز 
 آفرینش های ادبی قلمس��تان برگزار 
می ش��ود. مدیر مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان با بیان این مطلب گفت: 
این کارگاه ها با هدف بررسي اهمیت و 
نقش دو عنصر مهم روای��ت و تخیل 
جهت ارتقا سطح داستان نویسي برپا 
می گردد. احمد مرتضوي ادامه داد: این دو مبحث به صورت جداگانه و به 
طور مجزا در دو کارگاه مورد بحث قرار می گیرند. مبحث »روایت« یکی از 
مباحث کلیدی و اساس��ی در داستان است که در س��ال های اخیر هم با 
 تحوالتی همراه شده اس��ت. »تخیل شناسی در داس��تان« هم موضوع 
حائز اهمیتی است که تا کنون کم تر خصوصا به صورت مجزا در یک کارگاه 
به آن پرداخته شده است. شایان ذکر است؛ این کارگاه ها با حضور دکتر 
 علی عباس��ی؛ استاد دانش��گاه ش��هید بهش��تی تهران برگزار می شود. 
اولین جلس��ه این کارگاه نیز، امروزدر مرکز آفرینش های ادبی قلمستان 
برگزار می شود و عالقه مندان با ثبت نام قبلی می توانند در آن حضور یابند. 

 19 عنوان کتاب دفاع مقدس
 رونمایی شد

مس��وول دفت��ر حف��ظ آثار و نش��ر 
 ارزش ه��ای دف��اع مق��دس س��پاه 
صاحب الزمان)عج( در استان اصفهان 
گفت: دو عنوان از ای��ن کتاب ها برای 
رده سنی کودکان و نوجوانان است و 
یک عنوان دیگر نیز مربوط به کنگره 
دو ه��زار و ۳۰۰ ش��هید شهرس��تان 
خمینی شهر است که جنبه تاریخی، 
شفاهی دارد و از حضور رزمندگان این 
شهرستان از اولین روزهای دفاع مقدس تا شکسته شدن حصر آبادان در 
جبه��ه ذوالفقاریه روای��ت می کند. وی ادام��ه داد: کتاب��ی تحت عنوان 
»گفتارهای آسمانی « در این ۱9 عنوان کتاب وجود دارد که ۱7 سخنرانی 
شهید خرازی را برای اولین بار به چاپ رسانده است. معتمدی همچنین به 

کتاب» اوج مظلومیت« با نگاه ویژه به کردستان نیز اشاره کرد.

»نقاشی با کلمات« در بازار کتاب 
مجموعه  دیگری از سروده های نزار قبانی به فارسی ترجمه و منتشر شد. 
مجموعه  شعری از نزار قبانی با عنوان »نقاشی با کلمات« به قلم ایاد فیلی 

ترجمه و در نشر آواگان منتشر شده است. 
 همچنی��ن ب��ه تازگ��ی از این ش��اعر مط��رح س��وری، مجموعه  ش��عر 
»جهان ساعتش را با چشم های تو تنظیم می کند« با ترجمه  سهند آقایی 

به چاپ رسانده است. 
به گفته  مترجم، ای��ن اثر گزیده  ۱5 مجموعه  ش��عر نزار قبانی اس��ت و 
شعر های اجتماعی و عاش��قانه  این ش��اعر مطرح عرب را دربر می گیرد.  

پیش ت��ر نیز از آث��ار قبانی، 
به قلم احمد پ��وری کتاب 
»بندر آبی چشم هایت«، به 
قلم موسی بیدج »بلقیس و 
عاشقانه های دیگر« و به قلم 
رضا عامری »بیروت عش��ق 

باران« منتشر شده است. 
همچنین مهدی سرحدی، 
یغما گلروی��ی، رضا طاهری 
و موس��ی اس��وار از دیگ��ر 
مترجم های آثار این ش��اعر 

به فارسی هستند. 
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 »قمر«
در آسمان سپاهان

 اظهارات 
یک جیگر 

نوید دهقان، سرپرس��ت گروه »قمر« و نوازنده کمانچه گف��ت: هم اکنون در 
تدارک برنامه ریزی برای برگزاری کنسرت در اصفهان هستیم وبه احتمال زیاد 
در صورت اخذ مجوز ۳ و 4 بهمن ماه سال جاری در چهار سانس به اجرای برنامه 
می پردازیم. او با اشاره به این که ساالر عقیلی به عنوان خواننده در این کنسرت 
حضور دارد، بیان کرد: در این کنسرت گزیده ای از قطعات گروه »قمر« که در 
این سال ها در کنسرت های مختلف خوانده شده، برای مخاطبان اجرا می شود، 
بخشی از این کنسرت  نیزبه اجرای قطعاتی از آلبوم های »آفتاب« و »یار و دیار« 
اختصاص دارد. وی افزود: عنوان بخش دوم این کنسرت »در انتظار بهار« است 
که در این بخش قطعاتی از آلبوم جدید گروه که به زودی منتشر می شود توسط 
اعضا اجرا می ش��ود و قطعات بخش دوم در آواز بیات ترک است و اشعار آن از 

فریدون مشیری، اخوان ثالث، سایه و... است.

صداپیشه شخصیت »جیگر« در مجموعه »کاله قرمزی« که در فیلم سینمایی 
»شهر موش ها«ی مرضیه برومند نیز صحبت کرده اس��ت، گفت:  اصوال کار 
کردن با خانم برومند لذت بخش است و باعث افتخارم بود که ایشان مرا برای 
صداپیشگی ش��خصیت های آثارش انتخاب کرد. کاظم سیاحی توضیح داد: 
در فیلم سینمایی »ش��هر موش ها« به جای دو شخصیت صحبت کرده ام اما 
نمی توانم اسم شخصیت هایم را بگویم. صداپیش��ه جیگر در ادامه با اشاره به 
حضورش در سری جدید مجموعه »کاله قرمزی« یادآور شد: هنوز صحبتی 
برای س��ری جدید »کاله قرمزی« انجام نشده اس��ت؛ ضمنا نمی دانم درباره 
حضورم در سری جدید چه بگویم. این که »جیگر« باشد یا نباشد را باید خود 
آقای جبلی و طهماس��ب بگویند، اما امیدوارم که باش��م.  وی افزود: در فیلم 

سینمایی »طبقه حساس« به کارگردانی کمال تبریزی نیز بازی داشتم .

 س��یه چرده ب��ود و جثه کوچک��ش را در
 فیلم های سینمایی زیادی می توان به یاد 
آورد،» ارتفاع پست«،» دوئل«، »ملکه«، 
»زخم شانه ی هوا« و… نامش ولی حتی 
نوک زبان هم نیست، خودش می گوید که همیشه» مکمل« بوده 

است ولی در هنری که نقش های اصلی را فقط به سوپراستارهای 
دماغ عمل کرده و چشم های عسلی می دهند، این بار دست به کار 
شده و نقش اصلی را برای خودش نوش��ته است، مالک سراج گویا 
داستان زندگی هنری خودش را به صحنه آورده است، »بن بست 
هنرمند پالک ۸«. قصه اما از این قرار اس��ت که آقای کارگردان و 

دستیارش در خانه ای در انتهای بن بست هنرمند در آخرین روزهای 
پیش تولید به سر می برند، قرار است فیلمی دفاع مقدسی ساخته 
شود که از قضا همه چیز هم در آن هس��ت، آواز، رقص، عشوه و ناز 
و حتی یک سکانس در کاخ سعدآباد! آقای کارگردان )کیومرث( از 
آن دست آدم های نان به نرخ روز خوری است که از قَِبل ارزش های 
دفاع مقدس دکانی برای خود گشوده ، بس وسیع تا به آن جا که یک 
دهنه اش باز می شود به نمایندگی مجلس و یک دهنه به عضویت 
در کمیسیون فالن فرهنگی! برگه های ریخته شده این طرف و آن 
طرف، فاضالب باال زده خانه، آیف��ون تصویری و کنترل از راه دور و 
یک دستیار لمپن، تصویرگر منجالبی است که قرار است که از دل 
آن فیلمی بیرون بیاید که نسیم ارزش های دفاع و شهادت را بر دل 

مخاطبان سینما بنشاند! یک پروژه ملی میلیاردی!
 مرتضی )با بازی مالک س��راج( هنرمند س��اده دلی که اصرار دارد

» موری«  صدا زده شود، دسته گل در یک دست و شیرینی به دستی 
دیگر به انتهای بن بست هنرمند آمده اس��ت تا شاید مجالی برای 
بازی در فیلم پیدا کند، زنگ پالک هشت را می زند، گرچه او را راهی 
به خانه هنرمند و به تعبیری ورود به عالم هنر نیست ولی در طول 
نمایش از پشت آیفون و در کوچه هنرش را فریاد می زند، هنری که 
دیده نشده و قرار نیست دیده شود. از جنگی می گوید که با گوشت و 
پوستش آن را احساس کرده و از جنگی که قرار است آقای کارگردان 

به مردم نشان دهد، بارها و بارها می گوید از جنگی که فیلم نبود.
مالک س��راج در متن این نمایش دغدغه های زیادی را در کنار هم 

جمع کرده اس��ت، متنی که به گفته خودش برن��ده بهترین متن 
جش��نواره تئاتر دفاع مقدس هم شده اس��ت. از انتقاد به ابتذال در 
سینمای دفاع مقدس تا نادیده انگاش��تن هنرمندان شهرستانی، 
از مافیای ریاکاری در هنر تا ارزش های فراموش ش��ده جنگ. در 
مقام اجرا بازی و هنرمندی شخص او ستودنی است و بازی های دو 
شخصیت دیگر نیز قابل قبول است. صحنه نمایش که نشان دهنده 
دیوارهای خانه آقای کارگردان است را خطوطی قرمز رنگ تشکیل 
می دهند تا به تعبیری خشونت و بی رحمی مافیای هنر و سینما را 
نشان دهند. البته صحنه پردازی و نورپردازی نمایش از پارامترهایی 

است که جا برای بهتر بودن آن ها وجود داشت.
 در مجموع »بن بست هنرمند پالک هشت«  حرف های زیادی برای 
گفتن و تلنگرهای زیادی برای زدن، به صحنه می آورد و می توان 
آن را از نمونه های موفق در تئاتر دفاع مقدس به شمار آورد. گفتنی 
اس��ت این نمایش که با حمایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس اصفهان و به مناسبت هفته بسیج در تاالر هنر اصفهان 
به صحنه رفته است، علیرغم شایستگی هایش با استقبال مناسبی 
از حیث تعداد تماشاگران مواجه نشده است، این در حالی است که 

با حمایت این بنیاد هزینه بلیط برای این نمایش نیز رایگان بود. 
نبودتبلیغات میدانی و اطالع رسانی الزم برای این نمایش انتقادی 
است که به مسووالن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
و رسانه ها وارد اس��ت. این نمایش تا 5 آذر در تاالر هنر اصفهان بر 

روی صحنه بود.

جنگی که دیدیم، جنگی که گفتیم

نگاهی به نمایش »بن بست هنرمند پالک هشت«

نبودتبلیغات میدانی 
و اطالع رسانی الزم 

برای این نمایش 
انتقادی است که به 

مسووالن بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و رسانه 

وارد است

 گروه
 فرهنگ   و هنر 
زاینده رود 

نمایشگاه هفته بسیج در مناطق شهرداری اصفهان

س: ایمنا[
]عك

در کتابفروش��ی های 
ک��ه  ه��م  اصفه��ان 
بگ��ردی، درصد کمی 
از کتاب های موجود در آن ها به ناشران اصفهانی 
اختصاص دارد. برای بررسی این موضوع به سراغ 
مهرانگیز بیدمش��کی، مدیر نش��ر نهفت اصفهان 
و محمد احمدی نژاد، مدیر نش��ر خاک اصفهان 
رفته ایم.یک ناش��ر اصفهانی گفت: دو سال پیش 
مشکالت نشر اصفهان به فروش و پخش محدود 
بود، اما ام��روزه نه تنها مش��کالت قبلی به دلیل 
اصالح نش��دن زیرس��اخت ها حل نش��ده، بلکه 

مشکالت جدیدی هم ایجاد شده است.
مهرانگی��ز بیدمش��کی اظهار داش��ت: ناش��ران 
اصفهانی عالقه دارند پخش کتاب آن ها کشوری 
باشد، ولی درصد کمی از ناش��ران شهرستانی به 
بازارهای درست دسترسی دارند، چرا که فعاالن 
بازار نش��ر بر روی کتاب های��ی کار می کنند که 

فروش بیش تری داشته باشد.
وی افزود: امکان پخش کش��وری برای ما وجود 
ندارد و این معضل همه ناش��ران شهرستان های 

کشور به ویژه در زمینه کتب عمومی است.
 اما در حوزه کتاب های دانشگاهی به دلیل وجود 
چند دانش��گاه مادر در اصفهان چنین مش��کلی 
وجود ندارد.بیدمش��کی بیان داش��ت: در کشور 
ما نش��ر نه صنعت اس��ت، نه فرهنگ، گرچه نشر 
تجارتی است که کاالی فرهنگی تولید می کند. 
این در حالی اس��ت که ناش��ر باید بتواند بر روی 
اندیش��ه مؤلف س��رمایه گذاری و برای او تولید و 
حق مادی و معن��وی ایجاد کن��د.وی ادامه داد: 
وقتی وزارت ارش��اد به معیارهای خود در زمینه 
نشر پایبند نیس��ت و از طرفی از ناشران حمایت 
می کن��د و از طرف دیگر قوانینی دس��ت و پاگیر 
وضع می کند و طرح ه��ای حمایتی خوب را هم 
از بین می برد، اقتصاد نش��ر ضعیف می شود. وی 

عنوان داشت: وقتی اقتصاد نشر معادالت بازاری 
درستی ندارد و مسووالن درست کار نمی کنند، 
مشکل ایجاد می شود. اگر مس��ووالن از ناشران 
حمایت کنند، می توانند بر کار آن ها نظارت هم 
داشته باشند، اما متأسفانه در حال حاضر جلوی 

کار ناشر و رقابت درست او را می گیرند.
بیدمشکی اذعان داش��ت: امروزه هر کس مدرک 
لیسانس داشته باشد، به او اجازه نشر کتاب داده 
می ش��ود و بس��یاری از مؤلفان کتاب هم پس از 
چاپ چند کتاب خود توسط ناش��ران حرفه ای، 
خودشان یک انتشاراتی تأس��یس می کنند، در 
حالی که ای��ن کار فرهنگی و حرفه ای نیس��ت و 

باعث سرهم بندی شدن نتیجه کار می شود.
وی اظهار داش��ت: کتابفروش��ی هم در اصفهان 
پرسود نیست و کتابفروش ها صرفا به دلیل عالقه 

فردی به این کار می پردازند. 
وقت��ی اداره ارش��اد هی��چ تعریفی برای ناش��ر و 

کتابف��روش و حمایت های خ��ود از آن ها ندارد، 
این مش��کالت ایجاد می شود.بیدمش��کی ادامه 
داد: بعض��ی کتابف��روش ها عالقمن��د به فروش 
کت��اب درس��ی هس��تند و در کار خ��ود دغدغه 
فرهنگی ندارند، به همین دلی��ل وقتی از فروش 
کتب تخصصی و ادبی س��ود نمی کنند، به سراغ 
فروش کت��اب های درس��ی می رون��د. وی بیان 
داش��ت: وقتی در جامعه ما ارزش ی��ک فرد را با 
خانه، ماش��ین و لباس او می سنجند، کسی برای 
 ارتقای جای��گاه خود در جامعه به س��مت کتاب

 نمی رود. در واقع کش��ور ما توس��عه سیاس��ی، 
فرهنگ��ی و اقتص��ادی پی��دا نک��رده و مدیریت 
ناکارآم��د فرهنگ��ی ب��ر آن حاک��م اس��ت. 
ای��ن ناش��ر اب��راز داش��ت: فرهن��گ را م��ردم 
 ایج��اد م��ی کنن��د، ول��ی دول��ت ه��ا ب��ه آن 
جهت می دهند و در کش��ور ما ای��ن جهت دهی 
غلط اس��ت. کار فرهنگی در هی��چ زمینه ایی در 
کشور ما نشده و تنها افرادی با انگیزه های درونی 
به کار در این زمین��ه می پردازند، ام��ا این افراد 
هم تحت فش��ار اقتصادی هستند و معلوم نیست 
فعالیت آن ها ادامه یابد و تحت فشارهای موجود 
کنار نروند.یک ناش��ر دیگر اصفهان��ی نیز در این 
زمینه گفت: اولین حرکت های نش��ر کش��ور در 
شهر خوانسار اصفهان بوده و به جا بود کل جریان 
تولید کتاب کش��ور در اصفهان متمرکز شود، اما 
این اتفاق نیفتاد و مسووالن ترجیح دادند به جای 
صنعت نشر صنایع فلزی را در استان تقویت کنند.

وی با بیان این که بس��یاری از مؤلفان تهرانی به 
دلیل این که فکر می کنند ناشر اصفهانی حواسش 
به بازار سرمایه نیست، به سمت او می آیند، افزود: 
تعداد بسیار زیاد ناشران کشور مشکل ساز شده و 
با این شرایط طبیعی است که جریان ایجاد کتاب 
در کشور چنین است، چرا که دولت این عرصه را 
صنعت نمی داند. احمدی نژاد بیان داشت: دولت 
هر ۱2 صفحه نوشته چاپ شده را کتاب می داند 
و برای مثال جزوه حل المس��ائل کمک درس��ی 
مدارس، راهنمای گوشی نوکیا و افست یک کتاب، 
کتاب محس��وب می ش��ود. وی ادامه داد: وقتی 
جلوی چاپ کتاب��ی را می گیرند، خس��ارت این 
کار را به ناشر نمی دهند و به همین دلیل چیزی 

به عنوان صنعت نشر نداریم و تنها گروه کوچکی 
از ناش��ران با عالقه و تعهد کار می کنند. در واقع 
دولت می خواهد درب��اره تعداد کتاب های چاپی 
خود آمارسازی کند، ناش��ر می خواهد از طریق 
فعالیت انتش��اراتی خود وام بگیرد و هدف مؤلف 
هم این است که فقط کاری چاپ کرده باشد. وی 
ابراز داشت: رشد تعداد ناشران باعث کتاب سازی 
و کپی کتاب های ناش��ران قبلی با عناوین جدید 
شده است. در شرایط فعلی همه دارند در نمایش 
نشر نقش خود را ایفا می کنند و این خواب زدگی 
فضای نشر را نباید به هم زد، چرا که هر کس دارد 
در این عرصه منافع خود را پیگیری می کند.وی 
عنوان داش��ت: باید تعریف درستی از کتاب ارایه 
داد، کت��اب را از ناکتاب جدا و از ناش��ران واقعی 

حمایت کرد. 
برخی کتابفروش��ی های فعلی بیش تر فروشگاه 
ل��وازم تحریر هس��تند و کتاب ه��ای موجود در 
آن ها هم تنه��ا ب��ه درد کادو دادن م��ی خورد. 
 وی اذع��ان داش��ت: صنع��ت نش��ر م��ا جریان

 اندیشه نیست
، بلک��ه جری��ان تبلیغات اس��ت و ه��ر کس در 
آن ب��ه دنبال تبلیغ خود اس��ت. ب��رای مثال اگر 
مؤلفی بخواهد کار باارزشی ارایه دهد، باید ناشر 
برای چاپ کتابش ب��ه او پول بدهد، ن��ه این که 
 نویسنده به ناش��ر پولی بدهد تا ناش��ر کتابش را 

چاپ کند.
وی گفت: برخی برای ازدواج، استخدام یا ارتقای 
ش��غلی به چاپ کتاب دس��ت می زنند، در حالی 
که می توانس��تند اندیش��ه های خود را از طریق 
دیگر منتش��ر کنند. این شرایط موجب شده نشر 
به تجارتی تبدیل شود که تمام اجزای آن بازنده 

هستند.
این ناش��ر افزود: اگر با اعتم��اد مخاطبان واقعی 
کتاب بازی شود و این مخاطب را از دست بدهیم، 
صنعت نشر نابود می شود. ما امروز این مخاطب را 
از دس��ت داده ایم، چون به او دروغ گفته ایم. وی 
عنوان داشت: با وجود این که کتاب در جامعه ما 
کم ارزش اس��ت، هنوز مردم به سمت نمایشگاه 
های کتاب م��ی روند و به همین دلی��ل باید این 

صنعت را در جایگاه خود قرار دهیم.

ناشران اصفهانی، گم شده بازار کتاب 

بررسی مشکالت چاپ ونشر در استان

 گروه 
 فرهنگ



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 دیدار حساس تیم های 
صدر نشین والیبال بانوان  استان 

دو تیم صدر نشین گاز ایران و ذوب آهن اصفهان در رقابت های لیگ 
برتر والیبال بانوان ام��روز در اصفهان با یکدیگر ب��ه رقابت خواهند 
پرداخت.تیم ذوب آه��ن اصفهان پرافتخارترین تی��م حاضر در این 
رقابت ها و نایب قهرمان دوره گذشته، در نخستین بازی خود موفق 
شد سنگ تاش شیراز را در خانه حریف شکست دهد و هفته گذشته 
نیز در اصفهان موفق به کسب پیروزی در مقابل دانشگاه آزاد تهران 
شد.در حال حاضر تیم ذوب آهن اصفهان با کسب 6 امتیاز در جایگاه 
دوم جدول قرار دارد. دیدار حس��اس دو تیم در سالن ملت اصفهان 
برگزار می شود و هر دو تیم برای کسب حداکثر امتیاز و کسب جایگاه 

نخست در جدول به میدان خواهند رفت.

 ذوب آهن قهرمان  فوتبال 
کارگران اصفهان

 مس��ابقات فوتبال کارگران اصفهان با برگ��زاری دیدارهای نهایی و
 رده بن��دی به کار خ��ود پایان داد.پ��س از برگ��زاری 24 بازی تیم 
های ذوب آهن و نیروگاه ب��رق اصفهان به دیدار نهای��ی راه یافتند. 
تیم ذوب آهن در یک ب��ازی پرگل با نتیجه 6 ب��ر صفر حریف خود 
را مغلوب کرد و به مق��ام قهرمانی دس��ت یافت.همچنین در دیدار 
رده بن��دی ، دو تیم پلی اکریل و ش��رکت قند پ��س از 90 دقیقه به 
تساوی یک بر یک دست یافتند و در ضربات پنالتی تیم پلی اکریل 
از سد تیم شرکت قند گذش��ت و به مقام سوم دس��ت یافت.در این 
دوره از مس��ابقات 10 تی��م کارگری نیروگاه برق اصفهان،س��یمان 
سپاهان،فوالد مبارکه،ش��رکت قند اصفهان،هس��ا،ذوب آهن،پلی 
اکریل، کاش��ی نیلو،ش��رکت اتوبوس��رانی و آبفا ش��رکت داشتند.

این مس��ابقات به همت هی��ات ورزش کارگ��ری و اداره امور ورزش 
 کارگران استان اصفهان از 21مهر س��ال جاری در ورزشگاه شماره

 2 کارگران استان اصفهان برگزار شد. در پایان به نفرات اول تا سوم 
حکم قهرمانی، کاپ و جوایز نقدی اهدا شد.

 فوتبال لیگ قهرمانان آسیا
 19 آذر قرعه کشی می شود

 کنفدراس��یون فوتب��ال آس��یا زم��ان قرع��ه کش��ی فص��ل جدید
 لی��گ قهرمان��ان آس��یا را 19 آذر اع��ام کرد.دیدارنهای��ی ای��ن 
مس��ابقات به ص��ورت رفت و برگش��ت و مس��ابقات مناطق ش��رق 
و غرب آس��یا به ص��ورت جداگانه انجام می ش��ود و هی��چ تیمی از 
ش��رق و غرب آس��یا تا دیدار نهایی با یکدیگر دی��دار نخواهند کرد.

 در امتیاز دهی کش��ورهای غرب آس��یا، ایران ب��ا 47/ 908 امتیاز 
 در صدر قرار گرفت و عربستان سعودی 62/ 896 امتیاز ، ازبکستان
 38/ 693 امتی��از ، ام��ارات عربی متح��ده 94/ 848 امتی��از و قطر

 56/ 848 امتیاز را به خود اختصاص دادند و در رده های دوم تا پنجم 
غرب آسیا قرار گرفتند.

 در انتخاب بهترین های آسیا 
حق به حق دار نرسید

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: می توانستیم حداقل یک نماینده در 
جمع بهترین  های آسیا داشته باش��یم.حمید درخشان در خصوص 
 تمرینات تیم پیشکس��وتان پرس��پولیس گفت: تمرین��ات خوبی را

 برگزار کردی��م و تا این ج��ا همه چیز خ��وب پیش رفته اس��ت. از 
 حضور این همه تماش��اگر در تمرین لذت بردیم و ما را به یاد دوران 
جوانی مان ب��رد. دس��ت مریضاد می گوی��م به تماش��اگرانی که به 
ورزش��گاه کارگران آمدند تا ما را تش��ویق کنند.پیشکسوت باشگاه 
پرس��پولیس گفت: امیدوارم که این کار باش��گاه پرسپولیس تداوم 
 داش��ته باش��د. به نظرم کاری خوبی انجام ش��ده و ان ش��اءاهلل که

 به همین یک بازی معطوف نش��ود. امیدوارم باش��گاه پرسپولیس 
با کمک فدراس��یون فوتبال رابطه هایش را با باش��گاه های اروپایی 
ادامه دهد تا هم پیشکسوتان پرس��پولیس در اروپا بازی کنند و هم 

پیشکسوتان اروپایی به تهران بیایند و ما به مصافشان برویم.

محمد موسوی: والیبال از این پس 
باید به فکر مدال های جهانی باشد

س��رعتی زن تیم ملی والیبال ایران با اش��اره به کسب س��ه پیروزی در 
مس��ابقات قهرمان قاره ه��ا درباره مصدومیت��ش گفت: بای��د در آینده 
 عاوه ب��ر نمای��ش بازی ه��ای خ��وب به فک��ر کس��ب مدال باش��یم.

محمد موس��وی، اظه��ار داش��ت: خوش��حالم که با س��ه پی��روزی از 
مجموع پنج مس��ابقه قهرمان قاره های جهان را پش��ت س��ر گذاشتیم. 
همه بازیکنان ب��رای این موفقیت یکدل بودند. خود من خیلی دوس��ت 
 داش��تم امریکا را شکس��ت دهی��م. قبل از مس��ابقات ه��م پیش بینی
 می کردم که اگر همه چیز خوب پیش رود می توانیم سه برد کسب کنیم.

وی ادامه داد: ما در لیگ جهانی هم ایتالیا را شکست داده بودیم وبا روحیه 
باال و انگیزه خوب برابر این تیم به میدان رفتیم.

تاثیر مثبت مدال آوری در 
تورنمنت فرانسه بر کشتی

سید علیرضا میرواحدی
 سرپرست هیات کشتی استان 

تیم کشتی آزاد امروز برای حضور در تورنمنت کشتی فرانسه راهی این 
کشور می ش��ود. تمام اعضای تیم اعزامی را کشتی گیران بومی اصفهان 
تشکیل می دهند و سرمربی و مربی تیم نیز بومی هستند، ضمن اینکه داور 
بین المللی کشتی اصفهان این تیم را همراهی می کند.دریک سال گذشته 
کشتی اصفهان را قانون مدار کردیم وتاکید زیادی بر استفاده از نیروهای 
بوم��ی داری��م.در برگ��زاری 
مس��ابقات اوپن م��دال آوری 
کش��تی گیر اصفهانی و کسب 
عنوان چهارمی این مسابقات 
ثابت ک��رد ک��ه می توانیم در 
س��ال های آینده از نهال های 
فعلی که کاش��ته ایم و آبیاری 

می شوند، بهره برداری کنیم.

نکونام: ساختار فوتبال ایران 
باید تغییر کند

ج��واد نکونام پ��س از ای��ن که نتوانس��ت عن��وان برترین 
فوتبالیست آسیا در سال 2013 را کسب کند، تاکید کرد: 

ساختار فوتبال ایران باید تغییر کند و دگرگون شود.
وی پ��س از آیی��ن معرفی برتری��ن های فوتبال آس��یا در 
سال 2013 که توسط کنفدراس��یون فوتبال آسیا در هتل 
مندرین ش��هر کواالالمپور مالزی برگزار شد به خبرنگاران 
ایرانی گفت: از اینکه این مقام به من تعلق نگرفت ناراحتم  

چون حق من بود.
وی گف��ت: فوتبال چی��ن نه تنها ب��ه جام جهان��ی صعود 
 نکرده وضعیت خوبی نیز در جام ملت های آس��یا ندارد اما

 بیش تر جوایز را دریافت کرد و حق ای��ران را به چینی ها 
دادند. نکونام گفت که تنها فدراس��یون فوتبال دراین امر 

نقش ندارد بلکه باید ساختار فوتبال ایران تغییر کند .
وی با تاکید بر اینک��ه جایزه توپ ط��ا و بهترین تیم ملی 
 حق ای��ران بود، گف��ت: روابط فدراس��یون فوتب��ال ایران

  با کنفدراس��یون فوتبال آس��یا بای��د تقویت ش��ود. باید 
به گونه ای تاش کنیم تا حق مان را نخورند.

 فوتبال و فوتس��ال ای��ران در ش��ش بخ��ش از 22 بخش
 بهترین های فوتبال آسیا در سال 2013 نماینده داشت اما 

هیچ نامی از ایرانی ها در این آیین برده نشد.
در این مراسم ژنگ ژی از تیم گوانگ ژوچین رقیب نکونام 

به عنوان برترین فوتبالیست آسیا معرفی شد.

     فتح اهلل زاده: می خواهم به قول فردوسی پور سرم 
را به دیوار بکوبم 

مدیرعامل باش��گاه اس��تقال هم  گفت: به ج��واد نکونام 
کم لطفی کردند چون حق او بود که مرد سال آسیا شود.

واقع��ا نمی دانم. در س��ال  هایی که م��ا در هیات رییس��ه 
فدراس��یون فوتبال بودیم، تاش زیادی می کردیم و چند 
عنوان را کسب کردیم ولی االن نمی دانم چه اتفاقی افتاده 
اس��ت.بحث البی  هم نیس��ت. اگر به دوس��تان برنخورد و 
نگویند فت��ح اهلل زاده از روی عصبانیت ح��رف می زند، باید 
بگویم ما فقط توی س��رخودمان می زنیم و به فکر برجسته 
کردن آدم های خودمان نیس��تیم. آن سالی که فدراسیون 
فوتبال ما به عنوان بهترین فدراسیون آسیا انتخاب شد، هم 
فدراسیون و هم آسیا را دست انداختیم و به جای این که از 
فدراسیون خودمان تقدیر کنیم، آن را تحقیر کردیم. حاال 
که امسال هیچ عنوانی به ما نرسید و همه ناراحت هستیم .

می خواهم به قول فردوسی پور سرم را به دیوار بکوبم.

زاویه

6
سرپرست تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان استعفا کرد

 ابراهی��م تمامیار ب��ه دلیل اخت��اف با مس��ووالن باش��گاه گیتی پس��ند، از ای��ن باش��گاه اصفهانی 
 جدا ش��د. این سرپرس��ت از دو س��ال پیش در تیم گیتی پس��ند فعالیت می کرد و همراه ب��ا این تیم

 به لیگ دسته اول باشگاه های کشور صعود کرد.

 بعد از 26 م��اه رقابت مرحله مقدماتی در سراس��ر دنی��ا ، باالخره
 31 تیمی که جواز حضور در جام جهانی 2014 برزیل را کس��ب 
کردند مشخص شدند. در حالی که 6 ماه تا آغاز این تورنمنت معتبر 
باقیمانده دغدغه این روزهای تیم های صعود کرده مراسمی است 
که روز 15 آذر در برزیل برگزار می ش��ود و تیم ها حریفان شان را 

می شناسند.
مراسم قرعه کش��ی جام جهانی 2014 روز جمعه 6 دسامبر سال 
2013 ) روز 15 آذر سالجاری( ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی 

و 19:30 به وقت تهران آغاز می شود.
     محل برگزاری مراسم

مراسم در منطقه کاستا دا سائیپه ایالت باهیا که در ساحل آتانتیک 
کشور برزیل قرار گرفته برگزار خواهد شد. کاستا دا سائیپه منطقه 
لوکس و اشرافی برای گذراندن تعطیات است و مراسم قرعه کشی 

در سالنی مجلل با حضور سپ باتر رئیس فیفا برگزار خواهد شد.
     چه کسانی در این مراسم شرکت می کنند

مراسم را ژروم والک مدیر اجرایی فیفا اداره خواهد کرد و گوی های 
قرعه کشی را بازیکنان پیشین 8 کش��وری که سابقه قهرمانی در 
19 دوره قبلی جام جهانی را با پیراهن تیم ملی کشورش��ان دارند 
از سبد خارج می کنند. به نوشته روزنامه مترو، زین الدین زیدان، 
کافو، فابیو کاناوارو، ماریو کمپس، لوتار ماتئوس و جف هورس��ت 
اسطوره جام جهانی 1966 که احتماال دوست صمیمی اش رونالد را 

با خود می آورد در این مراسم حضور خواهند داشت. در این مراسم 
همچنین 1300 مهمان ویژه که نمایندگان 31 کش��ور حاضر در 
رقابت های جام جهانی هستند به اضافه 2000 نماینده رسانه ها از 

سراسر جهان حضور خواهند داشت.
     قرعه کشی چه طور انجام می شود

س��ی و یک تیم صعود کننده به همراه برزی��ل در 8 گروه 4 تیمی 
تقسیم می شوند. 4 تیم از آسیا، 5 تیم از آفریقا، 4 تیم از آمریکای 
شمالی و مرکزی، 6 تیم از آمریکای جنوبی و 13 تیم از اروپا در این 

رقابت ها حضور دارند.
برای اینکه تیم های قدرتمند جه��ان در همان دور ابتدایی حذف 
نشوند، مکانیزمی در نظر گرفته شده که مانع قرار گرفتن شان در 
یک گروه می شود و تیم ها بدون ترتیب در یک گروه قرار نمی گیرند. 

تمامی 32 تیم حاضر در 4 ظرف مختلف دسته بندی شده اند.
     چه تیم هایی در یک ظرف قرار می گیرند

 تقس��یم بندی تیم ه��ای در ظ��رف ه��ای مختلف دو ه��دف را 
دنبال می کند؛ اول این که مانع قرار گرفتن 8 تیم برتر رده بندی 
فیفا در یک گروه شود و دوم این که تا حد ممکن تیم های یک قاره 

در گروه مشابه قرار نگیرند.
در این نوع تقسیم بندی 4 ظرف وجود دارد که در هر ظرف 8 تیم 
وجود دارد. تیم ها به ترتیب در ظرف ها قرار گرفته اند و به همین 

دلیل هم گروه نمی شوند. 

ظرف اول مربوط به 8 تیم نخس��ت رده بندی فیفاست که در ماه 
اکتبر 2013 اعام شده اس��ت. در ظرف نخست 8 تیم زیر حضور 

دارند:
برزیل )یازدهم(

اسپانیا )اول(
آلمان )دوم(

آرژانتین )سوم(
کلمبیا )چهارم(
بلژیک )پنجم(

اروگوئه )ششم(
سوئیس )هفتم(

ایران در این قرعه کش��ی تصادفی با تیم های آرژانتین، پرتغال و 
الجزایر هم گروه شده و مسیر بسیار دش��واری برای صعود به دور 
بعدی خواهد داشت. در این جا یک شبیه ساز فوق العاده وجود دارد 
که با آن می توانید گروه های جام جهانی را ش��بیه سازی کنید و 

ببینید چه تیم هایی در گروه مرگ رقابت ها قرار می گیرند.
     قرعه کشی تا چه حد در شانس صعود یک تیم از گروه 

تاثیر دارد
قرعه کش��ی اتفاقا بس��یار هم مهم است. بر اس��اس تحقیقی که 
 اخیرا توس��ط ESPN انجام ش��ده 27 تیم از 32 تی��م حاضر  در

 رقابت های جام جهانی در صورتی که قرعه خوبی داشته باشند تا 
 50 درصد شانس صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی را افزایش

 خواهند داد.
در این تحقیق که به زودی توسط سرویس ورزشی خبرگزاری مهر 
منتشر خواهد شد شانس صعود تیم ملی انگلیس در بهترین حالت 
قرعه کش��ی برای این تیم88/7 درصد خواهد ب��ود اما در بدترین 
حالت قرعه کش��ی برای انگلیسی ها این ش��انس به 34/5درصد 

کاهش پیدا خواهد کرد.
     کل مراسم چقدر طول می کشد

 فیفا اعام کرده این مراس��م 90 دقیقه طول می کشد اما پروسه
 قرعه کش��ی تیم ها و انتخاب آن ه��ا از بین ظرف ه��ا 35 دقیقه

 به طول می انجامد، بنابراین می توانید 55 دقیقه ابتدایی را راحت 
تماشا کنید.

     چه طور این مراسم را تماشا کنیم
این مراسم توسط 193 کشور جهان به صورت زنده پخش خواهد 
شد و وب سایت رسمی فیفا هم آن را به صورت زنده پخش می کند 
و یورواسپورت هم این مراسم را به صورت کامل پوشش خواهد کرد.

البته احتمال پخش این ویژه برنامه از رسانه ملی و شبکه ورزش که 
بر روی گیرنده های دیجیتال است ،وجود دارد.

15آذر روز سرنوشت 32 تیم

ایران با کدام تیم ها ی جهان هم گروه می شود؟
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 لیگ وزنه برداری در
 اوج حساسیت و هیجان

رستگار نخواست 
چهره اش خراب شود

هفته چهارم لیگ وزنه برداری در حالی طی امروز و فردا به میزبانی تیم مناطق 
 نفت خیز جنوب در اهواز برگزار می ش��ود که همه چیز تحت تاثیر بازگشت 

بهداد سلیمی به تخته مسابقات قرار دارد.
سلیمی که بعد از پایان رقابت های المپیک به دلیل بروز پاره ای اختافات در 
اردوهای تیم ملی حضور پیدا نکرد، در رقابت های داخلی وزنه برداری همچون 
 لیگ و مس��ابقات قهرمانی کش��ور هم وزنه نزد تا دوری او از صحنه مسابقات

 به بیش از 15 ماه برسد.
 اکنون باگذشت 480 روز از مدال ارزشمند طای المپیک، سلیمی قصد دارد 
بار دیگر در هفته چهارم لیگ وزنه برداری با دوبنده تیم شرکت ملی حفاری 

ایران روی تخته ظاهر شود.
هفته چهارم لیگ وزنه برداری امروز با برگزاری رقابت های دسته 56 کیلوگرم 

در سالن وزنه برداری ملی حفاری برگزار می شود.

سخنگوی پیشین فدراسیون جودو گفت: از وزیر ورزش ملتمسانه می خواهم 
 فکری به حال این رش��ته نم��وده و از افرادی اس��تفاده کند که ق��درت اداره 

این رشته المپیکی را داشته باشند.
محمد خانی  اس��فندآبادی اظهار داش��ت: خانواده جودو ب��رای رییس فعلی 
فدراس��یون احترام زیادی قائل اس��ت و به همین دلیل از رستگار می خواهم 
که اجازه ندهد بیش تر از این چهره اش در جودو خراب ش��ود. او باید هر چه 
زودتر اس��تعفا دهد تا بیش��تر از این وجهه اش را در این رشته از دست ندهد.

اسفندآبادی عنوان کرد: از وزیر ورزش ملتمس��انه می خواهم فکری به حال 
این رشته نموده  و از افرادی اس��تفاده کند که قدرت اداره این رشته المپیکی 
را داشته باش��ند. زنگ خطر برای جودوی ایران خیلی وقت است که به صدا 
 درآمده و کارشناسان دلسوز بارها خیر و صاح این رشته را مطرح کرده اند اما 

گوش شنوایی نیست.

خطر از بیخ گوش شیاطین سرخ گذشت
هواپیمای حامل تیم فوتبال منچس��تریونایتد انگلیس 
که برای دیدار با بایرلورکوزن عازم آلمان بود، چند ثانیه 
 پیش از فرود در ف��رودگاه کلن مجبور ش��د دوباره اوج

 بگیرد.

بارسلونا انتظار شکست مقابل تیم ما را نداشت
»فرانک دی بوئر« گفت: تیم آژاکس بازی ش��جاعانه ای را از خود به 
نمایش گذاشت و بارسلونا را شکست داد هرچند که آنها انتظار چنین 
باختی را نداشتند. تیم فوتبال آژاکس در مرحله گروهی رقابت های 

لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 2 بر یک از سد میهمان خود گذشت.

مرگ داور سودانی در میدان
یک داور سودانی در حال قضاوت بازی به یکباره به زمین افتاد و جان خود را از 
دست داد تا جامعه فوتبالی سودان عزادار شود.»عوض طلب« در نیمه دوم دیدار 
االتحاد برابر االصاح در ورزشگاه »الحصاحیصا«در لیگ دسته اول سودان به 

زمین افتاد و بیهوش شد و تنها پس از 15 دقیقه  نفس های آخر خود  را کشید.

دبیر هیات موتورسواری و اتومبیلرانی اصفهان خواستار شد

اختصاص مکانی برای حرکات نمایشی موتورسوران
مدیرعامل باشگاه مس کرمان

درخواست غیر معمولی یک بازیکن معمولی

دبیر هیات موتورس��واری و اتومبیلرانی استان اصفهان گفت: 
مس��وولین می گویند باید حرکات نمایشی از خیابان ها جمع 
 ش��ود اما مکانی در اختی��ار ما ق��رار نگرفته اس��ت و جوانان

 همین کار را در خیابان ها انجام می دهند.
امیر اس��ماعیلی اظهار داش��ت: جمعه هفته جاری یک دوره 
رقابت اتومبیلرانی )اس��الوم( در شهرس��تان نجف آباد برای 
عم��وم برگزار می ش��ود و پس از ای��ن رقاب��ت در صورتی که 
 ش��رایط مس��اعد باش��د همین مس��ابقات را در اصفهان نیز 
برگزار می کنیم.وی با اشاره به ویژگی های رقابت اتومبیلرانی 
 )اس��الوم( تصریح ک��رد: این نوع از مس��ابقات ی��ک رقابت 
مهارت فردی محس��وب می ش��ود و در محلی که مانع وجود 
 دارد برگزار می شود و ش��رکت کننده باید بین موانع حرکت

 کرده و بدون خطا مسیر را به پایان برساند.

دبیر هیات موتورس��واری و اتومبیلرانی اس��تان اصفهان در 
ادامه به پیست ورزشگاه نقش جهان اشاره کرد و افزود: یکی 
از پارکینگ های ورزش��گاه نقش جهان در اختیار هیات بود 
و اواخر س��ال گذش��ته این مکان برای تکمیل ورزشگاه از ما 
گرفته شد که قرار ش��د پس از تکمیل این قسمت به صورت 
مجدد در اختیار هیات قرار بگیرد که تا یکی دو هفته گذشته 
 تحویل ما نش��ده بود که با پش��تکار بچه های ما این پیست را

 گرفتیم.
وی تاکی��د ک��رد: مس��وولین ب��ه ط��ور دائ��م می گوین��د 
باید ح��رکات نمایش��ی از خیابان ها جمع ش��ود ام��ا مکانی 
در اختیار ما ق��رار نگرفته اس��ت و در صورتی ک��ه جایی هم 
 وجود نداشته باش��د جوانان همین کار را در خیابان ها انجام

 می دهند.
اس��ماعیلی با بیان اینکه افرادی که موتوره��ای باالی 250 
سی سی را سوار می ش��وند همگی افرادی دارای فرهنگ باال 
هس��تند گفت: با موتورهای س��بک بهتر خاف می کنند اما 
این گونه موتوره��ا که نیروی انتظامی جل��وی آن را می گیرد 
هیچ خافی را نمی توانند انجام دهند و نمی دانم چرا ایده های 
مسوولین ما همیشه به این سمت و سو است.وی تاکید کرد: 
فرماندهان قبلی نیروی انتظامی استان اصفهان هر زمان که 
اجازه ماقات می خواستیم به ما اجازه می دادند اما فرماندهان 

جدید این اجازه را نمی دهند.

مدیرعام��ل باش��گاه م��س کرمان ب��ا بی��ان اینک��ه بازیکنان 
معمول��ی لی��گ برت��ر درخواس��ت های غی��ر متع��ارف را 
 مط��رح می کنن��د، گف��ت: بازیک��ن معمول��ی لی��گ ب��رای
 نیم فصل دوم از ما درخواس��ت یک میلیارد تومان کرده است.
 اکب��ر ایرانمن��ش ، در خص��وص فعالیت ه��ای این باش��گاه در

 نقل و انتقاالت نیم فصل بیان کرد: ما از شرایط راضی نیستیم. 
قصد داشتیم بازیکن خارجی را از کشورهای ارمنستان و برزیل 
خریداری کنیم ولی نمی توانیم این کار را انجام دهیم. زمان نقل 
و انتقاالت نیم فصل ما با کش��ورهای دیگر مطابقت ندارد و باید 
تا 16 دی ماه صبر کنیم که تا آن زمان کلی از بازی های لیگ را 
از دست می دهیم و از طرفی تا بازیکن خارجی با فوتبال این جا 

آشنایی پیدا کند لیگ تمام می شود.
وی از پیش��نهاد جدید خود به مس��ووالن س��ازمان لیگ خبر 

داد و گفت: م��ن در این باره ب��ا تاج صحبت کردم و مش��کات 
را بررس��ی کردیم. به رییس س��ازمان لیگ گفتم ، س��ال آینده 
طوری برنامه ری��زی کنند که زم��ان نقل و انتق��ال فوتبال ما با 
کشورهای اروپایی یکی باشد تا بتوانیم بازیکن خریداری کنیم.
 مدیرعامل باش��گاه مس کرمان با بیان اینک��ه تاکنون بازیکنی

 به طور رسمی جذب این تیم نشده است خاطرنشان کرد: هنوز 
هیچ بازیکنی به طور رس��می جذب تیم ما نش��ده اس��ت. البته 
چندین بازیکن در تمرینات تیم حض��ور دارند.ایرانمنش ضمن 
دشوار خواندن نیم فصل دوم برای تیم خود عنوان کرد: متاسفانه 
با این شرایط کار برای تیم ما خیلی سخت خواهد بود. بازیکنانی 
که مد نظر ما بودند از س��وی باشگاه هایشان آزاد اعام نشدند و 
بازیکن معمولی لیگ هم در مذاکراتش با ما تقاضای یک میلیارد 
 تومان کرده به وی گفته ایم با این حس��اب برای یک فصل کامل 
دو میلیارد توم��ان پول می خواه��د. من به ای��ن بازیکن گفتم 
این هم��ه نخب��ه در مملکت داریم و آی��ا آنها تا آخ��ر عمر خود 
می توانندچنین پولی را در بیاورند که ش��ما ب��رای دو ماه بازی 
 فوتب��ال چنی��ن دس��تمزدی می خواه��ی؟وی در خص��وص 
نخس��تین بازی این تیم در نیم فصل دوم برابر راه آهن سورینت 
گفت: امیدواریم که بازی را با برد به پایان برس��انیم و نیم فصل 
دوم برای تیم ما مثل هفته های پایانی نیم فصل دوم پیش برود 

و بتوانیم خود را به شرایط مطلوبی برسانیم.



شهر هفشجان توسعه می یابد 
فرماندار شهرکرد گفت: ش��هر هفشجان در مسیر توسعه و پیشرفت 
قرار گرفته اس��ت.به گزارش خبرنگار مهر، مراد کاظمی در جلس��ه 
تودیع و معارفه ش��هردار هفش��جان اظهار داشت: ش��هردار سابق 
هفشجان پروژه های زیادی را در ش��هر به اتمام رساند و همین امر 
موجب شد تا شهر در مسیر پیشرفت قرار گیرد.وی تصریح کرد: در 
گذشته این شهر مشکالت زیادی را داشته که با همکاری شهرداری 

در مسیر توسعه قرار گرفت.
فرماندار ش��هرکرد در این جلس��ه از عملکردهای لقمان سلطانی ، 

شهردار سابق تقدیر و تشکر کرد.
در این جلسه فرهاد باقری به عنوان شهردار جدید معرفی شد.

  برگزاری همایش علمی
 در خصوص انتقال آب 

 مس��وول آموزش حفاظت محیط زیس��ت چهار مح��ال و بختیاری
 با بیان این که آب در حیات و توسعه جوامع اهمیت به سزایی دارد، 
گفت: همایش علمی در خصوص انتقال آب در چهارمحال و بختیاری 
برگزار می شود.سمیه ترنج در اتاق فکر بحث انتقال آب اظهار داشت: 
الزم اس��ت اهمیت آب را در همه موانع درک ک��رد و نقش آن را در 

حیات جوامع نشان داد.

 ریشه کنی بی سوادی 
نیازمند تعامل مسووالن است

مدیرکل آموزش و پ��رورش چهارمحال و بختیاری گفت: روس��ای 
 ادارات شهرس��تان ها ارتب��اط خ��ود را ب��ا معاون��ت س��وادآموزی

 تقویت کنند تا ب��ا پیگیری و برنامه ریزی منس��جم تر ریش��ه کنی 
بی س��وادی در اس��تان را در آینده نزدیک ش��اهد باش��یم. علیرضا 
کریمیان در نشست هم اندیشی روسای مناطق 17گانه این استان، 
اظهار داشت: هفته بسیج یادآور رش��ادت های دلیرمردانی است که 
مردان��ه در جبهه ها حضور یافتند، در این میان قش��ر فرهنگیان نیز 
بسیج گونه در میدان فعالیت حضور داشتند.وی از کسب رتبه عالی 
آموزش و پرورش اس��تان در پروژه مهر خبر داد و گفت: کسب این 
رتبه مرهون تالش های روس��ای مناطق 17گانه استان است که از 

آنان تقدیر خواهد شد.

 گرامیداشت هفته پارا  المپیک
 با اجرای 22 ویژه برنامه 

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: به مناس��بت 
گرامیداشت هفته پاراالمپیک بیش از 22 برنامه فرهنگی � ورزشی 
برای این هفته پیش بینی شده است.جهانگیر خبازی اظهار داشت: 
امروزه با پیشرفت های چشمگیری که در ورزش معلوالن انجام شده 
نقش با ارزش ورزش روز به روز جای خود را در زندگی این گونه افراد 
بیش تر باز می کن��د، به طوری که ام��روزه ورزش به  جزء الینفک از 

زندگی این افراد تبدیل شده است.

اخبار کوتاه
دریافت 11 نشان ملی کیفیت صنایع دستی  چهارسوق

سرپرس��ت معاونت صنایع دس��تی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال 
 و بختی��اری از دریافت 11 نش��ان ملی کیفی��ت و برتری صنایع دس��تی برای تولیدات اس��تان 

خبر داد. 
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 افزایش صادرات
 کارخانه سیمان شهرکرد

تج��ارت و  مع��دن  صنع��ت،  س��ازمان   ریی��س 
چهارمح��ال و بختی��اري از افزایش 45 درص��دی صادرات 
کارخانه س��یمان ش��هرکرد به ع��راق در مقایس��ه با مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته خبر داد. کرمی اظهارداش��ت: در 
این م��دت 330 هزار تن س��یمان در این کارخان��ه تولید و 
روان��ه بازار مص��رف عراق ش��د.وی با اش��اره به می��زان ارز 
 آوری صادرات س��یمان، تصریح کرد: این مق��دار صادرات

 24 میلیون دالر ارز آوري داشته اس��ت.کرمی خاطرنشان 
کرد: از ابت��داي امس��ال 761 ه��زار ت��ن انواع س��یمان و 
کلینکر در کارخانه س��یمان ش��هرکرد تولید شده است که 
بخش��ي از آن صادر و بقیه براي اجراي ط��رح هاي عمراني، 
به ب��ازار داخ��ل عرضه م��ي ش��ود.به گفت��ه وی، کارخانه 
س��یمان ش��هرکرد با ظرفیت تولید س��االنه ی��ک میلیون 
تن انواع س��یمان فعال اس��ت و با کار مداوم نیاز مش��تریان 
 داخل و خارج کش��ور را تامی��ن مي کند.وی ب��ا بیان اینکه 
هم اکنون انواع س��یمان با مقاومت هاي زیاد، زودس��خت  و 
خاص صنایع در ای��ن کارخانه تولید مي ش��ود، گفت: تیپ 
جدید س��یمان با عنوان پوزوالني هم که در س��اخت سدها 
کاربرد دارد در این کارخانه تولید مي ش��ود که براي ساخت 
سد رودبار در استان لرس��تان و تونل کوهرنگ چهارمحال و 
بختیاري مورد استفاده قرار مي گیرد. مجتمع تولید سیمان 
شهرکرد در 35 کیلومتري شهرکرد قرار دارد و 450 نفر در 

آن مشغول به کار هستند.

 رتبه پنجم  استان
 در  تولید قارچ 

مدیرباغبان��ی س��ازمان جهادکش��اورزی چهارمح��ال 
و بختیاری از کس��ب رتبه پنج��م تولید ق��ارچ خوراکی در 
کش��ور برای چندمین س��ال متوالی خب��رداد. حمیدرضا 
منص��وری اظهارداش��ت:چهارمحال و بختی��اری باتولی��د 
س��الیانه 4 ه��زار و 300 تن ق��ارچ رتبه پنج��م تولید قارچ 
خوراک��ی را ب��رای چندمین س��ال متوال��ی ازآن خودکرد. 
وی گف��ت: تولی��د ق��ارچ در اس��تان امس��ال نس��بت ب��ه 
 س��ال گذش��ته 200 تن افزایش داشته اس��ت که افزایش
  به��ره وری مهم تری��ن علت آن ب��وده اس��ت.به گفته وی،

 70 درص��د تولی��د ق��ارچ چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه 
اس��تان های خوزس��تان، فارس، بندرعباس و کرمان صادر 

می شود.

چارگوشه

عضو هیات علمی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگری کش��ور گفت: زنگ های خطری به صدا در آمده تا

 به گوش باشیم که با توس��عه واحدهایی که آن چنان هم در 
وضعیت صنعت و اش��تغال اس��تان تحولی ایجاد نمی کنند، 

سرمایه های طبیعی استان را به نابودی نکشانیم.
 علی اصغر نوروزی با اشاره به چشم اندازهای طبیعی و ظرفیت 
عرصه های گردش��گری استان، گردش��گری را یکی از ارکان 

توسعه در سند چشم انداز توسعه استان عنوان کرد.
 مدیر پژوهشگاه میراث فرهنگی اس��تان با اشاره به گسترش 
نیافتن صنعت و کش��اورزی در اس��تان علیرغ��م فراهم بودن 
شرایط مطلوب در استان، افزود: در گذشته این استان به عنوان 
قطب دامپروری معرفی شد؛ این در حالی است که متاسفانه با 
وجود سابقه چند هزار ساله دامپروری در استان و شرایط بسیار 
مطلوب منطقه برای پرورش دام، پیش��رفت های مطلوبی در 
این زمینه حاصل نشد و اکنون توس��عه گردشگری استان در 
دستور کار قرار گرفته اس��ت. نوروزی با تاکید بر لزوم توسعه 
و مدیریت گردشگری در اس��تان، خاطرنشان کرد: هرچند به 
جز بناهای تاریخی از لحاظ خلق فضاهای مدرن ش��هری در 
 اس��تان اتفاق خاصی برای جذب گردش��گر رخ نداده است اما 
پتانس��یل های طبیعی متنوعی در حوزه گردش��گری استان 

 وج��ود دارد که م��ی توانند متضمن رش��د و توس��عه صنعت
 طبیعت گردی در چهارمحال و بختیاری باشد.

هیچ کدام از ادارات، دغدغه حفظ پتانسیل های   
استان را ندارند

 وی با انتق��اد از اینک��ه هیچ ک��دام از ادارات اس��تان دغدغه 
 حفظ این پتانس��یل ها را ندارند، تصریح کرد: بر همین اساس

 عرصه های طبیعی هر روز آماج حم��الت و تغییر و تحوالتی 
 هس��تند که اگ��ر  ادامه داش��ته باش��د ب��ه زودی تم��ام این

 س��رمایه ها از دس��ت می روند. نوروزی عوامل انس��انی را از 
 عوامل اصل��ی تخریب عرصه ه��ای طبیعی دانس��ت و گفت: 
ارگان های دولتی بیش از عامه م��ردم در تخریب عرصه های 
طبیعی نقش دارند؛چرا که  اگر اشخاص تخلفی در این زمینه 
مرتکب ش��وند با آنان برخورد جدی می ش��ود اما ارگان ها نه 
کنترل می ش��وند نه تاوان پس م��ی دهند. وی ب��ا نامطلوب 
ارزیابی کردن فعالیت منابع طبیعی در راس��تای حفظ منابع 
طبیعی استان، اظهارداش��ت: نه تنها منابع طبیعی، بلکه هیچ 
کدام از اداراتی که متولی صدور مجوز فعالیت های انسانی در 
استان هستند نیز مس��ووالنه و با مدیریت در این زمینه عمل 

نمی کنند. 
نوروزی به چشم اندازهای طبیعی و هوای لطیف استان اشاره 

و خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان های همجوار از لحاظ 
 آلودگی هوا در وضعیت نامطلوبی هس��تند به طوری که اهواز

 ب��ه عل��ت وج��ود ریزگرده��ا آل��وده تری��ن ش��هر جه��ان 
و اصفه��ان از آل��وده تری��ن ش��هرهای کش��ور اس��ت. 
 عض��و هی��ات علم��ی می��راث فرهنگ��ی، ه��وای لطی��ف

 چهارمحال و بختیاری را یکی از سرمایه های استان برشمرد 
و اظهارداش��ت: باتوجه به آلودگي هوا در اس��تان هاي همسایه، 
هواي لطیف در کن��ار عرصه های بکر این اس��تان یک س��رمایه 
تلقی می ش��ود. نوروزي با تاکی��د برضرورت حف��ظ  جاذبه های 
طبیعی اس��تان، افزود: اهمیت جاذبه های��ی طبیعي چون تاالب 
چغاخور، تاالب گندم��ان، منطقه س��بزکوه و یا تن��گ صیاد در 
اس��تان کمتر از زاینده رود برای اصفهان نیس��ت؛ ای��ن در حالی 
 اس��ت که اس��تان همج��وار ب��رای حی��ات زاین��ده رود مبارزه 
می کند اما در چهارمحال و بختیاری نه کس��ی ب��رای حفظ این 
 عرصه های ارزش��مند تالش می کن��د و نه دغدغ��ه ای از نابودی

 آن دارد. وي ب��ه نق��ش  واحده��ای صنعت��ی در تخری��ب 
مناب��ع طبیع��ی اس��تان اش��اره و تصریح ک��رد: بخ��ش دولتی 
ب��ا ص��دور مج��وز اح��داث واحده��ای آالین��ده ی��ا واحدهای 
صنایع س��اختمانی همچون س��نگ ش��کن ها و مع��ادن، بدون  
 در نظ��ر گرفتن هی��چ گون��ه اس��تراتژی در زمین��ه حفاظت از

 چشم انداز های طبیعی، کل این سرمایه استان را با مخاطره جدی 
روبرو کرده است. مدیر پژوهشگاه میراث فرهنگی استان از تاالب 
چغاخور به عنوان نگین فیروزه ای زاگرس یاد کرد و افزود: اداره کل 
معادن و فلزات استان ده ها مجوز اکتشاف سنگ های ساختمانی 
و تزیینی و کارگاه های سنگ شکن را در محدوده این تاالب صادر 
کرده است که هر چند این طرح ها در مرحله اکتشاف هستند ولی 
با فش��اری که به مالکان  وارد می کنند به زودی مجوز احداث نیز 

صادر خواهد شد. 
صیان�ت از می�راث طبیع�ی اس�تان نیازمن�د   

 اصالح قوانین و مقررات است
 وی ب��ا تاکید بر ض��رورت اصالح قوانی��ن و مقررات در راس��تای 
صیانت از می��راث طبیعی اس��تان، تصری��ح کرد: درس��ال های 
گذش��ته با پیگیری های انجام ش��ده از طریق می��راث فرهنگی 
اس��تان، کمیت��ه ای تحت عنوان حفظ س��یما و منظر متش��کل 
از دس��تگاه ه��ای متولی ص��دور مجوزه��ای احداث  تش��کیل 
 ش��د که هرکدام سیاس��ت خود را اع��الم کردند و در این راس��تا 
آیین نامه ای تدوین شد اما متاس��فانه این آیین نامه نیز از طریق 

استانداری به دستگاه های مربوطه ابالغ نشد.

دغدغه هایی از جنس طبیعت

زنگ خطر نابودی طبیعت  به صدا در آمده است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آرا نوبت دوم 
753 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان  محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاضله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتنراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند . 
1 - رای شماره 1124 هیات خانم اعظم ابوالحسن زاده آرانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 154 
صادره از کاشان به شماره ملی 6199668121 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 65/97متر 
مربع پالک 1151 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی ش��ده 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
2 -رای شماره 1125 هیات آقای مرتضی توحیدیان فرزند نظام  بشماره شناسنامه 256 صادره از 
کاشان به شماره ملی 6199709365 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 50/94متر مربع پالک 
1152 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
3 - رای شماره 1134 هیات آقای عباس رهبری فرد فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه 561 صادره 
از آران و بیدگل به شماره ملی 6199700449  و خانم وجیهه خدمتکار آرانی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 360 صادره از کاشان بشماره ملی 6199917715 ) بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 50/186 متر مربع پالک 1153 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640اصلی 

واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
4 - رای شماره 1123 هیات آقای حسین عابد آبادی آرانی فرزند خیر اله  بشماره شناسنامه 2336  
صادره از کاشان به شماره ملی 1261876091 و خانم محدثه اصغری آرانی فرزند نعمت اله بشماره 
شناسنامه 69 صادره از کاشان بشماره ملی 6199745566)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 08/89 متر مربع پالک 1154 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640اصلی واقع 

در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
5 - رای شماره 1121 هیات آقای سجاد خاکسار آرانی فرزند جعفر  بشماره شناسنامه -  صادره 
از کاشان به شماره ملی 1250075351 و خانم زینب حس��ن زاده اف آرانی فرزند اصغر  بشماره 
شناسنامه - صادره از آران و بیدگل بش��ماره ملی 6190047440)باالمناصفه (در شش دانگ یک 
باب خانه به مس��احت 75/148 متر مربع پ��الک 1155 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی ش��ده 

از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
6 -رای شماره 1132 هیات آقای مهدی استاد آقائی فرزند حسن   بشماره شناسنامه 9772  صادره 

از آران و بیدگل به شماره ملی 6199137681 و خانم مریم کمال آرائی فرزند غالمحسین  بشماره 
شناسنامه 210 صادره از آران و بیدگل بشماره ملی 6199630343)باالمناصفه (در شش دانگ یک 
باب خانه به مس��احت 65/252 متر مربع پالک 1156 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از 

2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
7 - رای ش��ماره 1116 هیات خانم حورا نوروزیان آرانی فرزند محمود   بشماره شناسنامه 480  
صادره از کاشان به ش��ماره ملی 6199671384 و آقای امیر هوش��نگ اوقانی آرانی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 287 صادره از کاشان بشماره ملی 6199622741)باالمناصفه (در شش دانگ 
یک باب خانه به مس��احت 30/216 متر مربع پالک 1157 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده 

از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
8 - رای ش��ماره 1107 هیات خانم فاطمه فخر الدین آرانی فرزند فخر اله   بشماره شناسنامه 211  
صادره از قم به شماره ملی 0383907667 و آقای علی جعفرزاده آرانی فرزند ابوالفضل  بشماره 
شناسنامه 148 صادره از آران و بیدگل بشماره ملی 6199915593)باالمناصفه (در شش دانگ یک 
باب خانه به مس��احت 94/150 متر مربع پالک 1158 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از 

2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
9 - رای ش��ماره 1105 هیات آقای جواد رمضانی آرانی فرزند عباس   بشماره شناسنامه 11331  
صادره از کاشان به شماره ملی 6199153286 و خانم زهرا السادات عباس زاده فرزند سید هالل  
بشماره شناسنامه 571 صادره از کاشان بشماره ملی 6199919823)باالمناصفه (در شش دانگ 
یک باب خانه به مس��احت 40/238 متر مربع پالک 1159 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی شده  

از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
10 - رای ش��ماره 1103 هیات آقای ماش��االه اکبر زاده آرانی فرزند علی   بشماره شناسنامه 194  
صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 6199523644 و خانم زهرا خانی آرانی فرزند یداله   بش��ماره 
شناسنامه 176 صادره از آران و بیدگل بش��ماره ملی 6199548949)باالمناصفه (در شش دانگ 
یک باب خانه به مس��احت 198 متر مربع پالک 1160 فرعی از 235 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از 

2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
11 - رای شماره 1104 هیات آقای حسین شکری س��توده آرانی فرزند محمد   بشماره شناسنامه 
10073  صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199140699 و خانم کبری نجفی پور آرانی فرزند 
احمد   بشماره شناسنامه 219 صادره از کاشان  بشماره ملی 6199653890)باالمناصفه (در شش 
دانگ یک باب خانه به مس��احت 40/119 متر مربع پالک 1161 فرعی از 106 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
12 - رای شماره 373 هیات آقای عباسعلی معتمدنیا فرزند محمد بشماره شناسنامه 609  صادره از 
کاشان به شماره ملی 6199616138 و خانم زینب رنج کش آرانی فرزند نعمت اله   بشماره شناسنامه 
9841 صادره از کاشان بش��ماره ملی 6199138376)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به 

مساحت 50/176 متر مربع پالک 1162 فرعی از 142 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640اصلی واقع 
در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

13 - رای شماره 1133 هیات آقای حسن سهیلی فردفرزند علی   بشماره شناسنامه 176  صادره از 
آران و بیدگل به شماره ملی 6199502302 و خانم زهرا خداپناه آرانی فرزند علی عسگر   بشماره 
شناسنامه 510 صادره از آران و بیدگل بش��ماره ملی 6199534301)باالمناصفه (در شش دانگ 
یک باب خانه به مس��احت 258 متر مربع پالک 1163 فرعی از 142 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از 

2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
14 - رای شماره 1109 هیات آقای محمد بوجار آرانی فرزند سیف اله   بشماره شناسنامه 10385  
صادره از کاشان به شماره ملی 6199143825 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 85/122 متر 
مربع پالک 1164 فرعی از 43 فرعی مفروز و مجزی شده از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
15 - رای ش��ماره 716 هیات خانم مطهره سبطینی بیدگلی فرزند س��ید حبیب   بشماره شناسنامه 
4502  صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199207203 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
148 متر مربع پالک 1500 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی  واقع در معین آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
16 - رای شماره 1111 هیات آقای حس��نعلی دهقان بیدگلی  فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 663  
صادره از آران و بیدگل  به شماره ملی 6199643097 و خانم صفیه بوستانی بیدگلی  فرزند غالمعلی    
بشماره شناسنامه 131 صادره از کاشان بشماره ملی 6199598539)باالمناصفه (در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 123 متر مربع پالک 14 فرعی از 9و11 فرعی  و قسمتی از مشاعات مفروز 

و مجزی شده از 174 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
17 - رای شماره 1126 هیات آقای نعمت اله عربیان آرانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 24  صادره 
از آران و بیدگل  به شماره ملی 6199462610 در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 25/28 متر 

مربع پالک 2 فرعی و مجزی شده از 1106 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
18 - رای شماره 1112 هیات آقای حس��ین رئیس زاده فرد بیدگلی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
7888  صادره از کاشان به شماره ملی 6199241185 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 81/73 
متر مربع پالک 25 فرعی از 2 فرعی مفروز و مجزی شده از 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
19 - رای ش��ماره 729 هیات خانم مهدیه المع بیدگلی فرزند ابوالفضل  بشماره شناسنامه 1631  

صادره از کاشان به شماره ملی 6199962982 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 15/145 متر 
مربع پالک 11 فرعی مفروز و مجزی ش��ده  از 1042اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 
20 - رای ش��ماره 1112 هیات آقای رجب طحانی یزدلی  فرزند آقا حسین    بشماره شناسنامه 17  
صادره از کاشانبه شماره ملی 6199831578 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 53 متر  مربع 
پالک 7390 فرعی از 1075 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
21 - رای ش��ماره 1120 هیات آقای رحمت اله باغبانی آرانی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 120  
صادره از آران و بیدگل  به ش��ماره ملی 6199459301 و خانم فاطمه سلطان حاجی حسنی آرانی 
فرزند محمد    بشماره شناسنامه 10 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199485904)باالمناصفه 

(در شش دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر مغازه به مساحت 72/42 متر مربع پالک 7391 فرعی 
از 1852 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مس��عود آباآران  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
22 - رای شماره 1117 هیات آقای رضا مالئی فر فرزند حسن  بشماره شناسنامه 58  صادره از آران 
و بیدگل به شماره ملی 6199608372 در ش��ش دانگ یک باب خانه  به مساحت 69/235 متر مربع 
پالک 7389 فرعی از 1178 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل و پالک 4539 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگلی
23 - رای شماره 1110 هیات آقای حس��ن روشن دل آرانی فرزند علی  بش��ماره شناسنامه 242  
ص��ادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199437918 و خانم فاطمه زهرا قرنی آرانی فرزند 
میرزا    بشماره شناسنامه 399 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199480988)باالمناصفه 
(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 347 متر مربع پالک 4540 فرعی از 205 فرعی مفروز و 
مجزی شده از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

24 - رای شماره 1108 هیات آقای محسن علی حاجی آرانی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
-  صادره از کاشان به شماره ملی 1250106842  و خانم فاطمه عابدین  آبادی آرانی  فرزند 
عزیز اله    بشماره شناسنامه - صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6190038697)باالمناصفه 
(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 198 متر مربع پالک 908 فرعی از 323 فرعی مفروز و 

مجزی شده از 2645 اصلی واقع در وشاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
25 - رای شماره 1115 هیات آقای حسین س��یاحی فرزند محمود  بشماره شناسنامه 7216  
صادره از کاشان به شماره ملی 1260578607  و خانم فاطمه سلطان حنائی آرانی فرزند مانده 
علی    بشماره شناسنامه 460 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199526309)باالمناصفه 
(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 130 متر مربع پالک 1930 فرعی از 64 فرعی مفروز و 

مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
26 - رای ش��ماره 1114 هیات آقای سید جعفر س��یادتیان آرانی فرزند س��ید آقا  بشماره 
شناس��نامه 7048  صادره از آران و بیدگل به ش��ماره مل��ی 6199110463  و خانم مطهر 
اقبالیان آرانی فرزند حسن     بشماره شناس��نامه 229 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 
6199402243)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 60/227 متر مربع پالک 
1929 فرعی از 31 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
27 - آرای  شماره 1106 هیات آقای اکبر دانش پژوه آرانی فرزند عباس  بشماره شناسنامه 
255  صادره از کاشان به شماره ملی 6199630793  و خانم لیال سالمی آرانی فرزند احمد آقا    
بشماره شناسنامه 11615 صادره از کاشان   بشماره ملی 6199156145)باالمناصفه (در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 170 متر مربع پالک 1931 فرعی از 86 فرعی مفروز و مجزی 

شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
28 - رای شماره 1102 هیات آقای حسن صادقی آرانی فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه 
10578  صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199145755  در شش دانگ یک باب خانه به 
مس��احت 35/211 متر مربع پالک 1932 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در 

احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
29 - رای شماره 864 هیات آقای عقیل بابائی بیدگلی فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه 245  
صادره از کاشان به شماره ملی 6199694503  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 87/96 
متر مربع پالک 2026 فرعی از 127 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد 

بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
30 - رای شماره 1131 هیات آقای حسین نهائی بیدگلی فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه 
106  صادره از کاشان به شماره ملی 6199617541  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
50/144 متر مربع پالک 2027 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
31 - رای شماره 1122 هیات آقای حسین صباغی بیدگلی فرزند عبداله  بشماره شناسنامه 115  
صادره از کاشان به شماره ملی 6199535855  و خانم مهری سلیمان زاده بیدگلی فرزند مهدی    
بشماره شناسنامه 294 صادره از آران و بیدگل    بشماره ملی 6199574303)باالمناصفه (در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 50/179 متر مربع پالک 2029 فرعی مفروز و مجزی شده 

از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
32 - رای شماره 1128 هیات خانم کبری مسکینی بیدگلی فرزند محمود  بشماره شناسنامه 52  

صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199563328  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
90/106 متر مربع پالک 2028 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
33 - رای شماره 1100 هیات آقای س��لطانعلی بهجتی نژاد فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
224  صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199453441 ) نسبت به 4 دانگ ( و خانم فاطمه 
زهرا ملکیان آرانی فرزند قربانعلی     بشماره شناسنامه 492 صادره از کاشان    بشماره ملی 
6199473396)نسبت به 2 دانگ (در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 55/272 متر مربع 
پالک 905 فرعی مفروز و مجزی شده از 340 فرعی از 2645 اصلی  واقع در وشادآران  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
34 - رای ش��ماره 1118 هیات آقای علی صحرائی فرزند سبز مراد  بش��ماره شناسنامه 0  

صادره از نورآباد 
به شماره ملی 4200186535  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 85/187 متر مربع پالک 
1933 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
35 - رای ش��ماره 1127 هیات آقای حس��ین زارعی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 56  

صادره از کاشان 
به شماره ملی 6199610601  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 50/232 متر مربع پالک 
1934 فرعی مفروز و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
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بنشانی : اصفهان خ کمال مقابل فضای سبز پاساژ گلها واحد شماره 2خوانده /

محمد علی رستمی حسین آبادی فرزند رسول به نشانی : مجهول المکان  خواسته : 
مطالبه مبلغ 15000000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 932247 بتاریخ 90/2/2 
بانک صادرات  گردش کار:  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 
بصدور رای می نماید. رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست مصطفی ملکیان  به 
طرفیت محمد علی رستمی  بخواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 932247-90/2/2 عهده بانک صادرات ایران  به انضمام خسارات دادرسی 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و  با توجه به دادخواست  تادیه  و تاخیر و 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن 
 ،310  ،315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   198،519،522 مواد  استناد  به  دعوی 
309،307،249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته مبلغ یکصدو شش هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی  
به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید  لغایت زمان وصول ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه خواهد بودضمنا خوانده 
محکوم به پرداخت هزینه نشر آگهی می گردد . قاضی شعبه 22شورای حل اختالف 

اصفهان 

مفقودی 
 12 کالیبر  خودکار  نیمه  مدل  زنی  لول ساچمه  تک  اسلحه شکاری  عدد  844یک 
فرزند  جونقانی  خلیلی  توران  خانم  نام  به  ترکیه  56410 ساخت  بدنه  به شماره 

عبدالحسین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
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امام صادق )ع( : 
پرخوابى،دينودنياراازبينمىبرد.

 پشت پرده تاریک خوابیدن

خوب است بدانید که پرخوابی فقط در نقطه مقابل کم خوابی قرار ندارد و 
معنای آن تنها این نیست که تعداد ساعاتی که فرد در شبانه روز می خوابد 
افزایش می یابد، بلکه افراد پرخواب، عموما دچار خواب آلودگی مفرط روزانه 

هستند و این موضوع آنان را رنج می دهد.
دکت��ر امیرحس��ین جالل��ی، روانپزش��ک ب��ا اش��اره ب��ه این ک��ه 
خواب ب��ودن در س��اعات زی��ادی از ش��بانه روز و خواب آلودگ��ی در 
طول روز دو نش��انه اصل��ی پرخوابی اس��ت، می گوید: البت��ه بیماری ها 
 و اخت��الالت زی��ادی اس��ت ک��ه می توان��د زمینه س��از پرخواب��ی

 شود.
 براین اس��اس، یک گروه از افراد پرخ��واب، از نوع اولی��ه آن رنج می برند، 
یعنی کس��انی که به دلیل یک اخت��الل خواب مش��خص مانند اختالل 
»نارکولپسی« که یکی از اختالالت خواب اس��ت و شامل میل ناگهانی و 
مقاومت ناپذیر به خواب می شود از پرخوابی رنج می برند؛ اما در پرخوابی 
ثانویه، فرد دچار یک بیماری روانپزش��کی یا غیرروانپزش��کی زمینه ای 
 است و پرخوابی وی نشانه ای از مجموعه نشانه های بیماری اولیه به شمار

 می رود.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران اظهار داشت: فهرست 
مش��کالت و بیماری هایی که می تواند پرخوابی ایجاد کند بسیار طوالنی 
اس��ت که از میان آن ها می توان به بیماری های شایعی چون افسردگی، 
کم کاری تیروئید، دیابت یا بیماری های ژنتیکی نادر اشاره کرد. همچنین 
مصرف یا پرهیز از مصرف برخی داروها و م��واد می تواند به بروز پرخوابی 

منجر شود.

از خستگی و افسردگی تا پرخوابی
شاید خیلی وقت ها از شدت خس��تگی بی وقفه تا 12 ساعت نیز بتوانید، 
بخوابید، اما آیا لزوما خستگی و مشغله زیاد می تواند به پرخوابی منجر شود؟

دکت��ر جاللی در پاس��خ به این پرس��ش می گوید: همیش��ه خس��تگی، 
پرخوابی نم��ی آورد، اما ادام��ه محرومی��ت از خواب به ویژه در کس��انی 
 که مش��غله زیادی دارند در مدتی حدود س��ه ماه می توان��د به پرخوابی

 منجر شود.
اما چرا برخ��ی افراد در ش��رایط استرس��ی، پرخواب می ش��وند و برخی 
کم  خواب؟ این روانپزشک پاسخ می دهد: افسردگی هم می تواند به پرخوابی 
و هم کم خوابی منجر شود. فرمی از افسردگی است که معموال در فصول 

سرد بروز می کند و همراه پرخوری و پرخوابی است.
 این فرم از افس��ردگی، ف��رم غیرمتعارف ای��ن بیماری روحی اس��ت و از 
نظر زیس��تی با دیگر نمونه افس��ردگی که ب��ا بی اش��تهایی و بی خوابی 
همراه اس��ت، تف��اوت دارد. حتی گروه��ی از اف��رادی که به ای��ن نوع از 
 افس��ردگی نامتعارف مبتال هس��تند، ممکن اس��ت به اختالل دوقطبی

 مبتال باشند.

اختالل تنفسی، خواب آلودگی می آورد
به طور منطقی، هر بیماری یا اختاللی که باعث مش��کل در خواب شبانه 
شود، می تواند به پرخوابی روزانه نیز منجر بش��ود. دکتر جاللی بر اساس 
چنین اس��تداللی توضیح می دهد: اختالالت وقفه تنفس��ی چ��ه از نوع 
مرکزی باشد که به دلیل اختالل در مراکز هدایت کننده تنفس در سیستم 
اعصاب مرکزی رخ می دهد و چه از نوع محیطی باش��د که ناشی از تنگی 
و انسداد در مجاری و راه های هوایی اس��ت، به اختالل در اکسیژن رسانی 
 بافتی در حین خواب و افزایش برانگیختگی هیجانی در فرد در طول شب 

منجر می شود.
 این موضوع سبب می شود که شخص بارها طی شب بیدار شود یا نتواند 
خواب عمیق را تجربه کند. کوتاه مدت ترین و زودرس ترین پیامد این وضع، 

خواب آلودگی روزانه است.

به طور ژنتیکی پرخوابم
شاید ندانید، اما سهم ژنتیک نیز در بروز پرخوابی افراد ارزیابی و شناسایی 
شده اس��ت. بر این اس��اس برخی افراد به صورت بهنجاری، پرخواب تر از 
دیگران هستند. البته دکتر جاللی اختالالتی چون نارکولپسی را نیز که 
زمینه ژنتیکی  دارد در ایجاد پرخوابی بیمارگونه مشخص و قطعی می داند.

پرخوابی، چاقی می آورد
بی شک خواب کافی و نش��اط روزانه برای هر نوع فعالیت شناختی چون 
تمرکز، محاسبه و کارهای خالقانه ضروری است. پس طبیعی است که فرد 
پرخواب این توانمندی ها را از دس��ت می دهد و در کار، روابط خصوصی و 
اجتماعی خود دچار محدودیت هایی می شود. دکتر جاللی تأکید می کند: 
پرخوابی نه تنها در درازمدت فرد را مس��تعد اختالالت روانپزشکی چون 
افسردگی و اختالالت اضطرابی می کند، بلکه می تواند پیامدهای جسمی 
داشته باشد و سبب چاقی و اختالالت متابولیک چون افزایش چربی خون 

شود.

پرخوابی درمان می شود
به گفته دکتر جاللی، اگر پرخوابی به دلیل سبک زندگی باشد باید آن را 
تعدیل کرد و اگر مثال سندرم قطع تنفسی در حین خواب باعث آن است 

باید از دارو، جراحی یا وسایل کمکی برای درمان آن بهره برد. 
در هر صورت از درمان خودسرانه باید پرهیز کرد و همواره با توجه به عوامل 
متعددی که پرخوابی را ایجاد می کند، ارزیاب��ی و درمان را به متخصص 
واگذاشت. فراموش نکنید که دلیل پرخوابی در افراد مختلف، یکسان نیست 

و درمان آن وابسته به علت زمینه ساز متفاوت است.
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دانشمندان کشف کرده اند که قارچ ها توانایی فوق العاده ای 
برای کنترل آب و هوا دارند.

قارچ ها با تغییر رطوبت هوای اطراف خود موجب می شوند 
که باد هاگ های آن ها را پراکنده کند.

گیاهان از ش��یوه های متنوعی برای پخ��ش دانه های خود 
استفاده می کنند.

 قارچ ها مدت ها به عنوان پراکننده کننده منفعل دانه های 
خود در نظرگرفته می ش��دند و هاگ های خود را با تکیه بر 

جریان هوا برای پخش کردن منتشر می کردند.
 اما تحقیقات جدید نش��ان می دهد که قارچ ه��ا می توانند 
هاگ های خود را در یک فضای وسیع پخش کنند حتی وقتی 
که در این فضا بادی نمی وزد آن ها سیس��تم هوایی خود را 

تولید می کنند.
دانشمندان آمریکایی با استفاده از تکینیک های فیلمبرداری 
س��رعت باال و مدلس��ازی ریاضی توانس��ته اند نشان دهند 
که چگونه ق��ارچ های صدفی و قارچ های ش��یتاکه بخار آب 

 تولید می کنند ه��وای اطراف خودرا خن��ک کرده و موجب 
جا به جایی جریان های هوا  می ش��وند. این امر به نوبه خود 
باده��ای مینیاتوری تولید می کند که موجب پخش ش��دن 

هاگ ها در هوا می شود.
نتایج این تحقیق در همایش س��االنه انجمن فیزیک آمریکا 
در بخش دینامیک سیال ارایه شد و نشان می داد که فعالیت 
قارچ ها برای تولید و گس��ترش هاگ ها چی��زی بیش تر از 
یک شیوه مکانیکی اس��ت. امیل درسیره از کالج ترینیتی در 
هارتفورد کانکتیکت گفت: تحقیقات ما نش��ان می دهد که 
این سیستم های مکانیکی پیچیده تر از کنترل هوای محلی 
و تولید باد آن هم در شرایطی است که هیچ بادی در طبیعت 
وجود ندارد. سیستم قارچ ها بس��یاری شگفت انگیز است و 
می توان آن ها را مهندسان دارای هوش و قوه ابتکار دانست.

دانشمندان اعتقاد دارند که همین فرآیند توسط قارچ هایی 
که موجب بیماری انس��ان، گی��اه و حیوان می ش��ود مورد 

استفاده قرار می گیرد.
میلیون ها هاگ به عنوان دانه های میکروسکوپی توسط یک 
قارچ تولید می شود و درنهایت تعداد معدودی از آن ها جایی 

مناسب برای رشد قارچ فرود می آیند.

قارچ ها می توانند وضعیت آب و هوا را تغییر دهند

گذر از پیچ و خم خواستگاری سخت ترین و حساس ترین مراحلی است که هر فرد در طول 
زندگی اش آن را تجربه می کند اما گاهی دانستن نکاتی ساده کمک می کند تا افراد راحت با 
این شرایط برخورد کنند.  دمنوش های بهار نارنج ، چای ترش، چای زعفرانی و هل از جمله 
دمنوش هایی گیاهی هستند که باعث ایجاد آرامش اعصاب شده و تنش های روحی را از 
افراد دور می کنند.بررسی ها نشان می دهند در خواستگاری اگر افراد می خواهند آرامش 
اعصاب داشته باشند و استرس اضطراب نداشته باشند با خوردن این دمنوش های گیاهی 

به راحتی می توانند به آرامش دست یابند و تپش قلب و فشار خون را از خود دور کنند.
دانشمندان با انجام آزمایشاتی دریافتند افراد در مراحلی که می خواهند خود را به دیگران 
بقبوالنند و از استعدادهای خود تعریف کنند دچار نوعی حالت روحی و عصبی می شوند 
و دست پاچگی یکي از مشکالتي است که افراد در این مواقع اغلب با آن روبه رو می شوند.

همچنین مطالعات نش��ان داده است که افراد در چنین ش��رایطی میزان گردش خون در 
بدنش��ان کاهش می یابد،  اما با س��رو »دمنوش های گیاهی« می توان به آرامش اعصاب 

دست یافت.

حتما برای شما هم این مشکل پیش آمده می خواهید به میهمانی بروید و کفشی که خیلی 
دوست دارید و مناسب میهمانی است، برایتان تنگ شده است.

 فوت کوزه گری آن را در ادامه بخوانید.
نه تنها برای میهمانی، بلکه گاهی کفشی که تازه خریده اید و می خواهید برای اولین بار آن 

را بپوشید، تنگ است و به اصطالح پایتان را می زند. 
این مشکل یک راه حل ساده دارد: برای حل این مشکل به یک جفت جوراب کلفت و سشوار 
نیاز دارید؛جوراب را بپوشید. اگر جوراب هاتیان به اندازه کافی کلفت نیست می توانید از 

چند جفت جوراب روی هم استفاده کنید.
حاال س��عی کنید کفش را به پا کنید. بعد سش��وار را روش��ن کرده و آن را به قسمت های 
تنگ کف��ش نزدیک کنید. همزم��ان کمی پای خودت��ان را درون کفش جاب��ه جا کنید. 
می توانید چند ب��ار این کار را تکرار کنید ت��ا نتیجه مطلوب را بگیرید.فقط یادتان باش��د 
 اگر کفش تان چرم اس��ت بعد از انجام ای��ن کار، کمی از کرم مخص��وص روی کفش تان

 بزنید.

راه حلی ساده برای کفش های تنگسرو این دمنوش در خواستگاری 

عکس نوشت

لمس دست میمون در 
مرکز نجات پستانداران 
در شیلی. 

چه پنیری مورد عالقه تان است ؟ سری به فروشگاه ها بزنید 
حاال انواع و اقس��ام پنیرها را با طعم ه��ای مختلف می توانید 

پیدا کنید. 
اما ش��اید عجیب و غریب ترین پنی��ر دنیا،گران ترین نوع آن 

باشد. پنیری که باید برای خرید هر کیلوگرم آن بیش تر از 
پرداخ��ت پ��ول  توم��ان  ه��زار   ۸۰۰ و  میلی��ون   ۴ 

 کنید!
 آدم ه��ای زی��ادی نیس��تند ک��ه بتوانن��د ای��ن پنی��ر را 

امتحان کنند. 
قیمت این پنیر به قدری زیاد اس��ت که فقط آدم های خاص 
عالقه مند به فرآورده های لبنی شاید دل به دریا بزنند و برای 

امتحان طعم آن پول شان را خرج کنند.
 این پول در واقع به خاطر پنیری اس��ت که از شیر االغ تهیه 
می ش��ود. برای دیدن تنها کارخانه درس��ت کردن پنیر االغ 

جایی که مدت بس��یاری زیادی طول می کش��د تا صاحبان جهان باید به ۵۰ مایلی غرب بلگراد بروید. 

کارخانه بتوانند از 2۵ لیتر شیر االغ یک کیلوگرم پنیر تهیه 
کنند.

به گفته صاحبان این کارخانه تهیه پنیر از ش��یر االغ بس��یار 
زمان بر اس��ت و به همین خاطر قیمت پنی��ر آن ها این قدر 
 باالس��ت و بیش ت��ر از 1۰۰۰ پوند ب��رای ه��ر کیلوگرم در 

می آید.  
آن ها با این وجود از کس��ب و کار خود راضی نیس��تند و می 
 گویند مشتری های کمی دارند که حاضر به پرداخت چنین 

هزینه گزافی می شوند. 
هر چند مش��تری هایی هم وجود دارند که از خریداران شیر 

االغ برای درست کردن وان شیرهستند .
 برخی از پول داره��ا اعتقاد دارند که ش��یر االغ برای لطافت 
پوس��ت مفید اس��ت و به همی��ن خاط��ر هزین��ه گزافی را 
 پرداخ��ت می کنند تا ه��ر چند وقت ی��ک بار در وان ش��یر

 دراز بکشند.

گران ترین پنیر دنیا 

اخبار ویژه

هنر و هنرمند هر کدام دارای ویژگی هایی هس��تند که 
باعث ارزش گذاری آن ها می شود از این رو ممکن است 
یک هنر قیمتی زیاد داش��ته باش��د و هنر دیگری ارزش 
چندانی نداش��ته باش��د،  اما گاهی اوقات شرایط عجیب 
باعث ارزش یک هنر می ش��ود.تا به حال در دنیا افرادی 
بوده اند که به نام هنرمند دس��ت به کارهای عجیب زده 
و هنر خود را با قیمت های باورنکردنی به فروش رسانده 
اند.  این افراد گاهی اوقات س��ودجو یا برخی اوقات واقعا 
هنرمندانی هس��تند که برای تجربه ای متفاوت دس��ت 
به کارهای عجیب زده اند. در ادامه از این لیست به سراغ 
هنرهایی می روی��م که در عین ناب��اوری و عجیب بودن 

بازهم با قیمت های نجومی به فروش می رسند. 
 هنرهای تجسمی 

 موزه هنرهای تجسمی شاید برای شما نامی آشنا باشد 
اما این بار با گونه دیگری از این موزه آش��نا خواهید شد. 
مؤسسه هنرهای تجسمی جایی است که هنرمندان تنها 
فکرهای خود را به فروش می رسانند. اگر شما باورتان نمی 
شود باید این نکته را بگوییم که در سال 2۰11 یک خانم 
برای هنری به اس��م هوای تازه که در اصل همین هوای 
موجود است 1۰ هزار دالر پرداخت کرد. این هنر در اصل 
تابلویی بود که تنها در ذهن هنرمند وجود داش��ت و این 

خانم خرید تا در خانه نصبش کند. 
 آینه قرمز 

 جرارد ریتچر یکی از بزرگ ترین هنرمندان آلمانی است 
که سال ها برای این کشور افتخارآفرینی کرده است و در 
میان پرفروش ترین هنرمندان دنیا به حس��اب می آید. 
در سال 2۰13 یکی از تابلوهای بسیار زیبای او با قیمت 
37 میلیون دالر به فروش رسید اما نکته بسیار جالب در 
مورد این هنرمند تابلوی آینه قرمز او است. این تابلو تنها 
رنگ قرمزی است که روی آینه کش��یده شده است و در 
س��ال 2۰11 به قیمت 7۵۰ هزاردالر به فروش رس��ید. 
هیچکس دلیل اصلی این قیمت گذاری را متوجه نش��د 
و شاید خریدار این تابلو هم در ش��رایط خاص مجبور به 
خریداری آن شده است زیرا ارزش این تابلو شاید در بازار 

آزار به ۵ دالر برسد. 
 مکعب زباله 

 هر شهری سوغاتی خود را دارد اما شهر نیویورک به نظر 
اصال به این فکر نبوده است که حاال یکی از افرادی سودجو 
به روشی خاص در حال فروش سوغاتی از این شهر است. 
جس��اتین گیگناک هنرمندی که از سال 2۰۰1 کسب و 
کاری عجیب برای خودش راه انداخته است. این مرد زباله 
های مختلف ش��هر را درون مکعب هایی می کند که به 
قیمت ها ۵۰ تا 1۰۰ دالر به مردم می فروشد. در کنار این 
هنر عجیب، مردمی هستند که خیلی ساده این مکعب ها 
را خریداری کرده و با خوش��حالی به خانه خود می روند. 
در هرکدام از این مکعب ها می توان قوطی نوشابه، کتاب 

پاره، بلیط و ... را مشاهده کرد. 
 آبی با یک خط سفید 

 رک��ورددار قیمت در میان نقاش��ی های دنیا در دس��ت 
هنرمندی است که سال های پیش درگذشته است. این 
هنرمند در سال 19۵3 نقاشی ساده ای کشیده است که 
در آن تنها م��ی توانید یک تابلوی تماما آبی را مش��اهده 
کنید که خطی سفید از میان آن گذشته است. شاید این 
تابلو نهایتا 1۰۰ دالر ارزش دارد اما در س��ال 2۰13 و در 
مزایده ای که در نیویورک برگزار ش��د، این تابلو با قیمت 
نجومی ۴3 میلیون دالر به فروش رسید. شاید قدمت این 

تابلو زیاد باشد اما این قیمت اصال برای آن ارزشی ندارد. 
 رهین 2 

 آندرس گورسکی کسی است که این عکس را گرفته است 
ولی نکته خاصی در آن دیده نمی شود و حتی یک رنگ 
زیبا هم در این تصویر دیده نمی شود. این عکس با همه 
نکات منفی به قیمت ۴/3میلیون دالر به فروش رس��ید. 
هنوز کسی دلیل خریداری این تصویر که به نام رهین2 
شناخته می شود را نمی داند. این تصور از نظر کارشناسان 
به عنوان بدترین و خسته کننده ترین تصویر قرن انتخاب 

شده است. 

 جزیره اسرارآمیز 
در ساحل ژاپن

فوران آتشفش��ان ها گاهي اوقات در اقیانوس ها به قدري 
قدرتمند است که مي تواند خشکي هاي عظیم در دل دریا 
به وجود آورد که فوران اخیر یک آتشفش��ان در اقیانوس 
آرام از آن جمله اس��ت.یک فوران آتشفش��اني بزرگ در 
اقیانوس آرام دارد باعث ایجاد یک جزیره براي کشور ژاپن 
مي شود. گفتني است، این جزایر آتشفشاني در سواحل 

جنوب ژاپن در حال ایجاد است.
 بررسي ها نشان مي دهند، موجي از دود و خاکستر بر فراز 
آسمان و آب هاي ساحلي این جزایر آتشفشاني به وجود 
آمده است. این جزیره آتشفشاني به دنبال وقوع زلزله در 
62۰ کیلومتري جنوب توکیو رخ داده اس��ت.همچنین، 
در ماه سپتامبر گذش��ته چنین حالتي باعث ایجاد یک 

جزیره ي مشابه در سواحل کشور پاکستان شده است. 
 این جزی��ره در س��احل ژاپن ب��ه دنبال ی��ک زنجیره از 
3۰ جزیره  ایجاد شده در طول سالیان گذشته بر اثر این 
اتفاق بوده اس��ت. در حال حاضر گدازه هاي آتشفش��اني 
همچنان در این جزیره فعال هستند و کارشناسان تخمین 
مي زنند که دماي سنگ ها در این جزیره  نوظهور به باالي 

1۰۰۰ درجه سانتي گراد نیز مي رسد.

 عجیب ترین هنرهای
 به فروش رفته 
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