
آیازلزلهایهدیه ویژه دولت به 16 میلیون کارگر
بهبزرگی9ریشتر
درایرانرخمیدهد؟

درخواستهایکارگرانازروحانی
تشکیلکارگروه

فعالآبوکشاورزی 4
شهرکردصاحب

بازارچهماهیمیشود 7 3

دولتدرحالشناساییدهکهای
نیازمندمسکن

دولت در حال شناسایی دهک های نیازمند مسکن است که جزییات 
طرح مسکن اجتماعی به محض شناسایی دهک های نیازمند مسکن 
اعالم می شود.  به زودی برنامه هایی در قالب سیاست های پنج ساله 
ارایه می شود تا مشخص شود سال آینده باید چه تعداد واحد مسکونی 

در قالب طرح مسکن اجتماعی در نظر گرفته شود.
4
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 آمادگی رنو برای
 همکاری استراتژیک با ایران 
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اصفهانمیزبان
متخصصانزنانوزایمانکشور

تئاترملی
راهیبرایپاالیشروح

دارویناباروری
بیمهمیشود

  ه��ر ف��رازی را نش��یبی اس��ت وهرپس��تی را بلندایی. 
بی تردید تئاتر ما هم از این قاعده مس��تثنی نیس��ت و 
مانند هر پدی��ده رو به کمال دیگ��ری از افت و خیزهای 
 فراوان��ی برخ��وردار ب��وده و هس��ت، یعن��ی گاه��ی 
به رغم جوانی و س��ن و س��ال ک��م اش به چن��ان اوج و 
نضجی رس��یده اس��ت که چش��م همگان را معطوف به 
 خود س��اخته و عناص��ر فرهنگی دیگر را تحت الش��عاع 

قرار داده است ...

5

وزیر بهداش��ت از بیمه ش��دن یک��ی از داروهای مهم 
ناباروری خبر داد و گفت: با بیمه شدن این دارو قیمت 
پرداختی بیماران برای این دارو به نصف کاهش می یابد.

 سید حسن هاشمی با اش��اره به توافق وزارت بهداشت 
با س��ازمان های بیمه گر اظهار داشت: یکی از مهم ترین 
داروهای ناباروری در لیس��ت توافق بیمه ها قرار گرفته 
اس��ت و به زودی از طریق س��ازمان غذا و دارو این دارو 
اعالم خواهد ش��د.وی افزود: پس از توافق سازمان های 
بیمه گر برای تحت پوش��ش قراردادن این داروی مهم 

بیماران از این به بعد نصف هزینه...

 اعالم شرایط
 معافیت تحصیلی  مشموالن

  با تصویب هی��ات وزیران، آیین نام��ه اجرایی 
معافیت تحصیل��ی مش��موالن وظیفه عمومی 
برای اجرا ابالغ شد. هیات وزیران بنا به پیشنهاد 
وزارت دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح و 
تایید س��تادکل نیروهای مس��لح و به اس��تناد 
 ماده)27( قانون اصالح موادی از قانون خدمت 
وظیفه عموم��ی – مص��وب 1390- آیین نامه 
 اجرای��ی معافیت تحصیل��ی را تصوی��ب کرد.

بر این اس��اس، مش��موالن دارای مدرک دیپلم 
و پیش دانشگاهی و مش��موالن فارغ التحصیل 
مقاطع دانش��گاهی یا مع��ادل آن در حوزه های 
علمی��ه، چنانچ��ه در مهل��ت یک س��ال پس 
از فراغ��ت از تحصی��ل در هر مقطع بر اس��اس 
مق��ررات وزارتخانه ه��ای عل��وم، تحقیق��ات و 
فناوری و بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
در یکی از دانشگاه ها پذیرفته ش��وند، تا زمانی 
که وفق مواد)33( و )35( قانون خدمت وظیفه 
عمومی- مصوب 1363- به تحصیل اش��تغال 

دارند، می توانند از معافیت تحصیلی اس��تفاده 
کنند.همچنین دانشجویانی که دانشگاه محل 
تحصیل آن ها منحل شود، به شرطی که غایب 
ش��ناخته نش��وند، در صورت پذیرش در سایر 
دانش��گاه ها )بر اس��اس مقررات وزارتخانه های 
علوم، تحقیقات و فناوری و بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی( مدت تحصیل انجام شده، جزو 
سنوات مجاز معافیت تحصیلی آن ها محسوب 

نخواهد شد.
انتقال یا تغییر رش��ته دانش��جو در مواردی که 
نی��از به انص��راف و آزم��ون مجدد نیس��ت، در 
صورتی مش��مول معافیت تحصیلی خواهد بود 
که از حداکثر س��نوات مج��از تحصیلی تجاوز 
نکند.بر اس��اس این مصوبه، معافیت تحصیلی 
دانش آم��وزان، دانش��جویان و طالب��ی ک��ه 
 اخراج می ش��وند یا از تحصیل انص��راف داده یا 

ترک تحصیل می کنند...

دولتابالغکرد:

سرقت چوگان؛ وقتی همه خواب بودند ...
نام ورزش چوگان  از ن��ام چوبی که با آن بازی انجام می ش��ود 
گرفته ش��د اس��ت.چوگان در ابتدا به منظور تمری��ن نظامی و 
جنگی در بی��ن رزم آوران ای��ران کهن صورت م��ی گرفته ودر 
 آن استعداد اس��ب های جنگی را به تماش��ای چوگان دوستان 

می گذاشتند. که در میان پادشاهان و اشراف قوم معروف بوده 
است. فردوس��ی  بزرگ در قسمتی از ش��اهنامه قصه چوگان را 

چنین می گوید:
همه کودکان را به میدان فرست      برای دیدن گوی و چوگان فرست 

در دوره صفوی��ان اس��ناد تاریخ��ی نش��ان م��ی ده��د ک��ه 
ش��اه عباس چوگان باز بوده اس��ت و حتی پی��ش از این که به 
 اصفهان بیاید در قزوی��ن که پایتخت ایران ب��وده چوگان بازی

 می کرده است. 
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 فراخوان عمومی  یک مرحله ای
 همراه با ارزیابی کیفی 

ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را از محل اعتبارات داخل��ی به پیمانکاران  
 واجد ش��رایط واگذار نماید لذا از کلیه ش��رکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر ش��ده در ذیل صفحه می باشند دعوت
 می شود تا از تاریخ 92/9/11 الی 92/9/18 با واریز مبلغ 200000 ریال برای هر پروژه بشماره 2175670203003 حساب 
سیبا ) بانک ملی ( و دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار و مشخصات فنی پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیر خانه شرکت 
واقع در اصفهان خ 22 بهمن ، مجتمع اداری امیر کبیر مراجعه یا برای کس��ب اطالعات بیش��تر به سایت شرکت شهرکهای 
صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت به دبیر خانه شرکت 
شهرکهای صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 92/10/5 می باشد و هزینه درج آگهی 

روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد . 
1- موضوع مناقصه : خرید و اجرای فضای سبزو میدان ورودی شهرک صنعتی بزرگ 

مبلغ برآورد اوليه :1/204/456/000 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 30/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته کشاورزی از دفتر فنی استانداری و یا اداره کار و امور اجتماعی 
2- موضوع مناقصه : اجرای محوطه سازی   و تکمیل معابر و جدول گذاری شهرک صنعتی زواره  و اردستان 

مبلغ برآورد اوليه: 6/554/101/074 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 130/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند
3- موضوع مناقصه : ترمیم ترانشه های شهرک صنعتی میمه ) تجدید ( 

مبلغ برآورد اوليه: 2/473/492/107 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 60/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند
4- موضوع مناقصه : اجرای ورودی و خروجی شهرک صنعتی راوند کاشان )تجدید ( 

مبلغ برآورد اوليه: 1/719/898/262 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه :35/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند
5- موضوع مناقصه : خرید و اجرای فضای سبز و آبیاری قطره ای شهرک صنعتی کوهپایه ) تجدید ( 

مبلغ برآورد اوليه: 743/144/830ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 25/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته کشاورزی از دفتر استانداری و یا اداره کار و امور اجتماعی 
6- موضوع مناقصه : اجرای ورودی و خروجی و جدول گذاری شهرک صنعتی هرند

مبلغ برآورد اوليه: 5/506/247/183 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 115/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 

   شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
 سهامی خاص

نوبت اول



چهره روزيادداشت

 تصويب طرح ممنوعیت
 اشتغال بازنشستگان

دوفوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اش��تغال بازنشس��تگان در 
مشاغل اجرایی و ستادی که در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس 

شورای اسالمی قرار گرفته بود، به تصویب رسید.
در این جلسه از مجموع نمایندگان حاضر در جلسه 166 نماینده رای 
موافق، 31 نماینده رای مخالف و 8 نماینده رای ممتنع به دوفوریت 

این طرح دادند.
با تصویب دو فوریت این طرح در جلسه بعدی مجلس شورای اسالمی 
تصویب و یا رد طرح فوق در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای 

اسالمی قرار خواهد گرفت.
در مقدمه این طرح آمده است با وجود نیروی کار جوان، فعال و دارای 
تعهد و تخصص در کشور متاسفانه شاهد انتصاب افراد بازنشسته یا 
فاقد توان جسمی الزم به لحاظ سن باال در سمت های اجرایی مانند 

استاندار، معاونین، معاون استاندار و معاونین وزرا هستیم.

 موافقت مجلس با استعفای 
يک نماينده

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با اس��تعفای نماینده نهاوند از 
سمت نمایندگی برای احراز پست سفیری فدراسیون روسیه موافقت 
کردند.در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی پس از پایان اظهارات 
مخالفان استعفای سنایی از سمت نمایندگی رأی گیری انجام شد 
و وکالی ملت با 141 رای مواف��ق، 55 رای مخالف، 10 رای ممتنع 
از مجموع 224 نماینده حاضر در مجلس با استعفای مهدی سنایی 

نماینده مردم نهاوند از سمت نمایندگی موافقت کردند.
با این رای موافق مجلس با استعفای نماینده نهاوند، سنایی به عنوان 

سفیر به مسکو می رود.

اتصال سرورهای ناجا و قوه قضايیه 
به يکديگر

 حجت االس��الم حمید ش��هریاری رییس مرکز آم��ار و انفورماتیک 
 قوه قضاییه با اش��اره به ای��ن خبر اف��زود: بیش از یک س��ال میان
 قوه قضاییه و فرماندهان ناجا گفت وگو و بحث و بررسی وجود داشت.

وی افزود: سرانجام هفته گذش��ته پس از یک سال بحث و گفت وگو 
در این زمینه فرماندهان ناجا پذیرفتند تا سرورهای این دو دستگاه 
به یکدیگر متصل ش��وند.رییس مرک��ز آم��ار و انفورماتیک، اتصال 
سرورهای ناجا و قوه را گامی مثبت در حوزه رسیدگی به پرونده های 
کیفری ارزیابی ک��رد.وی تصریح کرد: ماه آین��ده اولین پرونده های 
بین دادگستری و ناجا مبادله خواهد شد و این در حالی است که این 
اتصال در مرحله پایلوت است.حجت االسالم شهریاری خاطرنشان 
کرد: برخی محدودیت های حفاظتی از سوی ناجا برای برقراری این 
اتصال و ارتباط وجود داشت که با توجه به بحث های انجام شده این 

محدودیت ها برطرف شد.
وی گفت: نیروی انتظامی موظف است اقدامات الزم را برای هر چه 

بهتر اجرا شدن این طرح انجام دهد.

 عسگراوالدی سیاسی بود
 نه سیاسی کار

آیت اهلل مهدوی کنی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه 
اسالمی و س��تاد برگزاری مراس��م ارتحال مرحوم حبیب اهلل عسگر 
اوالدی به خصوصیات اخالقی وی پرداخت و گفت: عس��گراوالدی 
عالوه بر دیانت و تعبد، احساس مسوولیت نسبت به دیگران داشت.

وی افزود: مرحوم عسگراوالدی در زندان نیز چنین بود و برای حفظ 
جوان ها تالش می کرد. در سخنرانی ها و رفتار و استراتژی و گفتار به 

دنبال این بود که جامعه را به اهداف عالی دعوت کند.
رییس مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: عس��گراوالدی به دنبال 
رس��اندن دیگران به سوی مس��یر صحیح بود. وی سیاس��ی بود اما 
سیاسی کار نبود و این مساله مهمی اس��ت که سیاسی کاری غیر از 

سیاسی بودن دینی است.
وی افزود: عس��گراوالدی مس��لمان انقالبی بود نه انقالبی مسلمان. 
 ام��ام )ره( نیز ب��ر این مس��اله تاکی��د داش��تند که باید مس��لمان 

انقالبی بود.

تاکید شمخانی بر ادامه مسیر مذاکره
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اراده جدی ایران برای ادامه 
مس��یر مذاکره با 1+5 با حفظ هوش��یاری و دقت گفت: بدون شک 
در جریان همکاری مش��ترک، هرگونه اقدام و رفتاری که مستقیما 
 و یا تلویح��ا با تعهدات ط��رف مقاب��ل همخوانی نداش��ته و مبتنی 
بر حسن نیت نباش��د با واکنش متناس��ب همراه خواهد شد.»علی 
ش��مخانی« این مطلب را در دیدار با »وائل الحلقی« نخس��ت وزیر 

سوریه بیان کرد.

با وجودی که روحانی در اولین نشس��ت خبری خ��ود در تبیین 
سیاس��ت خارجی دولتش گفته ب��ود که اولوی��ت دولتش روابط 
 دوس��تانه و نزدیک با همس��ایگان و ب��ه ویژه کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس است اما به نظر می رسد این اولویت در سایه مذاکرات 
هسته ای ژنو پنهان ماند.حاال تیم سیاس��ت خارجی بعد از توافق 
ژنو مجالی برای ترمیم روابط با کشورهای عربی یافته است.دولت 
روحانی و دستگاه دیپلماسی کشور در سه ماه اول فعالیت متمرکز 
بر حل پرونده هسته ای بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت 
روحانی بعد از آنکه توانست گرهی از پرونده هسته ای ایران بگشاید، 
س��ری خلوت کرده و به دنبال ترمیم روابط با کش��ورهای عربی 
حوزه خلیج فارس است. عربس��تان، بحرین، امارات متحده عربی 
کشورهایی هستند که در سال های اخیر روابط خود با ایران را در 

کم ترین سطح یا در فضایی آکنده از سوءتفاهم دنبال می کنند.

پادرمیانی آيت اهلل هاشمی
ب��رای ترمی��م روابط ب��ا عربس��تان ک��ه ای��ن روزه��ا مواضعی 
 در ح��د مواض��ع رژی��م صهیونیس��تی علیه ای��ران م��ی گیرد، 
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی هم اعالم آمادگی کرده است. این 
مواضع عربستانی ها بیش تر به خاطر اختالف نظرشان با ایران در 
ماجرای درگیری های بحرین و بحران س��وریه است. کار حتی به 
جایی رسیده که چندی قبل یک سایت فرانسوی از حمایت بندر 

بن سلطان شاهزاده عربس��تانی از گروهک های تروریستی علیه 
ایران خبر داد. آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی که از دوران ریاست 
جمهوری اش تاکنون روابط خوبی با دولت آل سعود دارد در گفت 
وگو با فایننش��یال تایمز برای تنش زدایی بین ایران و عربس��تان 
اعالم آمادگی کرده و گفته اس��ت حاضر است برای بهبود روابط با 

عربستان تالش کند.
 هاش��می رفس��نجانی امس��ال از س��وی پادش��اه عربس��تان به

 مناسک حج هم دعوت ش��ده بود.  اما حاال بعد از سخنان آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان هم 
گفته که به زودی به عربس��تان خواهد رفت. او در نشست خبری 
مشترک خود با احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه اظهار داشته 
که »به عربستان هم سفر خواهم کرد باید زمان دقیق آن معلوم شود 

و حتما منتظر گفت وگو با برادران خود در عربستان هم هستیم«.

تبريک اماراتی ها و سفر وزير خارجه
همان شیخ بن زاید ال نهیان که پس از ماجرای سفر احمدی نژاد به 
جزیره ابوموسی تندترین مواضع را علیه ایران گرفته بود آخر هفته 
گذشته به ایران آمد و با روحانی و ظریف دیدار کرد. امارات متحده 
عربی اولین کشور عربی حوزه خلیج فارس بود که پس از توافق در 

ژنو به ایران تبریک گفت.
شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات حاال با استقبال 

گرم ظریف به ایران آمده، با همتای خود در تهران دیدار کرده و در 
دیدار رییس جمهور ایران بر حل اخ��راج ایرانی های مقیم امارات 
تاکید کرده اس��ت. حس��ن روحانی در دیدار این مق��ام اماراتی با 
بیان این که توس��عه روابط در همه زمینه ها با کشورهای منطقه، 
 به ویژه با امارات در دس��تور کار دولت تدبیر و امید اس��ت، گفت:

» با توجه به تحوالت اخیر، فرصت خیلی خوبی برای توسعه روابط 
سیاسی و همکاری های اقتصادی میان ایران و امارات ایجاد شده و 
ان شاء اهلل، تهران و ابوظبی از این فرصت جدید بهترین استفاده را 
به عمل خواهند آورد.  جمهوری اسالمی ایران خواهان منطقه ای با 
ثبات و رو به رشد و توسعه است و باید با وحدت، اتحاد و یکپارچگی 
به این سمت حرکت کرده و همکاری های اقتصادی را توسعه داد«. 
وزیران امور خارجه ایران و ام��ارات بر ضرورت آغاز فصل جدیدی 
از مناسبات دو جانبه و چند جانبه تاکید کردند و ظریف گفت که 
ایران برای روابط دو جانبه با همسایگان به ویژه کشور دوست و برادر 

امارات اهمیت زیادی قایل است.

بحرين خواستار بازگشت سفیر
با وج��ود اخت��الف نظرهای ش��دید ای��ران  و بحرین ک��ه بعد از 
 سرکوب شیعیان بحرین توسط دولت این کش��ور، رخ داده، حاال 
وزیر خارجه بحرین می گوی��د از ایران برای ش��رکت در اجالس 

امنیتی منامه دعوت به عمل آمده است. 
در روزنامه الوس��ط بحرین، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه 
بحرین گفت: بحرین از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای 
شرکت در اجالس منامه که قرار است ششم تا هشتم دسامبر سال 
 2013 میالدی برگزار شود، دعوت کرده است.در اردیبهشت ماه 
س��ال 89 بحرین در واکنش به اعتراض ایران به سرکوب شیعیان 
و مداخله عربس��تان در بحران سیاسی بحرین، دولت منامه سفیر 
خود را از ایران فراخواند و ایران هم متقابال سفیر خود را خواست. 
اخیرا سیدحسن نصراهلل در دیدار با معاون وزیر امورخارجه ایران 
از وی خواسته است تا تهران از اعزام سفیر به منامه خودداری کند 
چرا که این اقدام در بحرین یک نوع گش��ایش سیاس��ی از طرف 
ایران برش��مرده می ش��ود که هیچ بهایی برای آن پرداخت نشده 
 اس��ت.در کنار این تحوالت ای��ران، آخر این هفته ن��وری مالکی

 نخست وزیر عراق هم به ایران سفر می کند. 
روابط ایران با عراق متمایز از روابط کش��ورمان با سایر کشورهای 
عربی منطقه اس��ت. ایران بعد از س��قوط رژیم دیکتاتوری صدام 
حسین روابط نزدیکی با دولت عراق دارد.حتی در یکی دو سال اخیر 
گزارش هایی درباره میانجی گری عراق در روابط ایران و امریکا هم 

شنیده شده است. 
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کش��ورمان درباره س��فر مالکی 
به تهران گفته که ما روابط بس��یار خوبی با عراق داریم و سوری 
ن��وری المالکی در ادامه گفت وگوهای سیاس��ی بین دو کش��ور 
اس��ت و امیدواریم ک��ه در س��فر وی بتوانیم زمینه گس��ترش 
 روابط به ش��کل هرچ��ه بهتر را فراه��م کنیم و هم��کاری های

 بیش تری داشته باشیم.

بررسی تحرکات ديپلماتیک  در ارتباط با کشور های همسايه 

 ماموريت ويژه نتانیاهونوبت به عرب ها رسید
 به موساد درباره ايران

هفته نامه »س��اندی تایمز« ب��ه نقل از مناب��ع امنیتی و 
اطالعاتی اس��راییلی نوشته اس��ت »بنیامین نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی از موس��اد خواس��ته 
 اس��ت عملک��رد ای��ران در زمین��ه تحریم ه��ا و برنامه

هس��ته ای را تح��ت نظ��ر گرفت��ه و هرگون��ه انح��راف 
 و نق��ض توافق نام��ه ژن��و از جان��ب ته��ران را گزارش

 کند.

 فرار شمار زيادی از 
تروريست ها از القلمون

یک روزنامه س��وری در گزارشی از فرار ش��مار زیادی از 
اعضای گروه های تروریستی از رویارویی با ارتش سوریه 

در منطقه القلمون خبر داد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه س��وری الوط��ن، همزم��ان 
ب��ا پیش��روی ه��ای جدی��د ارت��ش س��وریه در 
 منطق��ه القلم��ون، ش��مار زی��ادی از تروریس��ت ه��ا
  ب��ا ف��راری ش��دن از ای��ن منطقه خ��ود را ب��ه منطقه

 مرزی عرسال )هم مرز با لبنان( رسانده اند.
ای��ن روزنام��ه همچنین با اش��اره ب��ه موفقی��ت های 
بزرگ ارتش س��وریه در منطق��ه الغوطه ش��رق، اعالم 
 کرد: به نظر می رس��د نب��رد ارتش با تروریس��ت ها در 
 منطق��ه الغوط��ه ب��ه روزه��ای پایان��ی خود رس��یده 

است.
 ب��ه زودی ای��ن منطقه از ل��وث وجود تروریس��ت های 
 تکفی��ری و وهابی مورد حمایت آل س��عود پاکس��ازی

خواهد شد .

 عقب نشینی ترکیه 
از راهبرد »نوعثمانی«

روزنامه الحیات با اش��اره ب��ه وقوع تغییر در سیاس��ت 
خارجی ترکیه و بحث ه��ای مطرح ش��ده در این باره از 
قول منابع آگاه در ترکیه تصریح ک��رد که این تغییرات 
 اخی��ر در سیاس��ت خارج��ی ناش��ی از تصمی��م  اخیر 
شورای امنیت ملی ترکیه است که در آن تاکید شده که 
این کش��ور باید به گذرگاه امن انرژی ب��ه جای پیگیری 
 سیاس��ت نو عثمان��ی و ائتالف ب��ا گروه های اس��المی 

بازگرد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

پیشنهاد کردم عسگر  اوالدی به 
صورت نمادين دبیر کل باقی بماند 

باهنر/  نایب رییس مجلس 

این بح��ث که مرحوم عس��گراوالدی به ص��ورت نمادین دبی��رکل باقی 
بماند را م��ن خود مطرح ک��ردم، ما چون ب��ا عس��گراوالدی نزدیک کار 
کرده بودیم نمی توانیم جایگزینی برای وی تصور کنیم، عس��گراوالدی 
هنوز وجوه ناش��ناخته ای برای مردم دارد که باید ش��ناخته شود از این 
رو پیش��نهاد کردیم که ایش��ان به صورت نمادین دبی��رکل باقی بماند.     
 به نظر بن��ده اصولگرایان و اصالح طلب��ان جامعیت گذش��ته را ندارند و

 ه��ر ک��دام از آنها گ��روه گروه 
شده اند از این رو باید هماهنگ 
شوند. من فکر می کنم روحانی 
خیلی نیاز ندارد که کار سیاسی 
انجام دهد چون مس��ایل مبتال 
به این کش��ور اقتصادی است و 
همه نیز می دانند که مهم ترین 
دغدغه مردم، اقتص��اد خانوار 

است.
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2
ظریف به دانشگاه تهران می رود

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ور،فردا در سالن عالمه امینی دانش��گاه تهران درباره موضوع 
»مذاکرات هس��ته ای و سیاست خارجی« س��خنرانی می کند.براس��اس این گزارش، زمان این نشست 

ساعت 15 تا 17 است.

 ايران در رتبه 2۰ 
تولید علم دنیا

 روحانی چهارشنبه  
به مجلس می رود

جعفر مهراد رییس مرکز منطقه  ای اطالع رس��انی علوم و فناوری با اعالم 
کسب رتبه بیستم تولید مقاالت علمی جهان توسط ایران و قرار داشتن 
در رتبه دوم منطقه پس از ترکیه براساس تازه ترین آمار پایگاه ISI �� از 
ابتدای سال جاری میالدی تا ماه نوامبر �� گفت: از ابتدای 2013 تاکنون 
آمریکا، چین، انگلستان، آلمان و ژاپن به عنوان پنج کشور برتر تولیدکننده 

علم جهان، حدود 60 درصد مقاالت نمایه شده در ISI را ارایه کرده اند.
وی  گفت: ایران با تولید 21هزار و 138 مقاله جایگاه 20 تولید علم جهان 
را به خود اختصاص داده اس��ت و ترکیه نیز رتب��ه 18 جهان را در اختیار 
دارد. این دو کش��ور به ترتیب1/46 )یک و چهل و ش��ش صدم( درصد و 
1/57 )یک و پنج��اه و هفت صدم( درصد از کل تولی��د مقاالت دنیا را به 

خود اختصاص داده اند.

عضو هیات رییسه مجلس از حضور رییس جمهور در صحن علنی مجلس برای 
ارایه الیحه بودجه 93 خبر داد و گفت: روحانی در روز چهارش��نبه برای ارایه 
الیحه بودجه سال آینده به مجلس می آید.حجت االسالم حسین سبحانی نیا 
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با اش��اره به جزییات روند بررسی 
الیحه بودجه 93 در کمیس��یون های تخصصی و صحن علنی پارلمان، گفت: 
 روال بررس��ی الیحه بودجه ساالنه کشور براس��اس آیین نامه داخلی مجلس 
به این صورت است که رییس جمهور الیحه بودجه را همراه گزارش عملکرد 
ساالنه دولت در اجرای اهداف برنامه پنجم توس��عه به نمایندگان به صورت 
مکتوب ارایه می کند. وی افزود: رییس جمه��ور می تواند حدود 45 دقیقه تا 
یک ساعت هم در مورد گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه و هم الیحه بودجه 

توضیحاتی را در صحن علنی مجلس به نمایندگان ارایه دهد.

منصور حقیقت پ��ور نماینده مردم اردبی��ل در مجلس 
شورای اس��المی و نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی خانه ملت جزییات س��فرش هیات 

پارلمانی ایران به لبنان را تشریح کرد.
وی با اشاره به حادثه تروریستی مقابل سفارت ایران در 
بیروت گفت: طی آن حادثه 27 نفر از مردم عادی و 6 نفر 

از ایرانی ها و همکاران سفارت به شهادت رسیدند.
وی در بیان جزییات دیگری در این س��فر اظهار داشت: 
مقامات لبنانی اعالم کردند که منتظر مش��خص شدن 
نتایج بیش تری درباره جزییات این حادثه تروریس��تی 
 هس��تیم؛ البته در ای��ن س��فر در کن��ار گفت وگوهای

 صورت گرفته مح��ل حادث��ه را نیز بررس��ی کردیم تا 
جزییات انفجار توسط هیات ایرانی نیز بررسی شده باشد.

حقیقت پور همچنین با اش��اره به انتشار اظهار نظری از 
س��وی وی درباره نظر سید حس��ن نصر اهلل در خصوص 
توافق��ات ژن��و گف��ت: توضیحی ک��ه برخی رس��انه ها 
 منتش��ر کردند آن گونه که م��ن بیان ک��ردم نبود من

 این گون��ه بیان ک��ردم ک��ه در دی��دار ما ب��ا دبیر کل 
 حزب اهلل لبنان نص��ر اهلل درباره توافقات ژن��و گفت: اگر

 مقام معظم رهبری راضی هستند من هم به عنوان مقلد 
رهبر معظم انقالب راضی هستم.

علی اکبر صالحی  با حضور در منزل شهید احمدی روشن 
با خانواده این شهید دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار 
صالحی اظهار داش��ت: امروز صنعت هس��ته ای و اقتدار 
بین المللی ای��ران اس��المی مرهون مجاهدت ش��هداو 
ایثارگران اس��ت و ما هرچه داریم به برک��ت وجود این 

عزیزان و خانواده معظم شان است.
وی  ادامه داد: ما بارها اعالم کرده ایم و باز هم می گوییم 
در خصوص دستاورد خون شهدا و ایثارگران مان ذره ای 
عقب نشینی نخواهیم کرد و با تمام توان صنعت صلح آمیز 

هسته ای را پیش خواهیم برد.
صالحی خاطرنش��ان کرد :مصطفی روشن، رضایی نژاد، 
علی محمدی، ش��هریاری، قش��قایی و دیگر ش��هدای 
صنعت هسته ای کش��ور از دفاع مقدس تاکنون ناظر بر 
اعمال ما و مدیران هستند و ما این را با تمام وجود درک 
و لمس می کنیم. وی در پایان  گفت : البته غایت کمال 
هر مسلمانی اس��ت که در راه رسیدن به معبود و جایگاه 
همیشگی خود از زیباترین راه بهره ببرد و خوشا به حال 
آنان که با شهادت و چهره به سرخی خونشان به این دیدار 
می روند و من غبطه می خورم به این جوانانی که در اوج 
جوانی به رستگاری می رسند. امیدواریم خداوند همه ما 

را به این بزرگ مردان تاریخ متصل کند.

س��یدعباس عراقچی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما 
در پاس��خ به این پرس��ش مجری که در مذاکرات ژنو به 
چه چیزی دس��ت یافتیم و مت��ن تواف��ق از نظر حقوقی 
 چه تعری��ف و الزاماتی دارد افزود : ای��ن متن را نمی توان 
توافق نام��ه حقوقی دارای تعهدات ال��زام آور تلقی کرد و 

بیش تر به یک بیانیه سیاسی شبیه است.
وی ادامه داد : متن این توافق بیانیه سیاس��ی اس��ت که 
 دو طرف به عن��وان برنامه اق��دام مش��ترک، اقداماتی را 
به صورت داوطلبانه برای یک دوره زمانی مشخص انجام 
می دهند.معاون حقوقی و بین المل��ل وزیر امور خارجه 
با اش��اره به این که این توافق یا بیانیه، گام نخست برای 
 رس��یدن به توافق جامع اس��ت، اف��زود : در گام نهایی به

 راه حل جامعی برای موضوع هسته ای ایران می رسیم و 
تکلیف مشکالت، روشن و همه تحریم ها برداشته و ایران 
از برنامه صل��ح آمیز خود از جمله غنی س��ازی برخوردار 
 می ش��ود و به هدف مش��ترک که ب��ازی برد برد اس��ت 
می رس��یم. عضو ارش��د هیات مذاکره کنن��ده ایرانی در 
ژنو در پاس��خ با بیان این ک��ه مذاکرات اخی��ر محصول 
 تجربیات همه مذاکرات جمهوری اسالمی ایران در بیش از

  30 س��ال گذش��ته اس��ت تاکید کرد : به هی��چ وجه به 
طرف های مقابل خوشبین نیستیم و حتی بدبین هستیم.

امیرسرلشکر صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
ایران صبح دیروزدر مراسم الحاق ناوهای موشک انداز نیزه 
تبرزین و سیرجان به نیروی دریایی ارتش که در بوشهر برگزار 
شد، با اشاره به پدیده شوم دزدان دریایی گفت: گمان نکنید 
که این پدیده خودجوش است بلکه این به وسیله دشمنان 
هدایت شده تا آب راه هایی که موجب صیانت دریایی ما باشد، 

به گونه ای قطع گردد.
وی ادامه داد: با کمال شگفتی و به لطف خدا همه دریافتند 
که شما در دورترین نقاط و تنگه ها رفتید و این پدیده را در 

نطفه سرکوب کردید. 
فرمانده کل ارتش با بیان این که برخی حرکت ها به گونه ای 
هدایت ش��ده ص��ورت می گرفت ک��ه گویی اهرم��ی برای 
ذلت ما باش��د، تصریح کرد: م��ا همین مس��اله را تبدیل به 
 عزت کردیم و این موض��وع در همه عرصه ه��ا اتفاق افتاده 

است.
صالحی با تس��لیت زلزل��ه برازجان به مردم اظهار داش��ت: 
ارتش با تمام توان در صحنه اس��ت، همزمانی با این مراسم 
و تش��ریف آوردن رییس جمهور با تمام ارکان ش��ان ، همت 
تمام مسوولین استان این طور است که به درد مردم در این 
 حادثه رسیدگی کنند و ارتش نیز با تمام توان در خدمت شان

 است.

انرژی هسته ای دفاعیمجلس دفاعی

 نظر سید نصر اهلل
 درباره توافقات ژنو

ذره ای عقب نشینی 
نمی کنیم

 به طرف مقابل 
بدبین هستیم

نداجا »دزدان دريايی« را 
در نطفه خفه کرد
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داروی ناباروری بیمه می شود
وزیر بهداشت از بیمه شدن یکی از داروهای مهم ناباروری خبر داد و 
گفت: با بیمه شدن این دارو قیمت پرداختی بیماران برای این دارو 

به نصف کاهش می یابد.
 سید حسن هاشمی با اشاره به توافق وزارت بهداشت با سازمان های 
بیمه گر اظهار داشت: یکی از مهم ترین داروهای ناباروری در لیست 
توافق بیمه ها قرار گرفته است و به زودی از طریق سازمان غذا و دارو 

این دارو اعالم خواهد شد.
وی افزود: پس از توافق س��ازمان های بیمه گر برای تحت پوش��ش 
قراردادن این داروی مهم بیماران از این به بعد نصف هزینه این دارو را 
پرداخت می کنند و به نوعی هزینه این دارو به نصف کاهش می یابد.

 هاش��می بیان داش��ت: با توجه ب��ه این که در س��ال آین��ده اعتبار 
قابل توجهی به وزارت بهداش��ت تخصیص می یابد بر این اساس من 
نیز به مسووالن س��ازمان غذا و دارو اعالم کردم برای تحت پوشش 
قراردادن داروی ناباروری به صورتی اقدام کنند تا حرکت آنان برای 
تحت پوشش قرار دادن این دارو در لیست بیمه نمایشی نباشد. وزیر 
بهداشت خاطرنشان کرد: متاس��فانه هزینه داروهای ناباروری فشار 
زیادی را به م��ردم وارد می کند و امیدواریم با بیمه ش��دن داروهای 

ناباروری کمی از مشکالت مردم کاهش یابد. 

 ايجاد يک هزار و 500 شغل
 در زندان های استان 

مدیر نمایندگی بنیاد تعاون و حرفه آموزی زندانیان استان اصفهان 
از ایجاد بیش از یک هزار و 500 شغل در س��طح زندان های استان 

اصفهان در دو سال گذشته خبر داد.
احمد خسروی با حضور در زندان مرکزی اصفهان از تمامی مراحل 
اش��تغال زایی و کارگاه های مختل��ف بنیاد تع��اون و حرفه آموزی 
 زندانیان اس��تان اصفهان بازدید و با برخی از محکومین و متهمین

 در حال کار نیز دیدار و گفت وگو کرد.
در این بازدید، محمدی، مدیر نمایندگی بنیاد تعاون و حرفه آموزی 
زندانیان استان اصفهان با اشاره به فعالیت های انجام شده، گفت: در 
دو سال گذش��ته بیش از یک هزار و 500 شغل در سطح زندان های 

استان ایجاد شده است.

کارخانه روغن نباتی جابه جا شود
رییس کمیسیون بهداشت و س��المت شورای اسالمی شهر اصفهان 
عنوان کرد: وجود کارخانه روغ��ن نباتی بوی نامطبوعی در محدوده 
خیابان امام خمینی)ره( ایجاد می کند از این رو الزم است شهرداری 
برای انتقال کارخانه اقدام عاجلی انجام دهد.غالمحسین صادقیان در 
جلسه علنی دیروز شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: وجود کارخانه 
روغن نباتی در خیابان امام خمینی)ره( ب��وی نامطبوعی ایجاد می 

کند که باعث نارضایتی اهالی این محدوده شده است.

دغدغه  شورا ، فرهنگ عمومی است
اصغ��ر آذربایجان��ی ،ریی��س کمیس��یون فرهنگ��ی، اجتماع��ی و 
 ورزشی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان در اصفهان اظهار داشت: 
 باالتری��ن عنصری ک��ه جامع��ه را ش��کل می دهد، فرهن��گ بوده

 و شورای اسالمی چهارم شهر اصفهان دغدغه اصلی خود را فرهنگ 
 می داند بنابراین رویکرد اساس��ی ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان
  پیگی��ری و اج��رای دغدغه ه��ای اصل��ی فرهنگ��ی م��ردم

 است.

 ثبت بیش از يک هزار و 800
 وقف جديد در سطح کشور

 س��خنگوی س��ازمان اوقاف و ام��ور خیریه ب��ا بیان ای��ن که هیچ 
صدقه ای چون وقف چنین مزیّتی جاودانه ن��دارد، گفت: از ابتدای 
س��ال 92 تاکنون، یک هزار و 810 وقف در سراس��ر کشور به ثبت 
رسیده است.حسن ربیعی با اشاره به گسترش و نهادینه شدن بیش 
از پیش فرهنگ حسنه وقف در کش��ور به مدد فعالیت های تبلیغی 
 و رس��انه ای، بیان داش��ت: یک هزار و 810 وقف جدی��د از ابتدای

 س��ال 92 تاکنون با نیت فرهنگی، دینی، آموزشی و امور خیریه در 
سراسر کشور ثبت شده است. 

 وی اضاف��ه کرد: یک��ی از بارزترین مص��داق های تزکی��ه ، صدقه و 
کامل ترین مصداق آن ، وقف اس��ت که به واس��طه وقف ، اصل مال 
انس��ان ثابت می ماند و فرع ) منافع ( آن نیز با دوام و ثبات آن اصل ، 

جریان خواهد داشت. 
س��خنگوی س��ازمان اوقاف و ام��ور خیریه ب��ا بیان ای��ن که هیچ 
صدقه ای چون وق��ف چنین مزیت��ی جاودانه ندارد ، اف��زود: مردم 
نیکوکار و خی��ر ایران اس��المی از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی 
 تا س��ال 88 در هرس��ال به طور متوس��ط 198 وقف جدید به ثبت

 می رساندند. 

 فعالیت 760 همیار طبیعت
 در استان

کارشناس اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان با اشاره به این که وظیفه همیاران طبیعت، گسترش 
فرهنگ حفظ و صیانت از منابع طبیع��ی و پس از آن اعالم تخلفات 
صورت گرفته به مراجع ذیصالح است از فعالیت 760 همیار طبیعت 
در اس��تان اصفهان خب��ر داد.ش��هال صالحی بیان داش��ت: با هدف 
مش��ارکت مردم در زمینه های حفظ، احیا و توس��عه منابع طبیعی 
تجدید پذیر و به منظور حفاظت از عرصه های منابع طبیعی، طرح 
همیار طبیعت در اس��تان اصفهان اجرا ش��د.وی افزود: 760 نفر به 
عنوان همیاران طبیعت به صورت افتخاری در استان اصفهان فعالیت 
می کنند. کارش��ناس اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اس��تان اصفهان گفت: طبیعت خدادادی نعمت هایی 
هستند که به نسل های آینده نیز تعلق دارند و حفاظت و نگهداری و 

توسعه این منابع از وظایف یکایک آحاد جامعه است.

 انجام 94 هزار معاينه سرپايی
 در پزشکی قانونی

در هفت ماهه نخس��ت س��ال، تعداد 94 هزار و 282 مورد معاینات 
سرپایی با افزایش سه درصدی نس��بت به مدت مشابه سال قبل، در 
اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان صورت گرفت. بر اساس اعالم 
اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان، در هفت ماهه نخست سال 
تعداد 94 هزار و 282 نفر در حوزه معاینات سرپایی به این اداره کل و 

مراکز تابعه مراجعه کرده اند.

 جامعه ايران 
رو به پیری می رود

جامعه ایران رو به پیر ش��دن می رود ل��ذا بیماری های 
دوره پیری نظیر زوال عق��ل یا آلزایمر، یکی از معضالت 
سیس��تم بهداش��ت و درمان جامعه آین��ده خواهد بود 
که ع��الوه بر درمان ه��ای دارویی، روش ه��ای تقویت 
سیستم عصبی می تواند از پیشرفت این بیماری در افراد 

جلوگیری کرده یا پیشرفت آن را کند کنند .
دکتر علی یونس��ی متخصص علوم اعص��اب با بیان این 
مطلب تاکید کرد: این ه��دف در صورتی محقق خواهد 
شد که عملکرد و ساختار سیستم عصبی را در هر بخش 
بشناسیم و این در قالب بررسی علوم اعصاب و شناختی 

امکان پذیر است .
عضو هی��ات علم��ی دانش��کده فن��اوری ه��ای نوین 
پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران اف��زود: برای 
آش��نایی هرچه بیش ت��ر با مباح��ث مربوط ب��ه علوم 
اعصاب و ش��ناختی، متخصصان علوم اعصاب و اساتید 
و محققان علوم ش��ناختی از 27 آذر ب��ه مدت 3 روز در 
همایش بی��ن المللی عل��وم اعصاب گرده��م می آیند. 
 دومین همای��ش بین الملل��ی علوم اعص��اب با حضور

  صده��ا ت��ن از دانش��مندان، محقق��ان و اس��اتید 
دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور، 
در مرکز همایش های بین المللی رازی دانش��گاه علوم 
پزشکی ایران برگزار خواهد شد.یونسی، علوم شناختی 
 را از جمل��ه عل��وم قدیمی دانس��ت که حت��ی در زمان

ابوعلی سینا و توسط این دانشمند ایرانی نیز مورد بررسی 
قرار گرفته است.وی گفت: ابوعلی سینا با مطرح کردن 
سووال»انس��ان ش��ناور«، عنوان کرد که اگر انسان را از 
تمام ورودی های حسی محروم کرده و در فضای تاریک 
که تماس با چیزی نداشته باشد، رها کنیم، آیا می تواند 
این آگاهی را داشته باشد که بداند »خود«وجود دارد و 
از محیط مجزاست.یونسی ادامه داد: پاسخ به سواالتی 
همچون سیستم عصبی ما چگونه کار می کند، چگونه 
نور به چشم ما می رسد، چگونه پردازش های اطالعات 
انجام می ش��ود و در نهایت، چگونه م��ی توانیم محیط 
اطراف خود را ببینیم یا بشنویم یا لمس کنیم، از طریق 
بررسی علوم ش��ناختی انجام می شود.وی درباره مسیر 
بینایی چشم که دامنه تخصصی کارش است، گفت: این 
مسیر بخشی از علوم شناختی محسوب می شود که برای 
اولین بار توسط دانشمند ایرانی به نام ابن هیثم یا الحازن 

مورد بررسی قرار گرفت. 
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گشتی در اخبار
80درصداوقاتفراغتنوجوانانباتماشایتلویزیونپرمیشود

عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اس��المی خوراس��گان گفت: نتای��ج یک پژوه��ش در اصفهان 
 نش��ان داد که تماش��ای تلویزی��ون در 80 درصد از م��وارد،  اوق��ات فراغت نوجوانان اس��تان را

 پر می کند.
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ادامه از صفحه ي�ک- چنانچه ظرف 
گروه 
جامعه

  
 یک س��ال از تاری��خ اخراج، انص��راف یا

ترک تحصیل در همان رش��ته و مقطع  
بازگش��ت به تحصیل کنند، حس��ب مورد با درخواست مدرسه، 
دانش��گاه یا مراکز مدیریت حوزه های علمیه و تصویب کمیسیون 
موارد خ��اص مناط��ق و نواحی آم��وزش و پ��رورش در خصوص 
دانش آموزان، کمیسیون موارد خاص مرکزی یا استانی مربوط در 
خصوص دانش��جویان و کمیس��یون موارد خاص مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه در خصوص طالب، مشروط به رعایت سقف سنوات 
تحصیلی موضوع مواد )32( و )33( قانون خدمت وظیفه عمومی- 
مصوب 1363- استمرار می یابد. همچنین معافیت تحصیلی برای 
مشموالن در مقطع تحصیلی متوسطه، هر یک از مقاطع دانشگاهی 
و حوزه های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک بار صادر می شود.

       معافیت تحصیلی دانشجويان انصرافی
معافیت تحصیلی دانش��جویان انصرافی در صورتی که تا یک سال 
پس از تاریخ انصراف، در مقطع یا رشته دانشگاه جدید یا یک حوزه 
علمیه پذیرفته شوند، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی 
)از دیپلم تا دکترای تخصصی( مشروط به این که انصراف، در مدت 
سنوات مجاز صورت گرفته باشد، فقط یک بار قابل تمدید است که 
در این صورت، مدت تحصیل قبلی جزو س��نوات تحصیلی جدید 
 محسوب نخواهد ش��د.بر این اس��اس، ترخیص کارکنان وظیفه 

بدون غیبت اولی��ه در حین خدمت که بیش از یک س��ال از تاریخ 
فراغت آنان از مقطع قبلی سپری شده باشد نیز جهت ادامه تحصیل 
در مقاطع کارشناس��ی و باالتر ب��ه جز در زمان ه��ای اضطراری و 
جنگ بالمانع است.مش��موالنی که مطابق قانون برای تحصیل در 
حوزه های علمیه پذیرفته می شوند، تا زمانی که به تحصیل اشتغال 
دارند، مش��رط به نداش��تن غیبت می توانند از معافیت تحصیلی 
استفاده کنند. اجرای این ماده توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی 
انتظامی جمهوری اس��المی ایران و رده های هم نام در اس��تان ها، 
 طبق تدابیر ابالغی ستاد کل نیروهای مسلح است.همچنین ادارات 
آموزش و پ��رورش موظفند اس��امی دانش آموزانی را که به س��ن 
مشمولیت )18 سال تمام بر اساس ماه تولد( می رسند و طبق قانون 
و این آیین نامه به تحصیل اش��تغال دارند، به ترتیبی که س��ازمان 
وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و رده های 
هم نام در استان ها اعالم می کند برای صدور معافیت تحصیلی به 
س��ازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
و رده های هم نام در اس��تان ها اعالم کنند.بر اساس مصوبه دولت، 
دانشگاه ها موظفند اسامی دانش��جویانی را که مورد پذیرش قرار 
داده اند، بر اس��اس ضوابطی که س��ازمان وظیف��ه عمومی نیروی 
انتظامی جمهوری اس��المی ایران و رده های هم نام در اس��تان ها 

مشخص می کند، برای صدور معافیت تحصیلی اعالم کنند.
       صدور معافیت تحصیلی برای طالب

صدور معافیت تحصیلی برای طالب منوط به ارایه گواهینامه اشتغال 
به تحصیل آنان از طریق مرکز مربوط و بر اساس ضوابطی است که 
از سوی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران و رده های هم نام در اس��تان ها تعیین می شود و مدت اعتبار 
آن، تا یک س��ال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر دوره است.

همچنین معافیت تحصیلی طالب، دانش آموزان و دانش��جویان، 
حس��ب مورد تا پایان مهلت های مقرر در مواد )32( و )33( قانون 
خدمت وظیفه عمومی- مصوب 1363- اس��ت و افراد یاد ش��ده 
موظفند حتی در صورتی که فارغ التحصیل نش��ده باش��ند، ظرف 
یک سال از این تاریخ ،خود را برای رسیدگی به وضعیت مشمولیت 
معرفی کنند و فارغ التحصیل شدن در این مهلت یک ساله، مجوزی 
برای ص��دور معافیت تحصیل��ی در مقطع باالتر نخواه��د بود. در 
 صورتی که طلبه ای بیش از شش ماه متوالی در یک سال تحصیلی

 به طور غیرموجه در محل تحصیل حاضر نشده و ترک تحصیل کند 
یا از تحصیل انصراف داده یا اخراج شود، مرکز مربوط موظف است 
مراتب را ظرف سه ماه برای لغو معافیت تحصیلی به وی و سازمان 
 وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و رده های 
هم نام در اس��تان ها اعالم کند.بر این اس��اس، مقامات مسوول در 
ادارات آموزش و پرورش، دانش��گاه ها و مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه یا نمایندگان رس��می آن در استان ها موظفند بر پیوستگی 
تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طالب مشمول در مدت مجاز 
تحصیل، نظارت کنند و در صورت فراغت یا ترک تحصیل، انصراف و 
اخراج، صورت اسامی آنان را ظرف سه ماه، با ذکر مشخصات کامل و 
نشانی و رشته و مقطع تحصیلی، به طور انفرادی و بر اساس ضوابطی 
که سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و 

رده های هم نام در استان ها مشخص می کند، اعالم کنند.
       ش�رايط معافیت تحصیلی مش�موالنی که در خارج از 

کشور تحصیل می کنند
همچنین مش��موالنی که با داشتن ش��رایط معافیت تحصیلی در 
خارج از کشور تحصیل می کنند، موظفند ظرف یک سال از فراغت 
از تحصیل، اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، خود را برای رسیدگی 
وضع مشمولیت به نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در خارج از 
کشور یا مراکز تعیین شده از سوی سازمان وظیفه عمومی نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران و رده های هم نام در استان ها در 
داخل کشور معرفی کنند.بر اس��اس مصوبه دولت، دانش آموزانی 
که با اس��تفاده از معافیت تحصیلی در خارج به تحصیل اش��تغال 
دارند، چنانچ��ه در حین تحصیل به کش��ور مراجعه کنند و ظرف 
 سه ماه به محل تحصیل خود بر نگردند، معافیت تحصیلی شان لغو 
خواهد شد.مشموالن برای اس��تفاده از معافیت تحصیلی خارج از 
کش��ور باید تضمین های الزم را قبل از خروج از کشور، به سازمان 
وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و رده های هم 
نام در استان ها بسپارند و متعهد شوند در مهلت های مقرر مربوط، به 
کشور مراجعت کنند و شرط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران و رده های هم نام در استان ها مبنی بر ضبط 

تضمین به نفع دولت، در صورت عدم مراجعت به موقع را بپذیرند.

دولت ابالغ کرد:
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25 درصد خودروها فرسوده هستنداصفهان میزبان متخصصان زنان و زايمان کشور

 دبیر علمی همایش ملی س��المت زنان گف��ت: اصفهان به مدت
  3 روز، میزب��ان متخصص��ان زن��ان و زایم��ان کل کش��ور

 در قالب همایش ملی سالمت زنان است.
 اشرف کاظمی اظهارداشت: هدف از برگزاری این همایش ارایه 
نتایج تحقیقات پیرامون چالش های موجود سالمت زنان و بحث 

و ارایه راهبردهای عملیاتی برای ارتقای آن است.
وی بیان کرد: بلوغ و اختالالت رش��د در زنان در ابعاد جس��می، 
روانی و اجتماع��ی و عاطف��ی و هویت جنس��یتی و  اختالالت 

جسمی، جنس��ی، روانی، عاطفی و اجتماعی زنان در دوره های 
مختلف زندگی از بلوغ تا دوره کهنسالی از محورهای این همایش 
است. دبیر علمی همایش س��المت زنان تصریح کرد: باروری و 
ناباروری در زنان ) در سطح پیشگیری، درمان و توان بخشی( و 
رفتارهای پرخطر و پیامدهای آن بر سالمت زنان شامل اعتیاد به 
مواد مخدر و روان گردان، رفتارهای پرخطر جنسی و رفتارهای 

ضد اجتماعی از دیگر محورهای این همایش است.
وی گف��ت: ب��ارداری وزایمان ایم��ن و عوامل موثر بر س��المت 
و کیفی��ت زندگ��ی زن��ان ش��امل توانمن��دی زن��ان، عوام��ل 
اجتماع��ی، حمایت اجتماع��ی، نقش خانواده، رف��اه اجتماعی، 
 خدمات بهداش��ت عمومی در تامین س��المت زنان در س��طوح 
سیاس��ت گذاری، مدیریت��ی و خدماتی از مه��م ترین مباحث 

محوری دیگر این همایش است.
کاظمی، طب مکم��ل و جایگزین در زن��ان و مامای��ی و بلوغ و 
اختالالت رش��د در زنان )در ابعاد جس��می، روانی و اجتماعی و 
عاطفی و هویت جنسیتی( را از دیگر مسایل همایش عنوان کرد 
و افزود: این همایش از 30 بهمن ماه در دانش��گاه علوم پزشکی 

اصفهان برگزار و تا 2 اسفند ادامه دارد.

شهردار اصفهان تاکید کرد: براي حل معضل آلودگي هوا همه 
ارگان ها باید چاره اي بیندیشند چرا که آلودگي هوا سالمت 

و حیات شهر را تحت الشعاع قرار داده است.
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد در برنامه زنده رادیویی »شهر 
و مردم «با اش��اره به راه اندازي فاز اول خط یک مترو گفت: 
یک رام قطار شهري شامل 5 واگن برای مترو اصفهان از چین 

بارگیری شده و به سمت ایران رهسپار شده است.
وي با بیان اینکه 3 هفته آینده واگن ها به اصفهان مي رسد، 

افزود: اکنون 12 کیلومتر از خط یک مترو ریل گذاري ش��ده 
است و آماده پذیرش واگن مي باشد.

ش��هردار اصفهان تصریح ک��رد: با ورود واگن ه��ا به اصفهان 
امیدواریم بتوانیم در 22 بهمن ماه راه اندازي فاز اول خط یک 

مترو را تحقق عیني ببخشیم.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به اقدامات ش��هرداري در جهت 
کاهش آلودگي هوا گفت: سرانه فضاي سبز شهرداري از 14/9 
مترمربع در س��ال 82 به 27/5 مترمرب��ع افزایش پیدا کرده 
است.دکترسقاییان نژاد با تاکید بر تقویت حمل و نقل عمومي 
 افزود: در حال حاضر به دلیل سوخت بي کیفیت و استفاده از 
گازوییل هاي نامناسب استهالک اتوبوس ها را به دنبال داشته 
اس��ت.وي با بیان اینکه دیگر نمي توان از سوخت یورو 2 و 3 
استفاده کرد، تصریح کرد: اکنون باید از سوخت یورو4 استفاده 

کرد تا از آلودگي هوا کاسته شود.
ش��هردار اصفهان به تردد خودروهاي فرسوده در شهر اشاره 
و خاطرنش��ان کرد: 900 هزار خودرو در شهر وجود دارد که 
25 درصد آن ها فرسوده است که جمع آوري این خودروهاي 

فرسوده همت و عزم راسخ مي طلبد.

ریی��س مرک��ز مل��ی پیش بین��ی زلزل��ه پژوهش��گاه زلزل��ه 
اظهارداش��ت:بر اس��اس داده های موجود، رخ��داد زلزله ای با 
بزرگی 9 در داخل فالت ایران دور از انتظار است ولی در لبه های 
فالت ایران در ناحیه مکران در بدبینانه ترین حالت، امکان وقوع 

زلزله ای با این بزرگی نیز وجود دارد.
دکتر مه��دی زارع در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره ب��ه تجربه 
غافلگیری فاجعه بار ژاپنی ها در زلزله 9 ریشتری اخیر با توجه به 
خوش بینی آن ها نسبت به عدم رخداد زلزله ای با چنین بزرگی 
گفت: بزرگ ترین زلزله برآورد ش��ده در ژاپن حدود 8 ریشتر 
بود؛ لذا حداکثر ارتفاع امواج سونامی ناشی از رخداد زمین لرزه 
در این کشور را هشت تا 9 متر پیش بینی کرده بودند و نیروگاه 
هس��ته ای فوکوش��یما هم آمادگی مواجهه با امواجی با چنین 
ارتفاعی را داش��ت ولی در اثر رخداد زلزله 9 ریش��تری، ارتفاع 
امواج سونامی به 12 تا 14 متر رسید که باعث ورود آب و زباله 
به خنک کننده های راکتورها و بس��ته شدن آن ها و در نتیجه 

انفجار راکتورهای نیروگاه در روزهای بعد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: تجربه ژاپن نش��ان می ده��د در برآورد 
زلزله های احتمالی آینده نباید صرفا به داده های زمین لرزه های 
تاریخی و اطالعات محدود موجود اکتفا کنیم و باید با مطالعات 
جدی تر برآوردها را به نحوی انجام دهیم که با رخداد زلزله ها 

بزرگ غافلگیر نشویم.
 زارع تصریح ک��رد: برآورد دقیق بیش��ینه ب��زرگای زلزله های

 قابل وقوع در مناطق مختلف کش��ور نیازمند امکانات رصدی 
قوی تر اس��ت که امیدواریم ب��ا توجه به اهمیت این مس��اله و 
تخصیص اعتبارات الزم بتوانی��م برآوردهای دقیق تری در این 

زمینه داشته باشیم.

دانشیار پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 
در ادامه با بیان این که 90 درصد اتفاقاتی که در پوسته زمین در 
ایران رخ می دهد بدون رخداد زلزله و از طریق آزاد شدن انرژی 

به ص��ورت خزش و 
خم��ش در پوس��ته 
زمین اس��ت، اظهار 
داشت: تجربه موفق 
ژاپنی ه��ا در کاهش 
مخاط��رات زلزله که 
ناشی از توجه جدی 
آن ها طی نود س��ال 
گذشته به این پدیده 
خصوصا پس از زلزله 
ویرانگر اول سپتامبر 

1923 کانت��و بوده اس��ت، نش��ان می دهد در صورت کس��ب 
 آمادگی می توان بزرگ ترین زلزله ها را نی��ز با کم ترین تلفات

 پشت سر گذاشت.
به گفته وی، زلزله 1923 کانتوی ژاپن با بزرگی 7/9 درمقیاس 
امواج سطحی، 143 هزار کشته بر جای گذاشت و 90 سال پس 
از آن زلزله ویرانگر که به نام روز زلزله در تقویم ژاپن ثبت شده، 
زلزله و س��ونامی بزرگ اخیر ژاپن، صرف نظر از حادثه نیروگاه 
فوکوشیما تنها 18 هزار کشته بر جای گذاشت و چند سال قبل 
نیز زلزله بزرگ کوبه ژاپن، تنها شش هزار کشته در پی داشت.

زارع گفت: این مس��اله نش��ان می دهد در صورت توجه جدی 
به مس��اله زلزله و س��رمایه گذاری در زمینه تحقیق��ات زلزله 
می توان آس��یب پذیری در برابر این پدیده طبیع��ی را به نحو 
چش��مگیری کاهش 
داد. البت��ه بای��د به 
این مساله هم توجه 
داش��ت که ژاپنی ها 
ح��دود 3/7درصد از 
GDP ای��ن کش��ور 
را ک��ه حدود ش��ش 
تریلیون دالر است به 
تحقیقات اختصاص 
داده ان��د و ب��ا توجه 
به بودجه پژوهش��ی 
 GDP ایران - در س��ال گذش��ته - که تنها حدود 0/4 درصد
کش��ور بوده و امس��ال احتماال از این درصد هم کم تر اس��ت، 
 نمی ت��وان انتظار داش��ت تحقیقات جدی در خص��وص زلزله

 قابل انج��ام باش��د.وی در ادامه با اش��اره ب��ه تحقیقات یکی 
از دانش��جویان دکت��رای خ��ود در زمین��ه پیش بین��ی زلزله 
گفت: بررس��ی داده های لرزه ای 7 س��ال اخیر )سال 2006 تا 
ژوئن2013( نشان دهنده احتمال وقوع زلزله ای با بزرگی 7 در 
مقیاس امواج درونی زمین در شعاع 50 کیلومتری تهران است.

بررس��ی داده های لرزه یی 7 سال اخیر نش��ان دهنده احتمال 

وقوع زلزله ای با بزرگ��ی 7 در مقیاس ام��واج درونی زمین در 
شعاع 50 کیلومتری تهران است.زارع با اش��اره به لرزه خیزی 
باالی فالت ایران از جمله رخداد 17 زمین لرزه با بزرگی بیش 
از 7 در جنوب ایران به رخداد زلزله سراوان به عنوان بزرگ ترین 
زلزله 56 سال اخیر ایران اشاره کرد و به ایسنا گفت: بعد از زلزله 
بزرگ 27 فروردین ماه امس��ال سراوان، یادداشتی پژوهشی از 
سوی پروفس��ور رائول ماداریاگا، استاد فرانسوی شناخته شده 
زلزله شناسی در فضای مجازی منتشر شد که نسبت به رخداد 
قریب الوقوع یک مگاتراس��ت )بزرگ راندگی( با توجه به فعال 
شدن گسل مکران با س��ازوکار کششی هشدار می داد. یک ماه 
بعد مقاله ای توسط اسمیت و همکاران در مجله پژوهش های 
ژئوفیزیکی منتشر شد که سناریوهای مختلف فعالیت لرزه ای 
بخش های مختلف گس��ل مکران را مطرح کرده بود. بر اساس 
بدبینانه ترین س��ناریو، احتمال رخداد زلزله ای با بزرگی 9 در 
صورت فعال ش��دن بزرگ ترین طول از گسل مکران از حدود 
ساحل کراچی تا ساحل جاس��ک به طول حدود 800 کیلومتر 
مطرح شد و بر اساس سناریو دیگر اگر بخش کوچک تری از لبه 
فرورانش ورقه عربی به زیر رش��ته کوه مکران گسیخته شود، 
زلزله ای با بزرگی 8 و در صورت فعال شدن بخشی کوچک تر، 
زلزله ای با بزرگای بین 7 تا 8 در مقیاس بزرگای گشتاوری در 

مناطق جنوب شرق ایران محتمل است.
 البته بر اس��اس داده های موجود احتمال رخ��داد زلزله ای با 
بزرگای بیش از 9 در مناطق داخلی فالت ایران وجود ندارد ولی 
به لحاظ آماری در هر قرن احتمال رخ��داد دو زلزله  با بزرگای 
گش��تاوری 8 در فالت ایران به ویژه در ناحیه فرورانش مکران 

وجود دارد.

ريیس مرکز ملی پیش بینی زلزله

آيا زلزله ای به بزرگی 9 ريشتر در ايران رخ می دهد؟



چهره روزيادداشت

 کلنگ دو طرح عمرانی در 
روستای کچو به زمین زده شد

دو طرح عمرانی دیروز  با حضور سید محمد حسن ابوترابی  فرد نایب رییس 
مجلس شورای اسالمی و مسعود میر کاظمی وزیر سابق نفت و نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در روستای سرابه اردستان بر زمین 
زده شد.سید محمد  حسن ابوترابی فرد که از صبح امروز در دومین مراسم 
بزرگداشت عالم مجاهد آیت اهلل ش��هید سید حسن مدرس در حسینیه 
فاطمیون روستای سرابه کچو شهرستان اردستان شرکت کرده بود  شنبه 
گذشته، به همراه مسعود میر کاظمی وزیر س��ابق نفت و نماینده مردم 
 تهران در مجلس شورای اسالمی ،کلنگ پروژه مسطح سازی راه امامزاده

 بی بی  خدیج��ه)س( این روس��تا را ب��رای حمل آس��ان ترمصالح برای 
پیاده سازی طرح جامع سازی امامزاده به زمین زد.

 کاهش 30 درصدی
 قیمت مسکن در اصفهان

رییس اتحادیه مش��اوران امالک اس��تان اصفهان گفت: در حال حاضر 
نزول قیمت در مس��کن همچنان ادام��ه دارد و در مناطق مختلف بین 
10 تا 30 درصد کاهش داشته ایم.رسول جهانگیری در ارتباط با قیمت 
مسکن در اصفهان اظهار داشت: بعد از انتخابات خرداد 92 و با انتظاراتی 
که داشتیم قیمت مسکن که سال گذش��ته به طور غیرمنطقی و خارج 
 از رابطه افزایش یافته بود، با ثبات بازار مس��کن طی چند ماه گذشته به

 حالت اولیه برمی گردد.

 60 درصد کشت پايیزه اصفهان 
انجام شده است

 مدیر زراعت اداره جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان گف��ت: در مجموع
 121 هزار و 500 هکتار سطح زیر کشت پاییزه است که تاکنون 60 درصد 
از این میزان محقق شده است. محمد زارع در ارتباط با کشت پاییزه استان 
اصفهان اظهار داش��ت: محصوالتی که در برنامه کشت پاییزه قرار دارند 

گندم، جو و کلزا هستند.

پايان برداشت زعفران در نطنز
مدیر جهاد کشاورزی نطنز گفت: کار برداشت زعفران )طالی سرخ( نطنز 
به اتمام رسید.عبدالرضا مهدی بادی اظهار داشت: با توجه به تنوع آب و 
هوا محصول زعفران با کیفیت و مرغوب در نوع خود تولید می ش��ود.وی 
گفت:سطح زیر کشت این محصول در شهرستان بالغ بر 170 هکتار بوده 

که عمدتا در شهرهای طرق رود، نطنز و بادرود است.

 بانک مرکزی نرخ ارزهای دولتی
 را ثابت اعالم کرد

بانک مرکزی نرخ ارزهای دولتی برای عرضه در مرکز مبادالت ارزی 
را در دیروز ثابت اعالم کرد.

نرخ دالر آمریکا امروز 24,815 ریال، قیمت پوند انگلیس 40,620 
ریال و قیمت یورو تعیین شد.

همچنین قیمت فرانک سوئیس 27,385 ریال، کرون سوئد 3,791 
ریال، کرون نروژ 4,048 ریال، کرون دانمارک 4,521 ریال و روپیه 

هند 398 ریال است.
نرخ درهم امارات متحده عربی 6,759 ریال، دینار کویت 88,154 
ریال، یکصد روپیه پاکستان 22,897 ریال، یکصد ین ژاپن 24,224 

ریال و دالر هنگ کنگ 3,201 ریال اعالم شد.
بانک مرکزی هر ریال عمان را معادل 64,456 ریال ایران تعین کرد، 
در حالی که ارزش دالر کانادا 23,380 ریال و راند آفریقای جنوبی 

2,439 ریال است.
لیر ترکیه 12,302 ریال، روبل روسیه 750 ریال، ریال قطر 6,817 
ریال، یکصد دینار عراق 2,138 ریال، لیر س��وریه 220 ریال و دالر 

استرالیا 22,608 ریال قیمت خورد.
هر ریال س��عودی با 6,618 ریال ایران هم ارزش ش��د، در حالی که 
دینار بحرین معادل 65,823 ریال، دالر س��نگاپور معادل 19,772 
ریال، 10 روپیه س��ریالنکا معادل 1,891 ریال و یکصد روپیه نپال 

معادل 24,695 ریال بود.
یکص��د درام ارمنس��تان 6,144 ریال، ی��وان چی��ن 4,072 ریال، 
یکصد ب��ات تایلند 77,451 ری��ال، رینگیت مال��زی 7,696 ریال، 
یک هزار وون ک��ره جنوبی 23,444 ریال و یکصد تنگه قزاقس��تان 
16,098 ریال تعیین ش��د. بانک مرکزی نرخ افغانی افغانس��تان را 
 436 ریال، منات آذربایجان را 31,636 ریال، یک هزار روبل بالروس

 2,657 ریال، سامانی تاجیکس��تان 5,199 ریال و بولیوار ونزوئال را 
3,949 ریال اعالم کرد.

 آمادگی رنو برای
 همکاری استراتژيک با ايران 

رییس بخش آسیا و اقیانوسیه شرکت رنو گفت: آماده  ایم 
با ایران همکاری استراتژیک داشته باشیم.

ژیل نورمان��د در همایش بین الملل��ی صنعت خودروی 
ایران اظهار داش��ت: در حال حاضر رن��و چهارمین گروه 
 بزرگ خودروس��ازی جهان اس��ت و تولید این ش��رکت 

تا سال 2006 به 1/7 میلیون تن خودرو رسید.
وی با بی��ان این ک��ه در حال حاض��ر با ش��رکت دایملر 
مش��ارکت داریم، افزود: در هفته ه��ای اخیر یک بحث 

مشارکتی نیز با شرکت میتسو بیشی داشتیم.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه پی��ش از 50 درص��د تولیدات 
 رن��و در خ��ارج از ق��اره اروپ��ا ب��ه ف��روش می رس��د،

 اظهار داش��ت: آماده  ایم با ایران همکاری اس��تراتژیک 
داشته باشیم.

 نورمان��د تصریح ک��رد: تولی��د خودروهای دوس��ت دار
  محیط زیس��ت از جمل��ه برنامه های گروه رنو اس��ت و

 در حال حاضر خودروهایی تولید می کنیم که خروجی 
اگزوز آن ها صفر اس��ت و هیچ دی اکس��ید کربنی تولید 

نمی کنند.
وی افزود: بیش از 50 درصد س��هم ب��ازار این خودروها 
در اروپا به رنو تعلق دارد و در ح��ال حاضر بر روی طرح 
 کاه��ش CO2 خروج��ی از اگزوز خودروه��ای بنزینی

 کار می کنیم.
برنامه ری��زی اس��اس  ب��ر  وی،  گفت��ه   ب��ه 

 انجام ش��ده میزان خروجی دی اکس��ید کربن از اگزوز 
 خودروها در س��ال 2013 در ه��ر کیلومت��ر 120 گرم 
تعیین شده و این رقم تا سال 2016 به کم تر از 100 گرم 

خواهد رسید.
 رییس بخش آس��یا و اقیانوس��یه ش��رکت رنو ب��ا بیان

 این که ش��رکت رنو به دنبال تولی��د محصوالت التینی 
اس��ت، گفت: این محصوالت از لح��اظ طراحی، مدرن 

محسوب می شوند.
وی ب��ا بیان ای��ن که گ��روه رنو در 10 س��ال گذش��ته 
حدود 400 هزار دس��تگاه خودرو در 7 م��دل در ایران 
عرضه کرده اس��ت، گفت: در هر کش��وری که پتانسیل 
بزرگ��ی ب��رای م��ا محس��وب ش��ود، س��رمایه گذاری 
 می کنی��م و س��کوی اس��تراتژیک ایج��اد خواهی��م 

کرد.
وی تاکید کرد: رنو از همه سازمان های بین المللی دیگر، 

ایرانی تر است.

بهره برداری از ۱00 پروژه 
در مناطق محروم

 تشکیل کارگروه
 فعال آب و کشاورزی 

مسوول مرکز مطالعات حرکت های جهادی اصفهان گفت: گروه های جهادی 
در سال گذشته بیش از 100 پروژه را در مناطق محروم اصفهان به بهره برداری 
رس��انده اند.محمد رضایی پیرامون فعالیت های این مرکز اظهار داشت: مرکز 
مطالعات راهبردی و هدایت حرکت های جهادی استان اصفهان تحت پوشش 
بسیج سازندگی فعالیت می کند. وی تصریح کرد: سازمان بسیج سازندگی به 
مناطق محروم سفر کرده و محرومیت زادیی در این مناطق را دنبال می کند و 
از جمله پروژه هایی که در این مناطق اجرا می کند، ساخت خانه های مسکونی، 
مساجد، زمین های ورزشی و احداث حسینیه ها است.مسوول مرکز مطالعات 
راهبردی و هدایت حرکت های جهادی استان اصفهان افزود: از سال گذشته 
بیش از 100 پروژه در مناطق محروم اس��تان اصفهان اجرا شد که آبرسانی به 
روستاهایی که با مشکل خشکسالی روبه رو هستند، یکی از همین پروژ ه ها است.

فرمان��دار اصفهان گف��ت: کارگروه آب و کش��اورزی با حضور دس��تگاه های 
 استانی از هفته آینده به صورت فعال در شهرس��تان اصفهان برگزار می شود.

 فضل اهلل کفیل در نخس��تین جلسه ش��ورای اسالمی شهرس��تان اصفهان، 
اظهار داش��ت: این کارگروه ها به منظور رفع مش��کالت معیشتی کشاورزان 
شرق اصفهان به صورت فعال در شهرس��تان تشکیل و با اخذ نظر نمایندگان 
کشاورزان و نظام صنفی به بررس��ی موضوعات مختلف می پردازد. وی افزود: 
مشکالت با دسته بندی موضوع در دستور کار شورای شهرستان قرار می گیرد 
تا از طریق تعامل سازنده با دستگاه های ذیربط و برگزاری جلسات با مسووالن 
هر بخش پیگیری و مرتفع ش��ود.  فرماندار اصفهان به لزوم تشکیل اتاق فکر 
 در شورای هر بخش تاکید کرد و بیان داشت: ش��وراها در اداره امور و استفاده

 از خرد جمعی و تفکر و تعمق در کارها نقش پر رنگی دارد. 

تازه ترین گزارش رس��می مرکز آمار از کاهش 0/3 درصدی 
نرخ ت��ورم در آبان م��اه حکای��ت دارد. به این ترتیب س��یر 
 نزولی تورم که از دو سال گذشته تا کنون در مسیر افزایش

قرار گرفته بود آغاز شد.
گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 
 شهری کش��ور در آبان ماه  از س��وی مرکز آمار منتشر شد.

براین اساس شاخص کل در آبان ماه سال جاری عدد 175/4 
را نشان می دهد که نس��بت به ماه قبل 1/6 درصد افزایش 
داشته اس��ت.افزایش شاخص کل نیز نس��بت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 29/8 درصد است که نسبت 
به همین اطالع در ماه قبل )32/3(کاهش چشمگیری داشته 
است.همچنین درصد تغییرات شاخص کل نرخ تورم شهری 
در 12 ماه منتهی به آبان سال 92 نسبت به دوره مشابه سال 
قبل35/9 درصد است که نس��بت به تورم 12 ماهه منتهی 
 به مهر ماه س��ال جاری )36/2 درصد(، کاهش یافته است.

 به گ��زارش ف��ارس؛ ش��اخص گ��روه عم��ده خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 216/6 رسید که 

نسبت به ماه قبل 1/2 درصد افزایش نشان می دهد.
ش��اخص گ��روه اصل��ی خوراکی ها در م��اه مورد بررس��ی 
 به عدد 214/3 رس��ید که نس��بت به ماه قب��ل1/3 درصد 

افزایش نشان می دهد.

دبیر خانه کارگر اصفهان گفت: خواستار اجرای طرح های 
حمایتی هس��تیم اما این طرح ه��ا در صورتی می توانند 
موثر باش��ند که بار مالی و بودجه اجرای آن ها توس��ط 
پیش��نهاددهندگان ی��ا تصویب کنندگان ای��ن طرح ها 

مشخص باشد.
 وی خاطر نش��ان کرد: با طرح بازنشس��تگی با پرداخت

 ده سال حق بیمه موافق هستیم اما باید بگویم کارگران 
به هیچ عنوان با پرداخت تمام هزینه ها توس��ط سازمان 
تامین اجتماع��ی موافق نبوده و کام��الا مخالف این امر 

هستند.
برش��ان ادام��ه داد: زی��را بی��ش تری��ن پرداختی ها به 
حساب سازمان تامین اجتماعی توس��ط کارگران است 
و آن ها حق دارند اجازه ندهند پول هایشان صرف اقشار 
 دیگر ش��ده و س��بب ش��ود آن ها به حق و حقوق خود 

 نرسند.
دبیر خانه کارگ��ر اصفهان تاکید کرد: خواس��تار اجرای 
طرح های حمایتی هس��تیم اما ای��ن طرح ها در صورتی 
می توانند موثر باشند که بار مالی و بودجه اجرای آن ها 
توسط پیشنهاددهندگان یا تصویب کنندگان این طرح ها 

مشخص باشد.

احم��د احمدی��ان ضم��ن اع��الم ای��ن خب��ر، گف��ت: با 
لط��ف و عنای��ت پ��روردگار، هم��کاران واح��د احی��ای 
مس��تقیم م��گا م��دول ش��هید ش��هبازي، و انباش��ت 
 و برداش��ت ناحی��ه س��با، در آب��ان م��اه ب��ا تولی��د 
79 هزار و 285 تن آهن اسفنجي به رکورد تازه اي دست 

یافتند. 
وی رک��ورد قبل��ي ای��ن واح��د را ب��ا ی��ک روزکاري 
 بی��ش ت��ر در تیرم��اه و ب��ه می��زان 78 ه��زار و 15 ت��ن 

بیان کرد.
مدی��ر ناحیه س��با با تصری��ح ای��ن موضوع ک��ه کیفیت 
 آهن اس��فنجي تولی��دي از نظر ش��اخص متالیزاس��یون

 93/4 درصد بوده است، دست یابي به این موفقیت را ناشي 
از نگهداري و به��ره برداري موثر از تجهی��زات و بهره وري 
سرمایه انساني دانس��ت و فعالیت هاي انجام شده در این 
 زمین��ه را، آموزش حی��ن کار پرس��نل، تدوی��ن و اجراي 
دس��تورالعمل ها و اس��تانداردها، پیگیري تهیه و تدارک 
قطعات مصرفي و یدکي، برنامه ریزي هاي منظم تعمیرات 
 ماهیانه، به حداقل رس��اندن توقفات اضطراري و همکاري

 با توسعه آهن س��ازي براي اولویت بندي رفع نواقص این 
واحد برشمرد.

مراسم دومین جش��نواره برترین ش��رکت های ایران با 
حضور جمعی از مسئولین و مدیران و کارشناسان صنایع 
کشور در سالن همایش های صدا و سیما برگزارگردید و 
نشان طالیی این جشنواره ) topex (در بخش شرکت 

های برتر صنایع فلزی به ذوب آهن اعطاء شد .
در این آیین مهندس فیض بخش��یان مدیر ارشد تولید 
به نمایندگ��ی از ذوب آهن اصفهان این نش��ان طالیی 
را دریافت نمود. جش��نواره برترین ش��رکت های ایران 
) topex ( به همت موسس��ه بین المللی پژوهش��های 
صنعتی ایران و با همکاری انجمن مفاخر صنعتی ایران 
برای دومین س��ال پیاپی با معرفی 59 ش��رکت بعنوان 

شرکت های برتر به کار خود پایان داد .
س��ینا س��نجری دبیر این جش��نواره طی س��خنانی از 
صنعتگران بعن��وان رزمندگان جبهه اقتص��ادی امروز 
یاد کرد و گف��ت : همانطور ک��ه در دوران دفاع مقدس 
رزمندگان اسالم در مقابل دش��من ایستادگی نمودند ، 
صنعت و صنعتگران نیز در شرایط فعلی باید سهم خود را 

در جهاد و پیشرفت صنعتی کشور ایفا نمایند.
خالقی مدیر عامل خانه صنع��ت ، معدن و تجارت ایران 
نیز بسیاری از مشکالت موجود در صنعت را ناشی از سوء 

مدیریت های اقتصادی در کشور عنوان کرد .

کارگران صنعت مادرتورم ذوب آهن

 سیر نزولی تورم 
آغاز شد

خواستار اجرای طرح های 
حمايتی هستیم

 کسب رکورد
 تولید در فوالدسازي 

نشان طاليی شرکت های 
برتر کشور به ذوب آهن

نرخ

اخبار کوتاه

نگاه

4
صادرات ۴۱۶ میلیون دالر رآکتور هسته ای در ۸ ماه امسال

    گم��رک ای��ران اع��الم ک��رد: در 8 م��اه س��ال ج��اری 94 ه��زار ت��ن رآکتور های هس��ته ای، 
 دیگ بخار و آبگرم، ماشین آالت و وس��ایل مکانیکی به ارزش 416 میلیون دالر به کشورهای دیگر 

صادر شده است.
دولت در حال شناسايی 

دهک های نیازمند مسکن
سید محمد پژمان 

 معاون وزیر راه و شهرسازی 

دولت در حال شناسایی دهک های نیازمند مس��کن است که جزییات 
طرح مسکن اجتماعی به محض شناس��ایی دهک های نیازمند مسکن 
اعالم می شود.  به زودی برنامه هایی در قالب سیاست های پنج ساله ارایه 
می شود تا مشخص شود سال آینده باید چه تعداد واحد مسکونی در قالب 

طرح مسکن اجتماعی در نظر گرفته شود.
در حال حاضر س��ازمان ملی 
زمی��ن و مس��کن و دولت در 
ح��ال شناس��ایی دهک های 
نیازمند مسکن هستند.این که 
30 درصد از اقتصاد کشور به 
مس��کن مربوط می شود،  باید 
گفت دول��ت باید ب��رای این 
بخش مهم اقتص��ادی برنامه 

داشته باشد .
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با دس��تور ریی��س جمه��ور در بهمن و 
گروه 
اسفندماه امسال دو سبد ویژه کاالیی که اقتصادی

هنوز ن��وع و ارزش آن به صورت رس��می 
اعالم نشده به 11/5 میلیون نفر مش��مول قانون کار ارایه می شود. 
نمایندگان کارگران می گویند دولت تدبیری کند تا 5 میلیون کارگر 
فاقد بیمه و کدشناسایی که اتفاقا از اقشار ضعیف و از مشمول ترین 
گروه های اجتماعی نیز هستند، حتی قبل از کارمندان بتوانند از این 
نوع کمک حمایتی برخوردار شوند.به گزارش خبرنگار مهر، رییس 
جمهور در روزهای اخیر در پی ارایه گ��زارش 100 روزه اقتصادی 
دولت اعالم کرد: در ماه های بهمن و اس��فند امسال دو سبد ویژه 
کاالی حمایتی به همه اقشار ضعیف جامعه و کارگران واگذار خواهد 
ش��د. با وجود فعالیت س��ازمان های حمایتی مانند کمیته امداد، 
سازمان بهزیس��تی، حتی وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان تامین 
اجتماعی برای شناس��ایی کارگران، دکتر روحانی ساز و کار دقیق 
شناسایی اقشار ضعیف را اعالم نکرد اما عنوان شد برای انجام این 
اقدام حمایتی، مش��کلی وجود ندارد و در زمان پیش بینی ش��ده 

صورت خواهد گرفت.
      سبد ويژه دولت تقديم به اقشار ضعیف

رییس جمهور همچنین اعالم کرد: منابع مورد نیاز برای اختصاص 
سبد کاال به اقشار ضعیف تامین شده و در این بخش نیز کار با مانعی 
مواجه نخواهد بود با این حال انجام این کار در بخش کارگری کشور 
که حجم وس��یعی از نیروهای شاغل در کش��ور را که اتفاقا عموما 

از اقش��ار ضعیف نیز هستند، کار دش��واری خواهد بود. در موضوع 
واگذاری سهام عدالت که دولت سابق آن را پیگیری می کرد، یکی 
از دالیل قرار گرفتن کارگران در آخرین گروه از مشموالن دریافت 
سهام عدالت که البته هنوز هم سهامی دریافت نکردند و احتماال دیگر 
هم دریافت نخواهند کرد، نامشخص بودن تعداد واقعی کارگران، 
ناتوانی در شناسایی مشموالن واقعی، رشته های شغلی و موانعی از 
این دست بود.با این که حدود 12 میلیون نفر در کشور مشمول قانون 
کار هستند و کارگر خوانده می شوند اما در این بین گروه های بسیار 
 زیادی هستند که در س��طوح مدیریتی فعالیت دارند و یا اساسا از

 دریافتی های مناس��بی برخوردارن��د اما طبق قان��ون کار کارگر 
خوانده می شوند. قطعا منظور دولت از واگذاری سبد ویژه کاالیی 
 به کارگ��ران، این گروه ها نخواهن��د بود و قاعدت��ا از آمار میلیونی 
کارگران مشمول دریافت حمایت دولت کاسته خواهد شد.دست 
کم در 10 سال گذش��ته کارگران هیچگونه کمکی را در قالب بن 
و یا س��بد حمایتی از دولت ها دریافت نکرده ان��د و همه آنچه که 
در این بخش انجام ش��ده از س��وی کارفرمایان بوده است. یکی از 
 انتقادات کارگران در س��ال های اخیر کمرنگ ش��دن نقش دولت 
به عن��وان یکی از ش��رکای اصل��ی کارگ��ران در م��واردی مانند 
اختص��اص س��بد حمایت��ی ب��وده اس��ت.همواره نماین��دگان 
کارگ��ران از ای��ن ک��ه دول��ت ها ب��ه ص��ورت کل��ی خ��ود را از 
 موضوع ل��زوم حمای��ت از کارگ��ران و تقوی��ت معیش��ت آن ها

 کنار کشیده بودند، انتقاد داشتند. در عین حال، نقش دولت ها در 

سال های گذش��ته تنها به دخالت در امور کارگران به ویژه تعیین 
دس��تمزد س��الیانه برای آن ها در حالی که کارفرمایان خصوصی 
 باید آن را م��ی پرداختند و همچنی��ن تاثیرگ��ذاری در انتخابات

 کانون های عالی کارگری و کارفرمایی و مس��ایلی از این دس��ت 
بوده است.

      تقدير کارگران از اقدام ارزنده ريیس جمهور
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران ایران 
اظهارداش��ت: در گذش��ته که اختصاص ب��ن به ص��ورت امروز به 
 ش��کل نقدی نبوده و کاال به کارگران اختص��اص می یافت، امکان

سوء اس��تفاده های کم تری وجود داش��ت اما بعد دولت ها اعالم 
کردند اش��کاالتی در این کار وجود دارد و باید بن به صورت نقدی 
پرداخت شود.ابوی خاطرنشان کرد: در  دولت های سابق نیز بر لزوم 
 اختصاص بن به کارگران تاکیدات فراوانی داشتیم، چون اعتقاد داریم

 بن کاالیی می تواند به س��فره کارگران وارد ش��ود. از نظر جامعه 
کارگری دستور اخیر رییس جمهور بس��یار ارزنده و در خور تقدیر 
است. این مقام مسوول کارگری کشور افزود: یکی از نگرانی هایی 
که در این بخش وجود دارد، این است که شاید امکان واگذاری سبد 
حمایتی دولت برای همه کارگران فراهم نشود. ما می خواهیم که 
دولت به نحوی برنامه ریزی داشته باش��د که سبد کاالیی به همه 
کارگران چه آن هایی که فعال از بیمه بیکاری اس��تفاده می کنند و 
 چه آن هایی که بیمه ندارند و در مش��اغلی هستند که امکان ورود

 آن ها به آمارهای رسمی تاکنون فراهم نشده است، برسد.سخنگوی 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: همچنین 
از دولت تدبیر و امید می خواهیم تا ترتیبی اتخاذ شود سبد کاالیی 

مستقیما به دست خود کارگران برسد. 
       نگرانی 5 میلیون کارگر مشمول دريافت کمک

به گفت��ه ابوی، کان��ون های عال��ی کارگ��ران می توانن��د توزیع 
س��بد کاالیی را در بین کارگران انجام دهند. اگ��ر دولت به دنبال 
دریافت اطالعات واقعی از کارگران به وی��ژه در آن بخش هایی که 
 شناخته شده نیستند، باش��د، بهترین اقدام اس��تفاده از ظرفیت 
 کانون های عالی کارگری کشور است.عضو هیات مدیره کانون عالی

 انجمن های صنفی کارگ��ران ایران تصریح کرد: برآوردها نش��ان 
می دهد تنها 3 میلیون کارگر در بخش ساختمان هستند که بیمه 
ندارند و به صورت کلی می توان گفت 5 میلیون نفر در کش��ور به 
صورت کارگری فعالی��ت دارند اما به دلیل فق��دان بیمه در آمارها 
وارد نش��ده اند و این نگرانی وجود دارد که دول��ت نتواند موفق به 
 شناسایی این گروه ها و اختصاص سبد کاالیی به آن ها که اتفاقا از

مشمول ترین گروه ها هستند، شود.
        دولت مواظب باشد کارگران واقعی از قلم نیافتند

این مقام مسوول کارگری کشور اظهارداشت: البته اخباری نیز داریم 
که دولت از یک ماه پیش بررسی هایی را در این گونه موارد از طریق 
وزارتخانه هایی مانند صنعت و کار آغاز کرده است. با توجه به این 
که معیشت کارگران در حال حاضر مناسب نیست، انتظار می رود 
دولت در س��بدهای خود حتما اقالمی مانند گوشت، برنج و روغن 

را قرار دهد.

اختصاص هديه ويژه دولت به ۱6میلیون کارگر

 درخواست های کارگران از روحانی
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روبان قرمز

بازار موسیقی

هفت

شوخی کردم
 گ��روه س��ازنده مجموعه طنز »ش��وخی ک��ردم« ب��ه کارگردان��ی مهران مدی��ری همزم��ان با نصب 
 بیلبورد تبلیغاتی در س��طح کش��ور بخش هایی از این مجموعه  را در سایت این س��ریال برای کاربران

 قابل دسترس قرار دادند.
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 رشد 300در صدی امانت کتاب
 در استان

مدیرکل کتابخانه های استان اصفهان 
با اش��اره به راه ان��دازی کتابخانه های 
اصفه��ان س��طح  در   تخصص��ی 

اظهار داش��ت: به تمامی دستگاه های  
اجرایی اعالم کردیم که کتابخانه های 
اصفهان آمادگ��ی را ه اندازی کتابخانه 
تخصصی را دارد که در همین راس��تا 
اداره کل محیط زیست استان اصفهان 
اعالم آمادگی کرد و اکنون ۵ هزار جلد 
عنوان کتاب در بخش های تخصصی در حوزه محیط زیست راه اندازی شده 
اس��ت.غالم رضا یاوری  با بیان اینکه مردم با مراجعه ب��ه این کتابخانه ها 
می توانند به طور خاص از کتاب هایی در حوزه محیط زیست استفاده  کنند، 
افزود: ما بستر کتابخانه در حوزه های تخصصی را فراهم کرده ایم و انتظار 
داریم دس��تگاه های اجرایی ه��م در ای��ن زمینه یاری کنن��د. مدیرکل 
کتابخانه های استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: آمارها نشان می دهد در 
حوزه امانت کتاب در اصفهان ماهیانه ۷۹ هزار جلد کتاب به امانت می رود.

ج��اری  س��ال   نخس��ت  ماه��ه   ۶ در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا   وی 
۲۳۲ هزار جلد کتاب به امانت رفته اس��ت، ادامه داد: نسبت به سال ۸۸ 
 ش��اهد رش��د ۳۰۰ درص��دی در ب��ه امان��ت گرفت��ن کت��اب در

 اصفهان بودیم. 

 نمایشگاه ساخت سازه های خالقانه 
با مواد دور ریز

نمایشگاه سازه های خالقانه با مواد دور 
ریز تحت عنوان » طرحی نو« از سوی 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان برگزار گردیده اس��ت.جزیره 
بازی مرکز تخصصی ب��ازی کودکان 
وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان با همکاری معاونت 
تفریحی شهرداری شاهین شهر اقدام 
ب��ه برگ��زاری چهارمین نمایش��گاه 
گسترده ساخت سازه های خالقانه با مواد دور ریز تحت عنوان »طرحی 
نو«کرده است.در این نمایشگاه متجاوز از 4۰ اثر در قالب تابلوهای خالقانه 
و هنری و همچنین بی��ش از 4۰ اثر در قالب اجس��ام مختلف به نمایش 
گذارده خواهد شد.نمایشگاه طرحی نو از تاریخ ۹ آذر لغایت 14 آذر ماه در 
 فرهنگس��رای اش��راق واق��ع در بل��وار طالقانی ش��اهین ش��هر برگزار

 می گردد.

 جشنواره مطبوعات 
آرم  می خواهد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان به برپای��ی فراخوانی با عنوان 
طراحی آرم ) نشانه ( اقدام کرده است.

ای��ن اداره در نظ��ر دارد طراحی آرم 
جش��نواره مطبوع��ات و نمایندگ��ی 
خبرگزاری های داخلی استان که هر 
ساله با ارسال فراخوان به رسانه های 
اس��تان ، داوری آثار و اعطای جوایز به 
 برگزی��دگان برگ��زار م��ی ش��ود را در قال��ب فراخ��وان ب��ه مس��ابقه

 بگذارد. 
 عالقه من��دان می توانن��د تا  پای��ان آذر ماه ط��رح مورد نظ��ر خودرا

 با مشخصات تعیین ش��ده به اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
اصفهان - اداره مطبوعات و تبلیغات ارسال نمایند. 

 نگران نباش ؛
همه چیز درست خواهد شد

»نگران نباش؛ همه چیز درس��ت خواهد ش��د« ن��ام تازه ترین مجموعه 
شعر سیدعلی صالحی است که اخیرا از سوی نش��ر مروارید منتشر و به 
بازار آمده اس��ت.این مجموعه متشکل از سه دفتر اس��ت و شناسه های 
اصلی ش��عر صالحی، مانند مضامین اجتماعی، مخاط��ب گرفتن مردم، 
روای��ت روزمرگی ها و دردهای انس��ان ام��روزی، ی��ادآوری ارزش های 
 انس��انی و... را دربردارد. صالح��ی در مقدم��ه  این کت��اب، تحت عنوان

 »از نانوشتن بی چه باید...!« اشاراتی دارد به معضالت و مصائبی که روزگار 
و شرایط در زمانه  ما برای جامعه و شاعران فراهم آورده. او تاکید دارد که 

در این شرایط نیز باید سرود 
و دلسرد نش��د.وی همچنین 
»برپاش��وندگان واژه« را که 
بیش تر اس��تعاره ای ا ست از 
ش��اعران، به سه قسم تقسیم 
نب��اش؛  می کند.»نگ��ران 
همه چیز درست خواهد شد« 
در 11۰۰ نس��خه و با قیمت 
۷۳۰۰ تومان از س��وی نش��ر 

مروارید به بازار آمده است.

پاسداری از هنر
گروه فرهنگ وهنر زاین�ده رود-  همواره حفاظت از 
داشته هاي ارزشمند دغدغه انس��ان ها و جوامع بشري 

بوده است .
 در ی��ک جامع��ه از فرهن��گ و آداب و رس��وم گرفته تا

منابع طبیعي و دس��تاوردهاي علمي و میراث فرهنگي ، 
همگي از جمله ثروت هاي یک جامعه است .

اما از چه طریق و به واس��طه چه ابزارهایي مي توان این 
 منابع غني را حفظ و نس��ل به نسل منتقل کرد و یا حتی

 به خارج از مرزهاي کشور معرفي نمود؟
هنر به واسطه جذابیت ها و تنوع ، ابزار مهمي در حفاظت 
 از منابع غني مختلف کش��ورها ، محس��وب مي ش��ود . 
تا آن جا که به واس��طه هنر و به مدد هنرمندان صادرات 
 فرهنگي از موارد پر اهمیتي اس��ت که این روزها در دنیا

 مطرح است.
 براي نمون��ه هنر هفت��م در کش��ورهاي توس��عه یافته

  در خدم��ت معرف��ي صنای��ع ، عل��وم پزش��کي ، 
علوم نظامي ، معرفي مکان هاي توریستي و گردشگري 

و ... است .
دیگ��ر هنره��ا نی��ز چنی��ن کارب��رد و وظیف��ه اي را به 
دوش مي کش��ند .  آنچه ای��ن روزها بای��د از آن پرهیز 
کرد  جنبه تجاري هنر اس��ت . پیون��د عمیق میان هنر و 
تجارت این نگراني را ب��ه وجود خواه��د آورد که عرصه 
 هنر در حال تبدیل ش��دن به بازار و بن��گاه هاي تجاري

 است .
آی��ا هنرمند آث��ار هنري خود را مي بایس��ت بر اس��اس 
اع��داد و ارقام خل��ق کن��د ی��ا داراي دغدغ��ه و بینش 
 متعالي اس��ت که قرار اس��ت در خدمت م��ردم و جامعه

 باشد ؟
 هنرمند ب��ا هنر خود م��ي تواند آث��اري خل��ق کند که 
 عالوه ب��ر ثب��ت هن��ري در معرف��ي و انتقال ب��ه دیگر 

فرهنگ ها نیز موثر باشد. 
 موس��یقي ، س��ینما ، هنره��اي تجس��مي و دیگ��ر
  هنرها ، همگ��ي در نوع خود ای��ن قابلی��ت را دارند که

  ب��راي بق��ا و دوام آنچه ی��ک جامعه ب��ه آن م��ي بالد ، 
 کوش��ا و اث��ر گ��ذار باش��ند .  گاهي نیاز اس��ت ت��ا هنر
  ب��راي جلوگی��ري از انقراض و فراموش��ي ی��ک ثروت
  نی��ز ب��ه ی��اري بیای��د و در قالب ی��ک روی��داد هنري

 نس��بت به جل��ب توج��ه و آس��یب شناس��ي آن اقدام 
کن��د .در ایران ثروت ه��اي فراواني وج��ود دارد که هنر 
 م��ي تواند ب��راي حفاظ��ت از آن ه��ا گام ه��اي مثبتي

 بردارد.

 هر فرازی را نش��یبی اس��ت وهرپستی 
را بلندایی. بی تردید تئاتر ما هم از این 
قاعده مستثنی نیست و مانند هر پدیده 
رو به کم��ال دیگری از اف��ت و خیزهای فراوانی برخ��وردار بوده 
و هس��ت، یعنی گاهی ب��ه رغم جوانی و س��ن و س��ال کمش به 
چنان اوج و نضجی رس��یده است که چش��م همگان را معطوف 
 به خ��ود س��اخته و عناص��ر فرهنگ��ی دیگ��ر را تحت الش��عاع 
 ق��رار داده اس��ت و گاه چن��ان ب��ی رمق ش��ده ک��ه از ادامه راه 

بازایستاده است. 
به گمان راقم در حال حاضر تئاتر ما در انتهای دوره توسعه کمی 
خود است، یعنی دوره ای که پس از آن سال های رخوت و سستی 
و تعطیلی با برنامه ای نانوشته به سمت )هدف تئاتر برای تئاتر( 
حرکت کرده با این سیاست به درخواست ها و نیازهای قشر جوان 
و فارغ التحصیل تئاتر که نیروی بالقوه عظیمی را تشکیل می داد، 

پاسخی سریع و درخور داد. 
لیکن باگذشت زمان و رونق نسبی تئاتر و جلب و جذب نیروهای 
مستعد و توانمند و افتتاح س��الن های متعدد، آرام آرام به دلیل 
غلبه عناصر صوری و گرای��ش هنرمندان به تکنیک، س��اختار، 
ترکیب، میزانس��ن و اس��تفاده فرم��ال از عناصر صحن��ه ای، از 
مفاهیم انس��انی و ضرورت های اجتماعی دور ش��ده یکسره به 
دامان نما و ش��کل ظاهری تئاتر مدرن با تاکید ب��ر صورتگرایی 

)در بیشتر موارد( افتاده است البته بحث تکنیک و ساختار، فرم 
و صورت به جای خود نیکوس��ت؛ اما در فضا و شرایطی خاص و 
 ویژه نه در فضا و ش��رایط فعلی جامعه ما که مس��ایل حل نشده 

بسیاری دارد.
  اگر تکنیک و س��اختار در تئاتر غ��رب در اولوی��ت اول نقدها و
  بررسی هاس��ت، به آن دلیل اس��ت که این تئاتر مبتنی و متکی

 بر آن است )یعنی از همه دستاوردهای فنی به نفع خود استفاده 
 می کند( و ه��ر چیزی در ای��ن جوامع، حتی رواب��ط خانوادگی

 تحت تاثیر قوانین س��ازمند آن قرار دارد، ل��ذا محتوای درونی و 
بیرونی روابط انسانی را نیز تکنیک روشن می سازد. 

حال ما با ویترین کردن نامتوازن این موازین و مناسبات، تئاترمان 
 را از آن مفاهیم انس��انی عمی��ق و تکان دهنده ته��ی کرده ایم.

 بدیهی است که داشتن صورتی زیبا )استیک( الزمه هر اثر هنری 
اس��ت. لیکن صورتگرایی صرف، اثر هنری را تهی و پوچ می کند 
و این، آن اتفاقی اس��ت که اگر مراقب نباش��یم و سریع با حفظ 
دستاوردهای خوب این دوره )رشد بازیگری، کارگردانی، طراحی 
صحنه، متن( که فاصله ها را به کم ترین حد تقلیل داده است، به 
سمت مفاهیم پیش گفته حرکت نکنیم، ممکن است از این پس 

خود به تماشای آثارمان بنشینیم.
گذشته از آن ، گمان نگارنده این اس��ت که یک بار برای همیشه 
نیز باید تکلیف خودمان را با قالب های نمایش ایرانی و خواست 

و برنامه ای که نسبت به آ ن ها داریم، روشن کنیم. بدیهی است 
 که قالب های نمایش ایرانی از ظرفیت ه��ای باالیی برای تحقق

 تئاتر ملی برخوردارند.
 لیکن این بدان معنا نیست که ما از آن ها به همان شکل قدیمی 
و س��نتی ش��ان اس��تفاده کنیم )مگر آن که بخواهی��م از آن ها 
اس��تفاده ای موزه ای کنیم یا در مناس��بت های خاص از آن ها 
بهره مند شویم( که خود این مس��اله هم جای بحث بسیار دارد. 
یعنی قالب های نمایش ایرانی به مثابه محمل هایی هستند که 
 می توان از این محمل ه��ا برای اهداف و اندیش��ه های امروزی

 اس��تفاده کرد. لیکن نگارنده بر آن اس��ت که تئات��ر ملی، یعنی 
تئاتری برای مل��ت و اگر مراد م��ا از تئاتر ملی این اس��ت که به 
س��مت بیان خواس��ت ها و نیازه��ای اکثریت جامع��ه حرکت 
کن��د، باید مب��ادرت ب��ه ی��ک برنامه ری��زی بلندم��دت کند و 
بدیهی اس��ت که در این برنامه ریزی باید از همه کارشناس��ان و 
علمای رشته های مختلف علوم انس��انی نظیر جامعه شناسان، 
اندیشمندان، روان شناس��ان اجتماعی، هنرمندان صاحب تفکر 
و نیز هماهنگی نهاده��ای مختلف از قبیل آم��وزش و پرورش، 
وزارت علوم، وزارت ارش��اد، س��ازمان برنام��ه و بودجه، مجلس 
 و... اس��تفاده کرد، یعن��ی این کار اساس��ا به یک ع��زم ملی نیاز 

دارد. 
لذا طرح تئاتر ملی از اس��اس با احیای قالب ه��ای نمایش ملی 
متفاوت اس��ت. لیکن ه��ر جا س��خن از تئاتر ملی اس��ت، بحث 
احیای تخت حوض و تعزیه به میان می آید. غافل از آن که تخت 
حوض و تعزیه قالب هایی هس��تند که در زمان و مکان و شرایط 
تاریخی - اجتماعی دیگری معنا یافته اند و احیای آن ها باهمان 
شکل و شمایل دور شدن از هدف اس��ت؛ زیرا در حال حاضر که 
مدرنیته در جامعه ما در حال اس��تقرار می باشد و عناصر مدرن، 
 خواهی نخواهی خود را بر ما تحمیل می کنن��د، قالب هایی که 
نمی توانند به همان شکل قدیم جوابگوی مناسبات جدید و نیازها 
 و خواست ها و مطالبات مردم در عصر مدرن باشند مگر آن که با 
 برنامه ری��زی از ظ��رف آن ها برای مظ��روف امروزی اس��تفاده

 در خور بش��ود. در پایان همان گونه که پیش��تر ذکر آن رفت به 
گمان نگارنده، تئاتر ما در حال حاضر نی��از به یک بازنگری دارد 
و امیدوار اس��ت این بازنگری هرچه زودتر با اتح��اد و اتفاق همه 
 اصحاب راس��تین تئاتر و مس��ووالن صورت پذیرد و به دنبال آن

 در کن��ار و درون این ص��ورت زیبا و نیکو به تماش��ای عواطف و 
احساسات نابی بنشینیم که روح را تلطیف و احساس را پاالیش 
می کند. همان عواطف و احساساتی که در دنیای سراسر ماشینی 

امروز، دیگر کم تر می توان سراغش را گرفت.

شناخت آسیب هاي تئاتر

تئاتر  ملی راهی برای پاالیش روح
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نشست نویسندگان 
انجمن هنرهای نمایش

 ناز وپرواز
در کوثر

در نشست نویسندگان، احمدشاهین فر رییس انجمن هنرهای نمایشی استان  
خط مقدم حوزه نمایش را ادیبان و نویسندگان دانست و خطاب به نویسندگان 

گفت :  قدرخود را بدانید و در حوزه تئاتر قلم فرسایی کنید.
وی تصریح کرد : نمایش نامه خوب اگر بر اساس جامعه شناسی پردازش شده 
باشد مخاطب خود را دارد و در این راستا گیشه  می تواند هزینه های تئاتر را کم 
کند.رییس انجمن هنرهای نمایشی  گفت : نبود نمایش نامه خوب ، باارزش ، 
فاخر و تکنیکی از معضالت تئاتر اصفهان است و در این راستا افرادی که ادبیات 
نمایشی کار می کنند و دستی بر قلم دارند با شرکت در کانون نویسندگان تئاتر 
استان می توانند به رفع این مشکل کمک کنند. در ادامه این نشست ، اعضای 
انجمن، جمعی از نویس��ندگان و حاضران  به ارایه دیدگاه ها و نظرات خود در 

جهت تقویت و توسعه فعالیت های نوشتاری در حوزه نمایش پرداختند.

تجلی »ن��از  و پ��رواز« در  مجموعه  آثار نقاش��ی خواهران هدای��ت و آزاده 
تیموری از نهم آذر در نگارخانه کوثر می��دان نقش جهان اصفهان در معرض 
دید عالقه مندان قرار گرفت .در این  نمایش��گاه تعداد 4۵ اثر با  تکنیک های 
آبرنگ،پاس��تل گچی،گواش و رنگ و روغن در موضوع گل ،پرنده و پروانه در 
ابعاد مختلف به صورت یک تکه و چند تکه به نمایش عالقه مندان گذاش��ته 
می ش��ود.در این نمایش��گاه مجموعه ای از گل های گوناگون الهام گرفته از 
 طبیعت  به همراه نمایی از پرواز پرنده ها به نمایش در می آید. »آزاده تیموری«و 
»فهیمه هدای��ت« دو ه��م کالس قدیمی به هم��راه  فرن��وش هدایت این 
نمایشگاه را برگزار می کنند .گفتنی است این  نمایشگاه از  نهم تا چهاردهم 
 آذرماه از س��اعت ۹ ت��ا 1۲ صب��ح و 4 ال��ی ۶ بعدازظه��ر در نگارخانه کوثر

 دایر مي باشد. 

 آخرین س��اخته پرکارترین کارگردان 
سریال ساز ایران و ش��اید حتی جهان، 
در قی��اس ب��ا کاره��ای قبلی خ��ود او 
 نیز  اثر چندان ایده آل و ویژه ای به نظر نمی رس��ید. س��ریال
  »بچه ه��ای نس��بتا ب��د« ، با وج��ود این ک��ه در مقایس��ه با

 سریال های قبلی س��یروس مقدم، ش��روع موفق تری داشت 

و با ق��رار دادن بینن��ده در بط��ن عملیات س��رقت از صرافی، 
کش��ش بیش تری ب��رای وی ایجاد ک��رد اما هر چه س��ریال 
جلوتر رف��ت ، ضعف ه��ای فیلم نام��ه بیش تر از قب��ل هویدا 
گش��ت. به نظر ب��زرگ ترین معضل فیل��م نامه این س��ریال ، 
 ضع��ف در منط��ق س��ببی و روای��ی داس��تان ب��ود. ماجرای

  بی ربط س��رطان س��میر )می��الد کی م��رام( و درم��ان آن ، 

بس��یار به ایدز بازیگ��ر نقش اول )س��لوکی( س��ریال معروف 
»نرگس« سیروس مقدم، ش��بیه بود و به احتمال زیاد او عالقه 
خاصی به گرفتار کردن نقش های سریال هایش به بیماری های 
 صعب العالج و درمان کردن ناگهانی و بدون منطق آن ها دارد. 
سیروس مقدم در این سریال نیز مانند چند سریال قبلی خود 
بیش تر درگیر فرم شده بود با این وجود، تفاوت در تدوین این 
سریال با کارهای س��ابقش و حتی بیش تر سریال های ایرانی، 
از نکات جالب توجه بود. اس��تفاده فراوان از فالش بک و فالش 
فوروارد ها که قبال حتی یک بار آن هم در سریال های تلویزیونی 
با احتیاط فراوان انجام می شد، احتماال بیننده این سریال را با 
زاویه دید جدیدی از سریال های پخش شده صدا و سیما آشنا 
کرد. با این حال افراط گرایی کارگردان در بعضی مواقع ، باعث 
 چرخاندن لقمه دور سر بیننده ش��د تا نمایش یک فرم هنری.
 هر چن��د در اواخر س��ریال با ب��ه کار بردن تعلی��ق هایی مثل

 س��که های تقلبی در کن��ار غافلگیری هایی مث��ل همکاری 
 مرجان با برادرش محس��ن و دور زدن طاها )حمید گودرزی(،

 فیلم نامه جان تازه ای گرفت و به همین س��بب، چند قسمت 
آخر سریال تماشایی تر به نظر آمد، اما متاسفانه دو قسمت آخر 
آن ، نه تنها خاطره ای خوش از این س��ریال به جا نگذاش��ت، 
بلکه دس��ت پایین گرفتن بیننده س��ریال بود و این کاس��تی 
وقتی بیشتر می ش��ود که  کارگردان برخالف سریال »تاثریا« 
 که تقریبا با چنین مشکلی اما با فشارهای بیرونی رو به رو بود، 

این بار ادعا کرد که پایان بندی سریال ایده و نظر خودش بوده 
 اس��ت. جدا از این که قس��مت های آخر ، مکان��ی برای پخش

 تک��ه های��ی از آهنگ ه��ای آلب��وم ه��ای قدیم��ی خواننده 
هایی مث��ل رضا صادق��ی )نرو (، حمید عس��گری )اگ��ه به تو 
نمی رس��م (و احس��ان خواجه امیری)خداحافظ( ش��ده بود، 
تغییر فاحش روند س��ریال، امری نا بخش��ودنی بود که ضعف 
 کارگ��ردان را در پای��ان بن��دی س��ریال های��ش ب��ه نمایش 
می گذاش��ت. این که همای��ون رو به طال خبر از حس��ی گفت 
که زودت��ر از ط��ال خواهد م��رد و ب��ر همین اس��اس اعضای 
بدن��ش را به وی اه��دا ک��رد و یا خ��واب خواه��ر همایون در 
 بیمارستان، نش��ان می داد که کارگردان با این تغییر جهت در

 قسمت آخر و یا حتی به بیان صحیح تر، سکانس آخر ، و زنده 
ماندن همایون ، همه چیز را بسیاربد و توهین آمیز تغییر داده 
اس��ت و حتی فراتر از فیلم های هندی هیچ مشکلی را نا تمام 
باقی نگذاشته است . از آلزایمر پدر طال و خوب شدن نابینایی که 
پیش از این تنها در دو یا سه سکانس اوایل سریال حاضر شده 
بود تا سالمتی کامل طال، همایون، خواهر همایون و در کنار آن 
پشیمانی روشا و مادرش و توبه مرجان و پدرش و بخشیده شدن 
آن ها و یا حتی بازگشت مادر رهی، همگی از مسایل بی معنی 
بود که نه تنها منطقی در آن دیده نمی شد بلکه این غافلگیری 
محتوایی را برای بیننده به همراه می آورد، بیننده ای که مدتها 

سرگرم این سریال و ترجیح آن به دیگران بود. 

 یادداشتی برای بچه های نسبتا بد 

 استفاده فراوان از
 فالش بک و فالش فوروارد ها 

که قبال حتی یک بار آن هم 
 در سریال های تلویزیونی

 با احتیاط فراوان انجام 
می شد، احتماال بیننده 

این سریال را با زاویه دید 
جدیدی از سریال های پخش 

شده صدا و سیما آشنا کرد

 گروه
 فرهنگ و هنر 
زاینده رود 

گروه هنر 
زاینده رود

سینما ایران

هیات انتخاب سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از ۷ آذر کار بازبینی آثاری 
را که فرم پر کرده اند آغاز کردند و خبرها حاکی از آن است که برخی فیلم ها که در 
دوره های قبل اجازه حضور نیافتند، امس��ال بازبینی می شوند.به گزارش خبرنگار 
 مهر، س��ی و دومین جش��نواره فیلم فجر در حالی  برگزار می  ش��ود که قرار است
  فیل��م ه��ای مطرح��ی از کارگردانان پیشکس��وت و برجس��ته س��ینمای ایران

 به نمایش درآید.
    »خانه پدریم«

از س��وی دیگر قرارس��ت در کنار این آثار فیلم هایی توس��ط هیات انتخاب دیده 
شوند که در دوره های قبل و در دولت دهم و مدیریت جواد شمقدری در سازمان 

سینمایی نتوانستند وارد جشنواره فجر شوند. اما شنیده ها می شود در سی و دومین 
دوره جشنواره آثاری چون »خانه پدری« کیانوش عیاری،»قصه ها«رخشان بنی 
اعتماد، »مهمونی کامین« علی احمدزاده، »گس« کیارش اسدی زاده، »این یک 
رویاس��ت«محمود غفاری، »همه چیز برای فروش« علی اکب��ر ثقفی و »زندگی 

مشترک آقای محمود و بانو« روح اهلل حجازی هم شانس بازبینی دارند.
      همه چیز برای فروش

به نظر می رسد این امکان وجود دارد که در دوه جدید مدیریت سازمان سینمایی 
مشکالت این آثار برطرف شود. البته این موضوع بیش تر درباره کارگردانانی صدق 
می کند که چندمین فیلم شان را ساخته اند و فیلم های اول که سال گذشته اجازه 

ورود به جشنواره فجر را نیافتند کماکان مشکالتی دارند. »گس«،»مهمونی کامی« 
و »این یک رویاست« که فیلم های اول این کارگردانان به شمار می روند تا کنون 
در جشنواره های مختلف خارجی نیز به نمایش درآمده اند و برخی از آن ها مشکل 

پروانه ساخت و یا نمایش دارند.
       مهمونی کامی

البته این فیلم ها به این دلیل که نسخه آن ها از سال قبل آماده نمایش بوده است، 
هم اکنون به دفتر جشنواره ارایه ش��ده اند و به زودی دیده خواهند شد. کار هیات 

انتخاب از ۷ آذر ماه آغاز شده است.
آخرین خبر از جشنواره این اس��ت که اعضاي هیات انتخاب بخش سینماي ایران 

)سوداي س��یمرغ( کار بازبیني فیلم هاي متقاضي حضور در بخش سینماي ایران 
 )س��وداي س��یمرغ( و بخش فیلم هاي اول س��ي و دومین جش��نواره بین المللي 

فیلم فجر را آغاز کرده اند.
ابراهیم داروغ��ه زاده، مجید رضا ب��اال، داریوش فرهنگ، حس��ین کرمي، محمد 
حس��ین لطفي، علي معلم و مازیار می��ري اعضاي هیات انتخاب بخش س��وداي 
سیمرغ را تش��کیل مي دهند.کار بازبیني آثار متقاضي حضور در بخش فیلم هاي 
اول و س��وداي س��یمرغ از  هفتم آذر ماه توس��ط اعضاي هیات انتخاب آغاز شده 
 و قرار اس��ت این هیات اول دي ماه اس��امي فیلم هاي راه یافته به این بخش ها را 

اعالم کند.

آغاز ماراتن جشنواره فجر با شروع بازبینی فیلم ها

 بازماندگان دوره های قبل هم دیده می شوند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

شکایت باشگاه استقالل از الوره 
معاون ورزشی باشگاه استقالل از ش��کایت این باشگاه علیه بازیکن 

پیشین صربستانی خود خبر داد.
علی امیری در خصوص مصاحبه گوران الوره علیه باشگاه استقالل و 
امیر قلعه نویی اظهار داشت: با توجه به صحبت های غیر واقعی الوره 
در مصاحبه ای که چند روز قبل انجام داد باش��گاه اس��تقالل از این 

بازیکن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا باشگاه استقالل با توجه به جدایی 
این بازیکن از این تیم به فیفا شکایت نکرده عنوان کرد: این بازیکن 
در هر صورت تحت قرارداد باشگاه اس��تقالل در ایران بوده و ما باید 
طبق روال قانونی عمل کنیم و این کمیته انضباطی است که مراحل 

بعدی را طی می کند.

 قطر برای نهمین بار 
قهرمان رالی خاورمیانه شد

»ناصر العطیه« ب��رای نهمین بار به مقام نخس��ت مس��ابقات رالی 
خاورمیانه که در ش��هر دب��ی امارات برگزار ش��د، دس��ت یافت .به 
گزارش تارنمای الدوری والکاس،العطیه توانس��ت با کمک »ژوفانی 
پرنانتچینی« از لهس��تان مس��افت 300 کیلومتری رال��ی دبی را با 
2ساعت ویک دقیقه و11صدم ثانیه زودتر از دیگر شرکت کنندگان 
به پایان برس��اند و برای نهمین بار قهرمان مسابقات رالی خاورمیانه 
شود. در این مسابقات که در ش��نزارهای ناهمورا منطقه »بر« دبی 
برگزار شد،»مس��فر المری« نیز از قطر با کمک »نیک��وال آرینا« از 
ایتالیا دوم شد و »عبداهلل القاسمی« با کمک راننده انگلیسی به مقام 

سوم دست یافت.

 تیم چلسی بیش ترین پرداخت
 را به دالل ها داشته است 

با تحقیقی که انجام گرفته مش��خص ش��د که باش��گاه چلس��ی در 
 طول س��ال گذش��ته بیش��ترین پرداخت را به نمایندگان بازیکنان

 داشته است.
تیم های حاضر در لیگ برتر انگلیس با پرداخت 97 میلیون پوند به 
دالل ها و نمایندگان بازیکنان، رکوردی در این زمینه از خود به جای 
گذاشتند. در میان تیم های انگلیسی هم باشگاه چلسی با 13 میلیون 
و 721 هزار پوند بیش ترین سهم را داش��ته است. منچسترسیتی، 
تاتنهام و لیورپول نی��ز از دیگ��ر تیم هایی بودند ک��ه در این زمینه 
پرداخت زیادی داشته اند. در س��وی دیگر نیز تیم تازه صعود کرده 
کریستال پاالس با 869 هزار پوند تیمی بوده که کم ترین پرداخت در 

این زمینه را داشته است.

 برلوسکونی : مدیر آث میالن
 تغییر نخواهد کرد

سیلویو برلوسکونی مالک باش��گاه آث میالن تاکید کرد که آدریانو 
گالیانی ،مدیر اجرایی این باشگاه به رغم ادعای استعفا در سمت خود 
باقی خواهد ماند.گالیانی که نایب رییس باشگاه نیز هست در واکنش 
به انتقادهای اخیر اعالم کرد که وی ظرف چند روز اس��تعفا خواهد 
داد.این اقدام به دنبال وضعی��ت مصیبت بار میالن در نیم فصل اول 
رقابت های س��ری آ ایتالیا و دس��ت و پا زدن این تیم در پایین نیمه 
 اول جدول و دور ش��دن چهارده امتیاز از مکان الزم برای راهیابی به

 لیگ قهرمانان اروپا صورت گرفت .

 سپاهان بدون محروم و مصدوم 
به مصاف استقالل می رود

 تیم فوتبال س��پاهان اصفه��ان در هفته هفدهم لی��گ برتر فوتبال 
باشگاه های کشور بدون محروم و مصدوم به مصاف استقالل تهران 

می رود.
بازیکنان تیم س��پاهان که در دیدار با فوالد خوزستان در چارچوب 
رقابت های هفته ش��انزدهم لیگ برتر فوتبال باش��گاه های کش��ور، 
چندین نفر از بازیکنان اصلی خود را ب��ه دلیل محرومیت در اختیار 
 نداش��تند، در دیدار پنج ش��نبه با اس��تقالل تهران با این مش��کل

 دست و پنجه نرم نمی کنند.
علی حمودی، امین جهان عالیان و اروین بولکو، 3 بازیکن س��پاهان 
در بازی با فوالد خوزس��تان به دلیل محرومیت بازی نکردند اما این 
بازیکنان می توانن��د در هفته هفدهم لیگ برتر به مصاف اس��تقالل 

بروند.
علی احمدی، تنها بازیکن س��پاهان که در دیدار با فوالد خوزستان 
کارت زرد دریافت کرد نیز هنوز 3 اخطاره نشده و کرانچار می تواند از 

او در ترکیب تیمش استفاده کند.
سپاهان در بازی با فوالد خوزستان، محرم نویدکیا و جواهیر سوکای، 
 2 بازیکن مصدوم خود را که در فصل ج��اری تاکنون برای این تیم

 به میدان نرفته اند، در اختیار ندارد.
تیم اصفهانی روز پنج شنبه از س��اعت 15 و در ورزشگاه فوالدشهر 

اصفهان به مصاف استقالل تهران می رود.

گفت وگوی الوره علیه 
استقالل در رسانه صربستانی

گوران الوره/  بازیکن پیشین تیم استقالل

قلعه نویی مثل »دون کورلئونه« در پدرخوانده است/او نمی توانست 
محبوبیت مجیدی را ببیند.» فرهاد مجیدی یکی از اس��طوره های 
باشگاه استقالل و فوتبال ایران است که پیشینه حضور در تیم ملی 
ایران را هم دارد، یک ماه قبل به دلیل برخوردهای مدیرعامل باشگاه 
و بدهی هایی زیادی که باشگاه داش��ت، او تصمیم گرفت به دوران 
فوتبال خود پایان دهد. این را 
هم به شما بگویم که سرمربی 
نم��ی توانس��ت محبوبیت و 
هوادارانی که مجیدی داشت 
را تحم��ل کن��د. در فوتبال 
ایران به بازیکنان خیلی ارج 

گذاشته می شود.

 دکان دستگاه های 
کمک ورزشی 

دکتر ابراهیم: 80 درصد ترویج دس��تگاه های ورزش��ی 
 مربوط ب��ه بحث ه��ای تج��اری اس��ت.یک متخصص

 علم تمرین با بیان این که در بحث ترویج وسایل ورزشی 
و تبلیغات آن ها در تلویزیون بیش تر بحث های تجاری 
مطرح اس��ت، خاطر نش��ان کرد: البته اس��تفاده از این 
تجهیزات می تواند موجب تاثیرات مثبت بر تناسب اندام 
شود.دکترخس��رو ابراهیم درباره میزان کارکرد وسایل 
ورزش��ی که این روزها تبلیغ آن ه��ا در تلویزیون رواج 
یافته اس��ت، اظهار داش��ت: به اعتقاد من هشتاد درصد 
ساخت و تبلیغات این گونه وسایل ورزشی به بحث های 
تجاری باز می گردد و سازندگان این نوع وسایل ورزشی 
به دنبال کسب سودهای کالن هستند و سعی می کنند 
با تبلیغات بیش تر مردم را به خرید آن تشویق کنند تا به 
 سودهای سرشار دست یابند.این متخصص علم تمرین، 
خاطر نش��ان کرد: البته این گونه وس��ایل اعم از دراز و 
نشس��ت و ... تاثیرات مثبتی بر تناس��ب اندام نیز دارند 
و اس��تفاده از آن ها عالوه بر این ک��ه راحتی بیش تری 
برای ورزش��کاران در انج��ام حرکات ورزش��ی به دنبال 
 دارد، می تواند نسبت به روش های دیگر که سختی های

بیش تری دارند در مدت کم تری موجب تناس��ب اندام 
افراد ش��ود.وی افزود: از آنج��ا که اس��تفاده از این گونه 
وس��ایل موجب راحتی بیش ت��ری در انج��ام حرکات 
ورزش��ی می گردد و افراد مختلف که ورزشکار نیستند و 
حتی در سنین مختلفی قرار دارند که به سختی ورزش 
می کنند می توانند با اس��تفاده از این تجهیزات بس��یار 
راحت تر ورزش کنند و از ورزش خود نیز لذت ببرند که 
این امر می تواند موجب ترویج ورزش کردن در میان افراد 
مختلف جامعه گردد.ابراهیم تصریح کرد: این تجهیزات 
تا حدودی بر اساس اصول علم تمرین ساخته شده است 
و قطعا تاثیرات مثبتی نیز می توانند بر اندام افراد داشته 
باشند. این وسایل بیش تر برای افرادی مناسب است که 
مشغله کاری و درس��ی زیادی دارند و زمان کافی برای 
این که به باش��گاه های ورزش��ی بروند را ندارند اما نباید 
تصور شود حتما باید از این وسایل برای ورزش کردن در 
خانه اس��تفاده کنند ، چرا که بدون آن ها هم می توانند 
به انجام فعالیت های ورزشی بپردازند.این متخصص علم 
تمرین در پایان به افراد توصیه کرد: ورزش کردن به هر 
صورت چه با وسایل ورزشی و یا بدون آن ها را در دستور 

کار قرار دهند.

زاویه

6
یک اصفهانی در راس بیسبال کشور

علیرضا ادیب به عنوان سرپرس��ت انجمن بیس بال و سافت بال کش��ور معرفی شد.مراسم معارفه وی 
 نیز به میزبانی کمیته بیس��بال اس��تان اصفهان،س��اعت 14 روز چهاردهم آذرماه در ت��االر افتخارات 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان باحضور مدیران ورزشی کشور برگزار خواهد شد.

 نام ورزش چوگان  از نام چوبی که با آن 
گروه 
بازی انجام می ش��ود گرفته شد است.ورزشی

چوگان در ابتدا به منظور تمرین نظامی 
و جنگی در بین رزم آوران ایران کهن صورت می گرفته ودر آن 
 اس��تعداد اس��ب های جنگی را به تماش��ای چوگان دوستان 
می گذاشتند. که در میان پادشاهان و اشراف قوم معروف بوده 

است.
فردوسی  بزرگ در قسمتی از شاهنامه قصه چوگان را چنین 

می گوید:
همه کودکان را به میدان فرست                 

برای دیدن گوی و چوگان فرست 
در دوره صفویان اس��ناد تاریخی نشان می دهد که شاه عباس 
چوگان باز بوده اس��ت و حتی پیش از این که به اصفهان بیاید 
در قزوین که پایتخت ایران بوده چوگان بازی می کرده است. 
همچنین میدان نقش جهان اصفهان ب��رای چوگان بازی بنا 
نهاده شده بود. اروپاییان در زمان صفویان و در زمان استعمار 
 خود در هند، با این بازی آش��نا شدند و افس��ران انگلیسی نیز

 به طور حرفه ای چوگان را در باش��گاه کلکته آموخته و با خود 
با انگلیس بردند. بعدها نی��ز ورزش هایی از قبیل گلف و هاکی 
پدید آوردند که دسته های استفاده شده در این بازی ها به همان 

چوب چوگان برمی گردد. 

حاال هشتمین مجمع س��ازمان جهانی یونسکو طی این هفته 
در جمهوری آذربایجان برگزار می ش��ود و قرار اس��ت یکی از 
موارد مهمی که در این اجالس به رای گذاش��ته شود، موضوع 
درخواس��ت آذربایجان برای ثبت جهان��ی ورزش »چوگان« 
 به نام این کش��ور تحت عنوان »چوگان، بازی محلی قره باغ«

 است.
 برگزاری این اج��الس در آذربایجان، تیزبین��ی و آینده نگری 
 آن ها را در این قضیه نش��ان می دهد چرا ک��ه آن ها مطمئنا

 قص��د دارن��د ب��ا الب��ی و مذاک��رات پش��ت پ��رده آن ه��م 
 در خ��اک خ��ود و ب��ا خیال��ی آس��وده تر ب��ه هدفش��ان

 برسند. 
 این مس��اله در حالی در آس��تانه وقوع اس��ت که مس��ووالن 
متولی ام��ر در ای��ران در طول س��ال هایی که از درخواس��ت 
 آذربایج��ان از یونس��کو می گ��ذرد در خ��واب س��نگینی

 ف��رو رفت��ه بودن��د و هی��چ اق��دام درخ��ور توجه��ی برای 
جلوگیری از این حق خوری مس��لم توسط همس��ایه شمالی 
صورت ندادند. فدراس��یون چ��وگان نیز هم��واره درباره این 
کم کاری مح��رز، توپ را به زمین س��ازمان می��راث فرهنگی 
 دول��ت ده��م انداخت��ه و آن ه��ا را مس��وول این ک��م کاری 

می داند.
ایلخانی زاده که به تازگی از سمت سرپرستی فدراسیون چوگان 

به ریاست این فدراسیون نایل شده است، در این باره می گوید: 
»سال هاست درخواست های خود جهت جمع آوری مدارک و 
فراهم شدن اس��ناد برای ثبت جهانی چوگان به نام ایران را به 
مسووالن س��ازمان میراث و گردش��گری اعالم می کنیم اما با 
وجود پیگیری های زیاد پاس��خی به این خواسته داده نشد و 
مسووالن پیگیری این موضوع مهم را پشت گوش انداختند.« 
او همچنین تصریح می کند: »در بحث ورزش��ی، فدراس��یون 
چ��وگان متصدی امر اس��ت و بخش فرهنگی آن به س��ازمان 
میراث فرهنگی مربوط اس��ت چراکه ای��ن ورزش یک آیین و 
فرهنگ و سنت است که قرار است در بخش میراث ناملموس 

به ثبت جهانی برسد.«
ناراحتی ایلخانی زاده از حال و روز خراب چوگان تا حدی بود که 
وی در جلسه مجمع انتخاباتی برای انتخاب رییس فدراسیون 
چوگان، ای��ن ورزش را در ای��ران مظلوم خوان��د و از کوتاهی 
مسووالن سازمان میراث فرهنگی به شدت گالیه کرد. او حتی 

بابت این موضوع به گریه افتاد!
رشته ورزش��ی چوگان در س��ال 88 ثبت ملی ش��د اما کاری 
برای ثبت جهانی این رش��ته ص��ورت نگرفت. ای��ن در حالی 
است که به گفته رییس فدراس��یون چوگان ایران، تاکنون به 
کرات از مسووالن س��ازمان میراث و گردشگری خواسته شده 
 تا پیگیر این پرونده باشند اما در طول س��ال های مختلف و با

 بر سر کار آمدن روسا و مدیران گوناگون در سازمان میراث و 
گردشگری همچنان پرونده چوگان به عنوان میراث ایرانی در 

جهان ثبت نشده  است.
البته در آن س��وی میدان نیز »مهدی حجت« معاون میراث 
فرهنگی چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری ها از پیگیری 
پرونده ارایه ش��ده از س��وی جمهوری آذربایج��ان برای ثبت 
»چوگان« به عنوان بازی س��نتی این کش��ور ب��رای اجالس 
آتی کمیته میراث ناملموس یونس��کو خب��ر داده و گفته بود 
که اقدامات الزم برای جلوگیری از مص��ادره بازی »چوگان« 
که اصالت ایرانی دارد، در دس��ت انجام است و سازمان میراث 
فرهنگی همه تالش خود را برای جلوگی��ری از این کار انجام 

می دهد.
هر چند مس��ووالن می��راث فرهنگ��ی و گردش��گری پس از 
هشدارهای بسیار دست به رایزنی و انجام مکاتباتی با سازمان 
یونس��کو زدند اما باید اذعان داش��ت که اقدامات آن ها بسیار 
دیر اتفاق افتاده و نوش��دارو پس از مرگ س��هراب اس��ت چرا 
که در حال حاضر می توان گفت آذربایجان دیگر در رس��یدن 
 به قصد نامش��روع خود موفق شده و ش��اید کار از کار گذشته

 است. 
 همانط��ور ک��ه دهخدای��ی ب��ه آن اذع��ان دارد ومی گوی��د: 
»با فرصت سوزی که از طرف دستگاه های مسوول در ایران در 
گذشته اتفاق افتاده اس��ت دیگر نمی توانیم امیدوار باشیم که 
این ورزش تنها به نام ایران ثبت جهانی شود و فقط امیدواریم 

چوگان مشترکا به نام ایران هم ثبت شود!«

بازی دیگران در زمین چوگان ایران

سرقت چوگان؛ وقتی همه خواب بودند ...
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به موفقیت ملی پوشان 
امیدواریم

اشتباه های متداول در استفاده از تردمیلسومی اصفهان در مسابقات کشتی فرانسه  

 هفته ششم
 لیگ برتر بسکتبال

 دبیر فدراس��یون کاراته گفت: ش��رایط را به نوعی برنامه ریزی کردیم که در 
رقابت های قهرمانی آسیا و در بخش داوری، ضمن رعایت حقوق دیگر تیم ها 

حق ایران هم خورده نشود.
محسن آشوری اظهار داشت: حدود 25 داور در مجموع طی روزهای گذشته 
به امارات اعزام ش��دند تا تعدادی از آن ها در کالس های داوری که در حاشیه 
رقابت های قهرمانی آسیا برگزار می شود ،حاضر شوند و حدود 12 نفر از آن ها 
نیز به عنوان نماینده ایران به قض��اوت مبارزات بپردازن��د. فکر نمی کنم که 

مشکلی از این بابت داشته باشیم.
دبیر فدراسیون کاراته خاطرنشان کرد: تمام تیم ها در 2 بخش دختران و پسران 
و در تمام رده های سنی به صورت کامل به این دور از پیکارهای قهرمانی آسیا 

اعزام شدند و به شخصه امید زیادی به موفقیت تک تک نفرات اعزامی دارم.

تیم کش��تی منتخب اس��تان اصفهان که به عن��وان نماینده 
ایران در مسابقات کشتی آزاد بین المللی جام هنری دوگالن 
فرانسه شرکت نموده بود پس از تیم های فرانسه و گرجستان 

در مکان سوم ایستاد.
این رقابت ها با ش��رکت 20 تیم از 18 کش��ور جهان در شهر 
نیس فرانس��ه برگزار گردید که به دلیل حض��ور تیم هایی از 
روسیه،آمریکا،آلمان،گرجس��تان و... س��طح رقاب��ت ها باال 

رفته بود.
 در این مس��ابقات س��یاوش گ��ودرزی در وزن74 کیلوگرم

 به مدال طال دست یافت. 
 احمدرض��ا عابدین��ی در وزن 120 کیلوگ��رم ب��ه مقام دوم

 رسید.
س��ه کش��تی گیر اصفهانی در مکان پنجم ایس��تادند و یک 
ورزش��کار دیگر به مقام نهمی بس��نده کرد ک��ه در مجموع 

اصفهان بر جایگاه سوم تکیه زد.
برای تیم اصفهان خلیل آقرلو در وزن 55 کیلوگرم،احمدرضا 
حقیقت پرور در وزن60 کیلوگرم،ابراهیم غریب زاده در وزن 
66 کیلوگرم،سیاوش گودرزی در وزن74 کیلوگرم،محمدرضا 
چشمه سفیدی در وزن 84 کیلوگرم،محسن صالحی در وزن 
96 کیلوگرم و احمدرض��ا عابدین��ی در وزن 120 کیلوگرم 

کشتی گرفتند.
اک��رم خان��ی ب��ه عن��وان س��رمربی،علی میرواح��دی ب��ه 
 عن��وان سرپرس��ت و عبدالرحی��م فاتح��ی به عن��وان داور
  تی��م کش��تی منتخ��ب اس��تان اصفه��ان را همراه��ی  

کردند. 
ش��ایان ذکر اس��ت که تیم اصفهان برای اولین بار به عنوان 
 نماین��ده ای��ران در ای��ن رقابت ها ش��رکت ک��رده و پس از 
30 س��ال تنها اعزام تیمی از اصفهان به مس��ابقات خارج از 

کشور بوده است.
رقابت های بی��ن المللی کش��تی آزاد جام هن��ری دوگالن 
فرانس��ه از روز جمعه آغاز و روز گذشته در شهر نیس فرانسه 

به پایان رسید.

ورزش بر روی تردمیل زمانی که هوای بیرون مس��اعد نیس��ت 
می تواند ایده آل باش��د. استفاده از تردمیل بس��یار ساده است اما 
ممکن است اشتباهات کوچکی در حین استفاده از آن باعث ضرر 

رسیدن به بدن شود. 5 اشتباه در استفاده از تردمیل  عبارتند :
       گرم نکردن بدن

هنگامی که بدن برای ورزش کردن آماده نیس��ت، فرد نمی تواند 
خود را به س��رعت تردمیل برس��اند و بدین ترتیب خیلی سریع 
ورزش را متوقف می کند. گرم کردن مناسب بدن از درد و آسیب 

دیدگی جلوگیری می کند.

       خوان�دن کام�ل ی�ک مجل�ه ب�ه هن�گام دوی�دن 
بر روی تردمیل

هنگامی که در تمام ط��ول مدت دویدن ب��ر روی تردمیل مجله 
می خوانید، به خود فش��اری نمی آورید و تمرین خود را شدیدتر 
نمی کنید. بنابراین اث��رات آن را نیز نخواهید دی��د. برای نتیجه 

گرفتن باید خود را به چالش بکشید.
        تکیه دادن به دسته های تردمیل

اگر به هنگام دویدن بر روی تردمیل به آن شیب بدهید، فعالیت 
بیش تری خواهید ک��رد و پای ش��ما بیش ت��ر کار می کند. اگر 
به دس��ته های تردمیل تکیه کنید از فش��اری که بر بدن ش��ما 
می آید کاسته می ش��ود. ش��ما فکر می کنید که بیشتر فعالیت 
 می کنی��د و بدن ش��ما بی��ش ت��ر کار می کن��د ام��ا در واقع با 

تکیه کردن به دسته ها کار خود را آسان کرده اید.
       تغییر دادن سرعت حرکت

حرکت کردن بر روی تردمیل با یک سرعت خاص باعث می شود 
که ورزش خسته کننده شود. عالوه بر این شما باید ابتدا و انتهای 
تمرین با س��رعت کم حرکت کنید تا بدن در ابتدا گرم شود و در 
انتها خنک ش��ود. می توانید باتردمیل ورزش های شدید و کوتاه 

مدت نیز انجام دهید.
        پریدن از روی تردمیل در حال حرکت

ابتدا سرعت تردمیل را کند کنید و سپس از روی تردمیل پایین 
بیایید. ممکن است کمی معطل شوید تا حرکت تردمیل آرام شود 

اما این کار بهتر از آسیب دیدن است.

رکورد شکست ناپذیری یکی از تیم های مهرام تهران و ذوب آهن اصفهان در 
هفته ششم لیگ برتر بسکتبال شکسته می شود.

هفته ششم لیگ برتر بسکتبال با رویارویی تیم های صدرنشین مهرام تهران و 
ذوب آهن اصفهان به پایان می رسد.

آخرین تقابل 2 تیم، چهارم اردیبهشت سال 1390 بود که مهرامی ها با پیروزی 
86 بر 82 زمین را ترک کردند. البته دی��دار 16 بهمن 89 دو تیم با نتیجه 78 
 بر 74 به س��ود ذوب آهن تمام ش��ده بود. مهرام با هدایت مصطفی هاشمی و 
ذوب آهن با س��رمربیگری فرزاد کوهیان در فصل 1392 تا به حال به تیمی 
نباخته اند و به همراه پتروش��یمی بندرامام، تیم های بدون شکست لیگ برتر 
هستند. پتروشیمی که بعید اس��ت در این هفته به استقالل زرین قشم ببازد 
ولی رکورد شکست ناپذیری یکی از تیم های مهرام یا ذوب آهن امروزدر تاالر 

بسکتبال آزادی تهران شکسته می شود. 

مسابقات بیلیارد باشگاه های لنجان
مسابقات بیلیارد قهرمانی باشگاه های شهرستان لنجان به مناسبت 
هفته بسیج برگزار گردید.یک دوره مس��ابقات بیلیارد )ایت بال( 
قهرمانی باشگاه های شهرستان لنجان به میزبانی باشگاه بهفر زرین 

شهر با حضور 19 شرکت کننده برگزار گردید.

شکست اینتراخت  برانشوآیگ 
هفته چهاردهم مس��ابقه های فوتبال باش��گاه ه��ای آلمان 
)بوندسلیگا( تیم صدرنشین بایرن مونیخ در ورزشگاه آلیانس 
آرنای شهر مونیخ با گل های »آرین روبن« در دقایق 2 و 30، 

تیم قعر جدولی اینتراخت برانشوآیگ را شکست داد.

فوتبالیست 20 ماهه بلژیکی رکورد گرفت
دست اندرکاران باشگاه ریسنگ بلژیک در حالی قرارداد 5 ساله ای را 
با پدر برایس پریتیس 20 ماهه به امضا رساندند که این کودک هنوز 
 توان صحبت کردن ندارد و نمی تواند واژه های فوتبال یا گل را بر زبان

 بیاورد.



 تولید  سنتی  شیر بز و گوسفند 
در چهارمحال و بختیاری 

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری 
 گفت: تولید ش��یر بز و گوس��فند در چهارمحال و بختیاری بیش تر 

به صورت سنتی است.
 برزو هیبتیان در جلس��ه تنظی��م بازار اظهار داش��ت: تولید ش��یر

 در سال جاری در این استان 270 هزار تن بوده است.
 وی با اش��اره به این که در نه ماهه گذش��ته آمار نش��ان دهنده این

  بوده اس��ت که این اس��تان در تولید ش��یر کمبودی نداشته است 
تصریح کرد: طبق برنامه پنج س��اله در س��ال جاری باید تولید شیر 
 در این اس��تان به 230 تن می رس��ید که خوش��بختانه تولید شیر 

270 هزار تن بوده است.

 ذخیره سازی 4 هزار تن برنج 
دراستان

مدیرعامل ش��رکت غله و خدمات بازرگان��ی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در حال حاضر 4 هزار تن برنج در انبارهای استان ذخیره سازی 

شده است.
  محسن ضیایی در نشس��ت تنظیم بازار این اس��تان، اظهار داشت:
  در حال حاض��ر ظرفیت کارخانه ه��ای فعال گندم در این اس��تان

 190 هزار تن است، این در حالی اس��ت که نیاز مصرفی این استان 
100 هزار تن است.

 تفاهم همکاری تجاری
 چهارمحال و بختیاری با استانبول

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري گفت: 
هیات تخصصي تجاري فرش دستباف ایران از چهارمحال و بختیاري 
با تجار فرش استانبول ترکیه براي همكاري هاي تجاري و اقتصادي 

این هنرصنعتی به تفاهم رسیدند .
رحمن کرمی ، اظهارداش��ت: ترکیب هیات تجاري ایران متشكل از 
بازرگان، مدیران و متخصصان بخ��ش خصوصي، تعاوني، تولیدي و 
دولتي هشت روز براي مبادالت تجاري با تجار، مقامات اقتصادي و 

تجاري ترکیه رایزني کردند.

 برگزاری مانور مقابله با زلزله 
در مدارس شهرکرد 

سرپرس��ت س��ازمان ه��ال احم��ر شهرس��تان ش��هرکرد از 
 برگزاری مان��ور مقابله ب��ا زلزله در مدارس شهرس��تان ش��هرکرد 

خبر داد.
سعادت حیدریان در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان شهرکرد 
در فرمانداری ش��هرکرد با اش��اره به اهمیت فراگیری آموزش های 
 الزم برای  مقابله در برابر زلزله، اذعان داشت: آموزش و ارتقا آگاهی

 دانش آموزان برای مقابله با شرایط بحرانی مانند زلزله باید به صورت 
جدی و مستمر پیگیری شود.

اخبار کوتاه
» ام اس « در چهارمحال و بختیاری رتبه سوم را دارد

رییس انجمن حمایت از بیماران خاص چهارمحال و بختیاری با انتقاد از عدم حمایت مطلوب از 
بیماران مبتا به ام اس گفت: ام اس در چهارمحال و بختیاری پس از تهران و اصفهان رتبه س��وم 

را دارد.
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مفادآراء نوبت دوم 

767 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات  رسمی  سند  فاقد 

اردستان 
در  اختالف مستقر  هیات حل  قانون مذکور  توسط  ماده یک  اجرای  در  که 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون 
االنتشار  کثیر  های  روزنامه  طریق  از  روز   15 بفاصله  نوبت   2 در  مذکور 
محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند 
از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده 
و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت اردستان تسلیم نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به اداره حکم قطعی دادگاه است در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت بصدور سند مالکیت می 

نماید ضمنا سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
1 - رای شماره 139260302032000232 آقای یداله بهمرد اردستانی فرزند 
علی ششدانگ یک باب خانه بر روی قسمتی از پالک 1728 فرعی از یک اصلی 

اردستان واقع در بخش هفده ثبت اصفهان بمساحت 97/35 متر مربع 
م الف 337 رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

تاریخ انتشار نوبت اول : 92/8/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/9/11 

مفقودی 

نیمه خودکار  مدل  زنی  لول ساچمه  تک  اسلحه شکاری  جواز  عدد  844یک 
خلیلی  توران  خانم  نام  به  ترکیه  ساخت   56410 بدنه  شماره  به   12 کالیبر 
جونقانی فرزند عبدالحسین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مزایده  

835بر اساس پرونده  اجرائی کالسه 2660 / 209 ش 91 ) مکانیزه9100017( 
ثبتی  یک  بخش  آباد  سپهر  در  117/25واقع  شماره  خانه  ششدانگ  تمامت 
 251 دفتر  صفحه334  ثبت  مورد  مربع  300/25متر  مساحت  به  شهرضا 
خانه  دیوار  به  دیوار  12/10متر  طول  به  ذیل:شماال  اربعه  حدود  با  امالک 

و  در  پخ  3متربطور  طول  به  دوم  متر   22/85 طول  به  اول  117/11شرقا 
به  دیواریست  متر   9 / به طول 95  به خیابان 12 متری  جنوبا   دیواریست 
خیابان 8 متری غربا به طول 25/20متر دیوار به دیوار خانه 117/24حقوق 
وبه  است  شده  صادر  سند  و  ثبت  نره  عربی  محمود  نام  به  ندارد  ارتفاقی 
موجب سند رهنی شماره 2973  مورخ 1388/07/18 دفتر  247 شهرضا از 
طرف نامبرده در رهن بانک توسعه وتعاون شهرضا قرار گرفته وبه علت عدم 
پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه 
به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون 
گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  مذکور  پالک  مربوطه  اصالحی  نامه  آئین  و  ثبت 
دادگستری  کارشناس رسمی  ارزیابی  برگ  ماموراجراو  وبرابرصورتجلسه 
منزل  یکباب  صورت  به  بازدید  گردید.مورد  وارزیابی  توصیف  شرح  بدین 
طبقه  شامل  مربع  متر   205 اعیانی  و  مربع  300/25متر  عرصه  با  مسکونی 
همکف و نیم طبق مسکونی با سقف های بتنی و دیوارهای آجری و سطوح 
سرویس  دارای  و  آهنی  پروفیل  و  چوبی  های  درب  و  کاری  سفید  داخلی 
بهداشتی و آشپزخانه کامل و مشترکات برق و آب و گاز میباشد  به مبلغ  
ارزیابی گردیده است  میلیون ریال)680،000،000 ریال(   ششصد و هشتاد 
تاتاریخ1393/02/12 بیمه میباشد در جلسه  ومورد مزایده طبق اعالم بانک 
مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روزدوشنبه مورخ1392/10/04 در شعبه 
اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد 
.چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از 

آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناسی ششصد و هشتاد 
و  پیشنهادی  قیمت  باالترین  وبه  شروع  ریال(   ریال)680،000،000  میلیون 
تشکیل  از  قبل  میتوانند  طالبین  میشود  فروخته  باشد  خریدار  که  کس  هر 

جلسه مزایده از مورد مزایده به آدرس:شهرضا سپهر آباد کوی امام حسین 
است  ذکر  به  الزم  آورند  عمل  به  بازدید   14 پالک  راست  اول سمت  فرعی 
که کلیه هزینه های قانونی اعم ازمالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  
و  مزایده  تاتاریخ  برق وگاز  و  ،آب  وآبونمان  انشعاب  به حق  مربوطه  های 
عهده  بر  متعلقه  های  هزینه  وسایر  سند  انتقال  به  مربوط  های  هزینه  کلیه 
برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مسئول  یوسفیان  مهدی  میشود. محمد  ومنتشر  1392/09/11درج  تاریخ  در 

اجرای ثبت اسناد شهرضا   

آگهی مزایده 
849بر اساس پرونده اجرائی کالسه 34/534/ش/85  ) مکانیزه 8500036 ( 
تمامت 6000سهم مشاع ازهفده هزاروسیصدو بیست وپنج ویک شانزدهم 

ازیک سهم ازهفتادودو سهم ششدانگ آب وامالک اسفه به شماره پالک ثبتی 
44 اصلی واقع دربخش یک ثبتي شهرضا مورد ثبت صفحه 427  دفتر289  
اول درامتداد مرزاشتراکی دوم  اربعه ذیل: شمااًل  با حدود  امالک ششدانگ 
درامتداد  مرزاشتراکی چهارم  درامتداد  اصلی سوم  مهیار76  قنات  درامتداد 
قنات جالل آباد 56 اصلی پنجم درامتداد مرزاشتراکی ششم درامتداد جاده 
به  به اراضی سورچه 73 اصلی هشتم  عمومی هفتم درامتداد مرزاشتراکی 
رودخانه سورچه شرقًا اول به اراضی بایره دوم دیواریست به اراضی مهدی 
آباد 8 اصلی سوم به زمین های بلند مهدی آباد 8 اصلی جنوبًا اول به رودخانه 
دوم به دیوارباغهای خیرآباد سیزده اصلی سوم به جوی غربًا اول درامتداد 
اصلی  خیرآباد13  اراضی  به  صحرای  وجوی  ومرزاشتراکی  عمومی  جاده 
دوم مرزاشتراکی با اراضی سورچه 73 اصلی حقوق ارتفاقی قنات مهیار76 
اصلی ازمورد ثبت عبورمی کند به نام شرکت رزپالستیک نوبهار ثبت و سند 
صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 142558مورخ 1377/10/17 
در رهن سرپرستی  مذکور  از طرف شرکت  اصفهان  دفتراسناد رسمی 92 
بانک تجارت استان اصفهان قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار 
بانک  درخواست  به  اجرائیه  ابالغ  از  پس  و  نموده  اجرائیه  تقاضای صدور 
نامه  آئین  و  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  باستناد  بستانکار 
صورت  وبرابر  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  مذکور  پالک  مربوطه  اصالحی 
مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید که دوازده هزارسهم مشاع 

ازهفتادودوسهم  سهم  ازیک  شانزدهم  ویک  هزاروسیصدوپنج  هفده  ازکل 
 6000 عرصه  مساحت  دارای  میباشد  شرکت  یکباب  صورت  به  ششدانگ 
مترمربع )75 ×80 متر(است واعیانی آن 480 مترمربع سوله و70 مترمربع 
آجرلفتون  ونمای  سانتی   35 آجری  دیوارهای  به  سوله  میباشد  نگهبانی 
با  نگهبانی  وساختمان  فلزی  وپنجره  ودرب  وشیشه  وپشم  توری  وسقف 
دیوارهای باربروسقف تیرآهن وآجروکف موزائیک ودرب وپنچره های فلزی 
است.دیوارهای اطراف که طرف جنوب آن با بلوک سیمانی وطرف شمال با 
آجرلفتون بدون بند کشی وطرف شرق وغرب با آجرزبره اجرا شده به ارتفاع 
حدود 2/5 تا 3 مترمی باشد. به مبلغ هشتصدومیلیون ریال )800,000,000( 

باشد.  می  بیمه   93/4/28 تاریخ  تا  رهن  است.ومورد  گردیده  ارزیابی  ریال 
که تمامت شش هزارسهم مشاع ازدوازده سهم ازهفده هزاروسیصدوبیست 
وپنج یک شانزدهم سهم از72 سهم ششدانگ در جلسه مزایده که ازساعت 
ثبت  اجرای  شعبه  در   1392/10/18 مورخ  چهارشنبه  روز   12 الی  صبح   9
اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز 
مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده 
میلیون ریال  ازمبلغ کارشناسی چهارصد  تشکیل میگردد.مزایده 6000سهم 
)400,000,000( ریال شروع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی و به هر کس که 
خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد 
مزایده به آدرس:شهرضا  ـ  جاده امامزاده علی اکبرکیلومتر5 بازدید به عمل 
آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال 

سند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های 
مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوبیمه وسایر هزینه های 
متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد. این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان در تاریخ1392/9/11 چاپ ومنتشر میشود.  مسئول واحد 
اجراي اسنادرسمي شهرضا – سیدمهدي میرمحمدي ومحمدمهدي یوسفیان   

اخطار اجرایی

 92/3/29 تاریخ   244 شماره  رأی  موجب  به   39 1101/91ش  شماره:   859
شعبه 39 اصفهان  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه ناصر اسحاقی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
و  ششصد  و  خواسته  اصل  ریال  میلیون  شانزده  مبلغ  پرداخت  به:  است 
چهل و دو هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 91/11/29 لغایت وصول در حق محکوم له و نیم عشر اجرائی  
جنب   – اقامت: خ پروین دوم  الماسی نشانی محل  له جواد  در حق محکوم 
بانک انصار. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نمایدشورای حل 

اختالف شعبه 39 حقوقی اصفهان  

     مفاد آراء                
769آگهی مفاد آراء هیات قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن 

اداره ثبت اسنادوامالک اردستان بخش 17 ثبت اصفهان .
دراجرای قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن وبه استناد ماده 
10 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید 
وعرضه مسکن واحدهای ثبتی موظفند آراء صادره مرتبط به روستا را در 
اماکن ومعابرعمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک 
نوبت در روزنامه محلی یا کثیراالنتشار منتشر نمایند واشخاصی که نسبت به 
اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی واشخاصی که نسبت 
به تحدید حدود وحقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود ظرف 20 روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را 
به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نمایند وظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد وامالک تسلیم نمایند رسیدگی 
به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهدشد بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر یا عدم تحویل گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت اسنادوامالک عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب 

خواهدشد .
فلذا آرای صادره هیات صدرالذکر مربوط به رقبات واقع در شهراردستان به 
شماره پالک ثبتی یک اصلی گرمسیر  و  شهر مهاباد به شماره پالک ثبتی 51 
اصلی گرمسیر فرعیهای آن به شرح زیر آگهی ومعترضین میتوانند با رعایت 

مفاد ماده 10 فوق الذکر اقدام نمایند .
1- رای شماره 80-1392/9/9 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالک ثبتی فرعی 127 بنام محسن صالح زاده مهابادی فرزند رضا به 

مساحت  164/35 متر مربع – واقع در مهاباد.
 2- رای شماره 81-1392/9/9ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالک ثبتی فرعی 8646 بنام علیرضا مسکین فرزند  حسن  به مساحت  

48/50 متر مربع – واقع دراردستان.
 3- رای شماره 82-1392/9/9ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
عرصه پالک ثبتی فرعی 697 به نام محمود عسکری امینه و احمدرضا عسکری 
امینه  فرزند احمد و محمود  به مساحت 341/50 متر مربع  مورد تقاضا بین 
متقاضیان بالمناصفه و هرکدام مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ هستند - واقع 

در مهاباد.

 خیراله عصاری –رئیس ثبت اسناد وامالک اردستان

تاسیس 

865 شماره : 103/2317ث/92 آگهی تاسیس شرکت توسعه و هوشمند 
درتاریخ  فوق  شرکت  محدود  مسئولیت  با  اسپادان  فانوس  سازی 
1392/8/20 تحت شماره 51263 و شناسه ملی 10260698877 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/8/20 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل 
گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت  ذیل 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – تولید و ارائه رایانه – تولید 
و ارائه دستگاههای جانبی – تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارش مشتری 
– ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و سی دی اطالعاتی تولید داخل 
مشاوره   – افزار های فرهنگی و خدمات شبکه های اطالع رسانی  بجز نرم 
اجرا   – ارائه   ( داده ها  شبکه   – انفور ماتیکی  اجرای طرحهای  بر  و نظارت 
اعتباری و بانکهای  پشتیبانی ( اخذ وام و تسهیالت از موسسات مالی و   –
دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی 
قبیل  از  بازرگانی  فعالیتهای  کلیه  انجام   – خارجی  و  داخلی  خصوصی  و 
خرید و فروش – صادرات و واردات – تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای 
کشور-  گمرکات  از  کاال  ترخیص  به  مربوط  امور  انجام   – بازرگانی  مجاز 
مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی پس از کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح   2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
اصفهان چهارراه  شهر   – اصفهان  استان   -3-1 : اصلی شرکت  مرکز   -3
سپهساالر- خیابان ارباب- جنب بانک صادرات- مجتمع اداری آریان- واحد 
202 کد پستی 8165833617 – تلفن 03116626095، 4-  سرمایه شرکت : 
امیر  آقای  مدیران شرکت5-1-  اولین    -5 . باشد  ریال می  مبلغ 1000000 
احسان شاهمیر زالو  به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای امیر احسان 
گردیدند.6-  نامحدودانتخاب  مدت  به  عامل  مدیر  سمت  به  زالو  شاهمیر 
با  شرکت  تعهدات  و  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان 
امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر میباشد 7- اختیارات مدیر عامل 
 : طبق اساسنامه آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان 

تغییرات 

مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 3577/ت   : شماره   866
ملی  وشناسه   41003 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  پارس  گستر  تکاب 
و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260587010
حامد  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/8/2 مورخ  مدیره  هئیت 
زمانی نوری به عنوان بازرس اصلی ، آقای محمد مهدی شیبانی به عنوان 
روزنامه   -2. گردیدند  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس 
 -3 انتخاب شدند   های شرکت  آگهی  نشر  رود جهت  زاینده  االنتشار  کثیر 
اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند : آقای غالمرضا بحرینی و آقای 
عبدالرسول هادی زاده اصفهانی و آقای رضا اسحاقی و آقای اسداله عباس 
زاده   تا تاریخ 1394/8/2-4- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند : آقای غالمرضا بحرینی  به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای 
و  مدیره  هئیت  رئیس  نائب  سمت  به  اصفهانی  زاده  هادی  عبدالرسول 
آقای رصا اسحاقی  به سمت عضو هئیت مدیره و آقای اسداله عباس 
بسمت  زاده  عباس  اسداله  آقای  و  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  زاده 
مدیر عامل   . 5- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد ات شرکت  با امضای 
با مهر شرکت  معتبر می باشد  ظمنا مدیر عامل مجری  مدیر عامل و 
ثبت  دفتر  ذیل   1392/8/27 تاریخ  در  باشد.  می  مدیره  هیئت  مصوبات 
شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت 
ثبتی واحد  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری  منصور   . 

 اصفهان 

آبرسانی با تانکر به 117 روستا 
در چهار محال و بختیاری

اس��تاندار چهار محال و بختیاری گفت: 117 روستا در 
چهار محال و بختیاری با تانكر آبرسانی می شود.

قاسم س��لیمانی در جلس��ه ای با اعضای ش��ورای شهر 
ش��هرکرد اظهار داشت: شورای اس��امی شهر شهرکرد 
نمادی از ش��ورای ش��هری و روس��تایی در استان است 
 که الزم اس��ت این ش��وراها ب��ه برخی از مش��كات نیز

 رسیدگی کنند.
وی تصریح کرد: ش��وراها ناظر بر اعمال دس��تگاه های 
اجرایی هستند که باید بتوانند به خوبی به وظایف خود 

عمل کنند.
س��لیمانی به بحث آب این اس��تان اش��اره کرد و یادآور 
شد: بحث آب در زمان خشكس��الی یک معضل شناخته 
شده است که الزم اس��ت مدیریتی بر روی این موضوع 

صورت گیرد.
وی اذعان داش��ت: الزم اس��ت مدیریتی صحیح بر روی 
مصرف آب اصفهان نیز صورت گیرد تا از این طریق جلوی 

برخی از چالش ها گرفته شود.
سلیمانی بیان داشت: الزم است برای کاهش مصرف آب 

در استان اصفهان نیز فرهنگ سازی صورت گیرد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهینه سازی 
در مص��رف آب صنعتی، کش��اورزی و ش��رب اصفهان 

ضرورت دارد.
سلیمانی یادآور ش��د: در حال حاضر 117 روستای این 
استان با تانكر آبرسانی می شود و بسیاری از دشت های 
این استان نیز بیابان شده اند که از مشكات این استان 

به شمار می آید.
وی تاکی��د ک��رد: م��ا ب��ا انتق��ال آب موافقی��م ام��ا از 
 طری��ق لول��ه و کام��ا کارشناس��انه ای��ن کار بای��د 

صورت گیرد.
سلیمانی افزود: تونل های بهشت آباد و گاب یک معضل 

شناخته شده است.

شورا

معاون سیاس��ی امنیتی فرماندار شهرس��تان شهرکرد گفت: 
بازارچه توزیع و عرضه ماهی در شهرکرد راه اندازی می شود.

یداهلل گودرزی در جلسه برنامه ریزی ایجاد بازارچه ماهی در 
شهرکرد با اشاره به ضرورت احداث بازارچه ماهی، عنوان کرد: 
ایجاد بازارچه عرضه ماهی در ش��هر شهرکرد یكی از مصوبات 

کمیته سامت بوده است.
وی در ادامه گفت: پراکندگی فروش��گاه های عرضه ماهی در 
سطح شهر شهرکرد عاوه بر ایجاد مس��ایل عبور و مرور برای 

شهروندان، مشكات بهداشتی را نیز ایجاد می کند.
وی با اش��اره به این که اس��تان چهارمحال وبختیاری یكی از 
قطب های تولید کننده ماهی س��رد آبی است، اذعان داشت: 
با توجه به رتبه استان در تولید ماهی باید شرایط برای عرضه  

بهتر و بهداشتی آن در شهرکرد فراهم شود.
 معاون سیاس��ی و اجتماعی فرماندار شهرس��تان ش��هرکرد 
اظهار داش��ت: در عرضه و توزیع ماهی باید نكات بهداش��تی 
رعایت ش��ود و زمینه  برای رونق بخش��یدن به صنعت توزیع 
ماهی بی��ش از پیش فراهم ش��ود.وی اف��زود: در احداث این 
بازارچ��ه به جنبه ه��ای اقتص��ادی و اجتماع��ی و فرهنگی و 
بهداشتی توجه ش��ود.گودرزی تصریح کرد: باید با الگو سازی 
درست و توزیع مناس��ب و بهداش��تی  مصرف گوشت سفید 

آبزیان در جامعه گسترش داده شود.

ب��اال ب��ودن س��رانه مصرف��ی گوش��ت قرم��ز در
 چهارمحال و بختیاری

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری 
 با بیان ای��ن که س��رانه مصرفی گوش��ت قرمز مردم اس��تان 
چهارمحال و بختیاری از س��رانه کش��وری باالتر است، گفت: 
س��رانه مصرف آبزیان در این اس��تان کم تر از سرانه کشوری 

است.
رحمن کرمی در جلسه تنظیم بازار اظهار داشت: سرانه مصرف 
گوشت مرغ در کشور 20 کیلو بوده واین در حالی است که در 

استان ما 25 کیلو است.
 وی تصری��ح ک��رد: برن��ج مصرف��ی در ای��ن اس��تان

 دو هزار تن است و 26 هزار تن نیاز شكر این استان اعام شده 
است که تامین می شود.

 کرمی ادامه داد: س��رانه مصرف گوش��ت قرمز در اس��تان ما 
16 کیلو اس��ت و این در حالی اس��ت که در کل کشور سرانه 
مصرف گوشت قرمز 12 کیلو است.وی بیان داشت: 14 هزار تن 
گوشت قرمز نیازاین استان است.وی با اشاره به این که سرانه 
مصرف آبزیان هفت کیلو است، اذعان داشت: مصرف آبزیان در 

این استان شش کیلو است.

نیاز های مصرفی مردم به خوبی تامین شود

کرمی بیان داشت: سرانه مصرف س��یب زمینی در کل کشور 
45 کیلو اس��ت و مصرف س��یب زمینی در این استان در کل 
س��ال 41 هزارتن اس��ت.وی تاکید کرد: در طول سال سرانه 
مصرف تمامی حبوبات در این اس��تان از چهار تا پنج هزارتن 
بوده اس��ت و الزم اس��ت بر روی این میزان مدیریت ش��ود تا 
کمبودی نداشته باشیم.کرمی یادآور ش��د: الزم است برنامه 
ریزی جامعی در طول سال ش��كل گیرد که نیاز های مصرفی 

مردم به خوبی تامین ش��ود 
و هی��چ گونه مش��كلی برای 
تامین کاال نداش��ته باشیم.

وی با اش��اره به ای��ن که در 
 س��ه ماهه گذش��ته ش��اهد

 تنش هایی در بازار بوده ایم، 
بیان داشت: خوشبختانه این 
تنش ها در بازار برطرف شده 
است.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهار محال 
و بختیاری گفت: دس��تگاه 
های متول��ی تولی��د باید با 
مدیریت مناس��ب تولیدات 
 مورد نیاز را ارایه دهند.کرمی

 اظه��ار داش��ت: ب��ازار باید 
ب��ر اس��اس عرض��ه و تقاضا 

مدیریت شود و بر اساس برنامه ای قیمت ها تضمین شود.

13 هزار تن نهاده دامی در استان خبر داد.
 جهانبخش م��رادی  در نشس��ت تنظیم ب��ازار این اس��تان،

اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار تا تاریخ 30 آبان امسال، 
افزون بر 35 هزار و 49 تن نهاده های دامی در س��طح اس��تان 
توزیع ش��ده اس��ت.وی با بیان این که 736 تن م��رغ مازاد بر 
مصرف استان خریداری و ذخیره س��ازی شده است، گفت: در 
حال حاضر 501 تن مرغ در اس��تان ذخیره سازی شده است.

مرادی افزود: تاکنون 560 تن مرغ منجمد و 304 تن گوشت 
منجمد نیز در سطح بازار استان توزیع شده است.

 مدی��ر پش��تیبانی ام��ور دام جه��اد کش��اورزی همچنین از 
ذخیره سازی 13 هزار تن نهاده دامی در استان خبر داد و گفت: 
با توجه به این که نرخ نهاده ه��ای دامی با بازار تفاوت چندانی 
 ندارد اما به دلیل این که باید به صورت نقدی خریداری ش��ود

 استقبال بسیار کم است.

فرماندارشهرستان  خبر داد: 

شهرکرد صاحب بازارچه ماهی می شود  

 استان چهارمحال 
وبختیاری یکی از 
قطب های تولید 

کننده ماهی سرد 
آبی است. با توجه به 
رتبه استان در تولید 

ماهی باید شرایط 
برای عرضه  بهتر 

و بهداشتی آن در 
شهرکرد فراهم شود
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام علي )ع(:
 پرهيزگاران، سرَورند و دين شناس��ان ، پيشوا و همنشينى 

 با آنان مايه فزونى است.

 چند رازی که معلوالن 
را موفق می کند

به یاد داشته باشید آنچه توانایی را می سازد، نیروی اراده است و اگر اراده 
بخواهد جاری شود، هیچ بهانه ای سد راهش نیست.

 داش��تن دوس��تان خوب برای معلوالن یک ضرورت اس��ت. بس��یاری از 
 معلوالن موفق تالش می کنند با افراد خانواده، دوس��تان و آشنایان خود

بیش از پیش ارتباط و دیدار داشته باشند.
ب��ه ی��اد داش��ته باش��ید آنچ��ه توانای��ی را م��ی س��ازد، نی��روی اراده 
 اس��ت و اگ��ر اراده بخواه��د ج��اری ش��ود، هیچ بهان��ه ای س��د راهش

 نیست!

1    ارتب�اط اجتماعی موثر برق�رار کنید و در جمع دوس�تان
قرار بگیرید

داشتن دوستان خوب برای معلوالن یک ضرورت است. بسیاری از معلوالن 
موفق تالش می کنند با افراد خانواده، دوستان و آشنایان خود بیش از پیش 

ارتباط و دیدار داشته باشند.
 داشتن رابطه سالم با افراد س��رزنده و موفق باعث می ش��ود فرد معلول 
بتواند در م��ورد نگرانی ها و احساس��اتی که درباره خ��ود و معلولیتی که 
دارد ب��ا آن اف��راد درددل و از طرف��ی م��ی توان��د از پتانس��یل و کمک 
 هر ی��ک از دوس��تانش اس��تفاده کند و در جهت رس��یدن ب��ه اهدافش

 قدم بردارد.

2    داوطلبانه در جامعه حاضر شوید
حضور در اجتماع نکته مهمی در زندگی معلوالن اس��ت. اگر فرد معلول 
بیاموزد ک��ه چگونه می توان��د در اجتماع حض��ور یابد، هم ب��ه نوعی به 
 خودش کمک کرده و هم به افراد معلول دیگری که قصد دارند در جامعه

 حضور یابند.
دوست عزیز به خاطر داش��ته باشید این تنها خود ش��ما هستید که می 
 توانید با تکیه بر نیروی ایمان و اراده، موقعیت و جایگاه خود را در اجتماع

 تثبیت کنید.
انتظار نداشته باشید در گوشه ای از خانه بنشینید و دیگران بدون آشنایی 
 با شما و اطالع از توانمندی های تان از ش��ما دعوت به همکاری و حضور

 در اجتماع کنند. بلند ش��وید و با تکیه ب��ر نیروی ایمان ب��ه اطرافیان و 
 جامعه ثابت کنید معلول، فرد مسوولیت گریز و دست و پا بسته ای که از 

نیروی ابتکار محروم است، نیست. 
خوش فکری و استعدادهای تان را به همگان نشان دهید، به جامعه بیایید تا 

روی توانمندی ها و قابلیت های شما بیش از پیش حساب  کنند.

3    با معلوالن موفق ارتباط داشته باشید
بی گمان نم��ی توان از نظر دور داش��ت ک��ه گاهی اوقات ممکن اس��ت 
احساس تنهایی کنید. در این شرایط صحبت کردن با فردی که معلولیت 
مش��ابهی دارد می تواند موثر واقع ش��ود و همه چیز را تغیی��ر دهد. چرا 
 که او مش��کالت مش��ابهی دارد و از این نظر م��ی تواند ش��ما را به خوبی

 درک کند. 
 ب��ا ق��رار گرفت��ن در گ��روه همتای��ان خ��ود ک��ه توانس��ته ان��د ب��ه

 موفقیت های زیادی دس��ت یابند، درمی یابید افراد دیگری نیز هستند 
 که از مشکالت مشابه رنج می برند اما با وجود این، بر سختی های زندگی 

فائق آمده اند. 
با مشکالت و تنگناهای همتایان خود آشنا شوید و از آن ها بخواهید به شما 
نشان دهند که چگونه برای رسیدن به اهدافشان تالش کرده اند. با افرادی 
 معاشرت کنید که تحس��ین ش��ان می کنید. وقتی با کسانی هستید که

 افراد موفقی هستند بیش تر می توانید خودتان را باور کنید.

4    باورهای منفی را رد کنید
همیشه کسانی هس��تند که آیه یأس می خوانند و انس��ان ها را در انجام 
اهدافشان دلسرد می کنند. در بسیاری از موارد دیده می شود که فرد معلول 
با قدرت اراده و پشتکار تصمیم به انجام کاری گرفته است که خوشبختی 
او را در آینده تضمین می کند اما اگر ش��ما به ندای منفی گوش کنید از 

پرداختن به افکار مثبت باز می مانید. 
پس اگر کس��ی به ش��ما گفت که نم��ی توانی��د کاری را انج��ام دهید، 
بهتر اس��ت توصیه های او را بش��نوید اما آگاهانه و با خواس��ت خودتان 
تصمیم نهای��ی را بگیرید. این که اطرافیان چه رفتار و واکنش��ی نش��ان 
 می دهند چندان مهم نیس��ت. نگاه خود ش��ما به توانمن��دی های تان

 حائز اهمیت است.

5    از امتحان کردن نهراسید
حتی کوچ��ک ترین پی��روزی ها م��ی توان��د اعتم��اد به نفس ت��ان را 
 افزای��ش ده��د و باعث ش��ود دفعه بع��دی که ب��ا یک مش��کل یا هدف
  روبه رو ش��دید، بیش تر به خودت��ان اعتماد کنید. رفتاره��ای دفاعی را

 کناربگذارید. 
وقتی به خودتان می گویید که نمی توانید به یک هدف خاص در زندگی 
 تان برسید، قبل از این که حتی تالشی کرده باش��ید اجازه می دهید که

 شکست بخورید.
فرام��وش نکنی��د بازن��دگان در ه��ر ج��واب مش��کلی را م��ی بینند، 
 ولی برن��ده در ه��ر مش��کلی جوابی را م��ی بیند؛ پ��س مثل برن��ده ها 

فکر کنید!
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یک��ی از مهم ترین بخ��ش هایی که ه��ر تلفن همراه��ی به آن 
 مجه��ز اس��ت دفترچه تلف��ن اس��ت و بس��یاری از م��ا تمامی
  ش��ماره های م��ورد نظرم��ان را تنه��ا در ای��ن دفترچ��ه وارد

  می کنی��م و از دس��ت دادن آن به معن��ای نابودی بس��یاری از 
 ش��ماره هایی اس��ت که ی��ک عمر هم��ه آن ه��ا را کن��ار هم 

گذاشته ایم.
یکی از راه هایی که ممکن اس��ت گوشی ش��ما به همراه تمامی 
شماره ها نابود ش��ود دزدیده شدن آن اس��ت زیرا دیگر احتمال 
پیدا شدن گوشی بس��یار کم است و س��ارقین نیز ممکن است 
 از دفترچ��ه تلفن سوءاس��تفاده کنن��د. در این زم��ان تنها باید 
دعا کنید س��ارق دلس��وز باش��د و ش��ماره ها را به دس��ت شما 
برس��اند.چندی پیش تلفن همراه »ژو بین« که یک گارس��ون 
رس��توران اس��ت دزیده ش��د و تمامی ش��ماره ه��ای موجود 
 در دفترچه تلف��ن او نیز به همراه تلفن به دس��ت س��ارق افتاد.

این مرد پس از ش��کایت های مختلف نتوانس��ت آیفون دزدیده  
 ش��ده خ��ود را بیاب��د و از تمامی ش��ماره ه��ای دل کن��ده بود 
تا این ک��ه اتفاقی بس��یار جال��ب رخ داد. این مرد ک��ه بیش از 
1000 ش��ماره مربوط ب��ه کار در آن تلفن همراه داش��ت پس 
از اطالع از س��رقتش س��ریع چند پیام��ک تهدید آمی��ز برای 
گوش��ی خود ارس��ال کرد تا س��ارق آن ها را ببیند. او س��ارق را 
تهدید کرد که چه فرد مهمی اس��ت و ش��ماره ه��ای مهمی در 
تلفنش دارد و به خاطر این ش��ماره ها هر کاری می کند. 4 روز 
بعد از این ماجرا »ژو« بس��ته ای را درب منزل��ش دریافت کرد 
که گوش��ی در آن نبود ول��ی 11 برگه کاغذ که ش��امل 1000 
 ش��ماره تلفن  همراه ب��ود را درون آن بس��ته پیدا کرد. س��ارق

تمامی شماره ها را با دست نوشته و برای صاحب تلفن ارسال کرده 
بود  و در ضمیمه بسته نوشته بود که تنها از روی دلسوزی به خاطر 

این همه شماره تماس این کار انجام داده است.

حرکت عجیب یک سارق دلسوز

قرار است در ماه ژانویه س��ال 2014 کتاب دعای روچیلد در حراج کریستی در نیویورک 
به فروش برسد.

این کتاب نسخه خطی که گران ترین کتاب دعای جهان لقب گرفته قرار است با پایه رقمی 
بین 12 تا 18 میلیون دالر در نیویورک به فروش برسد. 

 این کتاب متعلق به قرن ش��انزدهم میالدی )آغاز دوره رنس��انس( اس��ت و در سده های 
گذش��ته بین خاندان های مختف اروپایی دست به دست شده اس��ت تا به دست خاندان 
روچیلد رسید .  در سال 1938 و پس از الحاق اتریش به آلمان نازی این کتاب از  صاحب 

آن » لوییز ناتانیل وون روچیلد« توقیف شد. 
 دولت اتریش پ��س از جنگ دوم جهانی مصوب��ه ای به تصویب گذرانید و خروج اش��یای 
تاریخی را ممنوع کرد . از این رو این کتاب دعا به کتابخانه ملی اتریش در وین انتقال یافت 
اما خاندان روچیلد اجازه یافتند سایر کلکسیون های قیمتی خود را از اتریش خارج کنند 

و به لندن بیاورند. 
 در نهایت در س��ال 1999 با فشارهای سیاس��ی خانواده روچیلد دولت اتریش خروج این
  کتاب دعا را بال مانع دانس��ت و این کتاب به لندن آورده ش��د و در حراج کریس��تی لندن

 به قیمت 13 میلیون و 400 هزار دالر فروخته شد.

محققان موفق به تولید چش��م مصنوعی با فناوری چاپ سه بعدی ش��دند که عالوه بر کاهش 
 چش��مگیر هزینه در مقابل روش دست س��از، امکان تولید 150 چش��م در مدت یک ساعت را

 فراهم می کند.
 طراحی چش��م مصنوع��ی دست س��از بس��یار زمانبر ب��وده و هزین��ه تولید هر چش��م حدود 

چهار هزار و 900 دالر است.
 با کمک فناوری چاپ سه بعدی می توان در مدت یک ساعت 150 چشم مصنوعی را با هزینه ای 
کم تر از چشم مصنوعی دست س��از تولید کرد؛ در این روش هزینه تولید هر چشم به 160 دالر 

کاهش پیدا می کند.
 محققان دانش��گاه منچس��تر متروپولیتن با هم��کاری ش��رکت Fripp Design از فناوری

چاپ سه بعدی برای ساخت چشم مصنوعی شبه واقعی استفاده کرده اند.
با طراحی دیجیتالی ساختار چشم، نسخه چاپ سه بعدی با کمک پروتزهای انعطاف پذیر تولید 

می شوند که از چشم محافظت می کند.
روش ساخت چشم با فناوری چاپ سه بعدی به ویژه در بخش طراحی سفارشی عنبیه هنوز به طور 
کامل تکمیل نشده است اما محققان شرکت Fripp Design امیدوارند که فروش محصوالت 

خود را تا یک سال آینده آغاز کنند.

تولید چشم مصنوعی با چاپ سه بعدی گران ترین کتاب دعای جهان

عکس نوشت

معترضان دولت در تایلند 
 در تظاهرات ضد دولتی
 به سربازان ارتش
 گل می دهند

دو گروه تحقیقاتی در نیوزیلند در حال طراحی جنبه های 
مهم ب��زرگ ترین و حس��اس ترین رادیو تلس��کوپ جهان 

)SKA( هستند.
 محققان دانش��گاه فن��اوری اوکلن��د و دانش��گاه ویکتوریا

 با همکاری موسسات علمی نیوزیلند، فاز سه ساله طراحی 
پردازنده س��یگنال مرک��زی و پردازن��ده داده علمی رادیو 

تلسکوپ SKA را آغاز کرده اند.
عالوه بر همکاری محقق��ان نیوزیلندی در مراحل طراحی 
 بخش های مختلف تلس��کوپ، دولت این کش��ور نیز طی

 س��ه س��ال مبلغ 1/42میلیون دالر به توس��عه این پروژه 
اختصاص می دهد.

تلس��کوپ SKA )آرایه کیلومتر مربع( یک تالش جهانی 
برای ساخت بزرگ ترین و پیش��رفته ترین رادیو تلسکوپ 

 رادیو تلسکوپ قادر به بررسی آس��مان با جزییات بی سابقه  جهان محس��وب می ش��ود و اخترشناس��ان با کم��ک این

خواهند بود.
کشورهای استرالیا، نیوزیلند، انگلیس، آلمان، ایتالیا، سوئد، 
هلند، کانادا، چین، هند و آفریقای جنوبی در پروژه س��اخت 
 این تلسکوپ مش��ارکت دارند و 350 دانش��مند و مهندس

 از 18 کشور جهان به همراه 100 موسسه علمی-تحقیقاتی 
با این طرح همکاری می کنند.

تلسکوپ SKA در استرالیا و آفریقای جنوبی احداث شده و 
متشکل از هزاران دیش و بیش از میلیون ها گیرنده رادیویی 
دو قطبی خواهد بود که حساس��یت این تلس��کوپ را هنگام 
بررسی آس��مان 100 برابر بیش تر از تلسکوپ های موجود 

می کند.
بودجه پیش بینی شده برای این پروژه 1/3 میلیارد پوند است 
و کار ساخت آن از سال 2016 میالدی در آفریقای جنوبی و 

استرالیا آغاز خواهد شد.

طراحی پیشرفته ترین رادیو تلسکوپ جهان

اخبار ویژه

فناوری

اگر ش��ما هم از این که فرزندتان مرتب پ��اي تلویزیون 
 نشس��ته و برنامه ه��اي آن را تماش��ا مي کند، خس��ته

 ش��ده اید، مي توانید با برنامه هایي به حل این مش��کل 
بپردازید.زماني، اولویت کارها با انجام تکالیف مدرس��ه 
 بود و تمام مشغولیت ها در مراحل بعدي قرار مي گرفت.

 در حالي که امروزه بچه ها فقط موقعي به درس هایشان 
مي پردازند که برنامه هاي تلویزیوني مورد عالقه ش��ان 
پخش نمي ش��ود. تلویزیون بر خواب، سطح تحصیلي و 
تغذیه و س��المتي بچه ها تاثیر مي گذارد. اگر ش��ما هم 
از این که فرزندتان مرتب پاي تلویزیون نشسته و برنامه 
 هاي آن را تماشا مي کند، خس��ته شده اید، مي توانید با 

برنامه هایي به حل این مشکل بپردازید.
تصمیم خانوادگي بگیرید

اگر به فرزندتان بگویید که بعد از ساعت 9:30 شب دیگر 
اجازه ندارد تلویزیون تماش��ا کند، به ح��رف تان پایبند 
بمانید و آن را به عنوان یکي از قوانین خانوادگي، رعایت 
کنید. در این تصمیم گري حتما بچه ها را هم سهیم کنید. 
یک جلسه خانوادگي بگذارید و به آن ها بگویید: »ما یک 
مشکل داریم. ببینیم چطور مي توانیم آن را حل کنیم؟«

به فرزندتان حق انتخاب بدهید
بگذارید فرزندتان برنامه هاي تلویزیون و زمان تماشاي 
آن را انتخاب کند. وقتي او مي خواهد براي درس خواندن 
خود برنامه ریزي کند، کنارش بنش��ینید و به او بگویید 
که باید از آن برنامه تبعیت کند. اج��ازه بدهید خودش 
 زمان مطالعه و تماشاي تلویزیون را تعیین کند. شما هم

 برنامه ریزي او را رعایت کنی��د تا او بهتر به آن ها پایبند 
بماند.

تماشاي برنامه هاي کم محتوا
شاید بچه ها به تماش��اي برنامه هاي خش��ونت آمیز یا 
ترسناک تمایل بیابند. اگر شما این برنامه ها را ناشایست 
 مي دانید، ب��ا بحث ک��ردن با آن ه��ا نیز راه ب��ه جایي

 نمي برید، در ع��وض مي توانید کنار آن ها بنش��ینید و 
پس از اتمام برنامه، درباره آن برنامه با هم به تبادل نظر 

بپردازید.
بگذارید بچه ها خود به فکر خودشان باشند

عقاید و نظرات خ��ود را به بچه ها تحمی��ل نکنید، بلکه 
کمک کنید تا نظر خودشان را بیان کنند. از آن ها بپرسید 
که نظرشان درباره »شخصیت بد« کارتون یا فیلمي که 
تماشا کرده چیس��ت و دلیلش را بپرس��ید. در بسیاري 
 از برنامه ه��اي تلویزیوني کودکان ی��ک درس اخالقي 
 نهفته اس��ت و »ش��خصیت ه��اي ب��د« هرگ��ز برنده

 نمي شوند. پس از اتمام برنامه، بپرسید آیا »کتک زدن 
کار جالبي اس��ت؟« یا »رفتارهاي درست یا غلط در آن 

برنامه چه بود؟«
پرورش نگاه نقادانه در بچه ها

هنگام تماشاي یک فیلم سینمایي، مي توانید نظرات تان 
را با هم در میان بگذارید. براي مثال بگویید که این قسمت 
از داستان چقدر غیر واقعي و باور نکردني بود. با این کار به 
فرزندتان کمک مي کنید نگاهي نقادانه به برنامه ها داشته 

باشد و موضوعات پوچ را از واقعیت باز بشناسد.
تماشاي برنامه هاي آموزشي

بچه ها را تشویق کنید تا به تماشاي برنامه هاي آموزشي 
تلویزیون بنشینند. آن ها وقتی به تماشاي این برنامه ها 
عالقه مند مي شوند که در شما هم چنین اشتیاقي بیابند. 
 وقتي فرزندتان برنامه علمي یا موضوع زنبورها تماش��ا

 مي کند، در این رابطه کتاب یا مقاالتي در اختیارش قرار 
بدهید و واقعیت هاي جذابي را برایش بازگو کنید.

استفاده خالق از شخصیت کارتوني
کتاب نقاشي کارتون هاي مورد عالقه فرزندتان را خریده 
و در اختیارش بگذارید. او را تش��ویق کنید و شخصیت 

مورد عالقه اش را طراحي و نقاشي کنید. 

پوست خود را مطابق 
جنس و سن چاپ کنید

محققان انگلیسی با اس��تفاده از فناوری چاپ سه بعدی 
موفق به تولید پوست مصنوعی با ظاهری مشابه پوست 

طبیعی شده اند.
از فناوری چاپگرهای س��ه بعدی، در حوزه های مختلف 
مانند تولید اندام مصنوع��ی از جمله قلب، کلیه و کبد تا 

ساخت قطعات مکانیکی مختلف استفاده می شود.
درحالی که تالش های قبلی برای تولید پوست مصنوعی 
با ظاهری مشابه پوس��ت طبیعی با شکست مواجه شده 
بودند، محققان دانشگاه های لیورپول و منچستر موفق 
ش��دند با اس��تفاده از فناوری چاپ س��ه بعدی، پوست 

مصنوعی با ظاهری مشابه پوست طبیعی تولید کنند.
پوست مصنوعی تولید شده با چاپگر سه بعدی می تواند 
برای برخی افراد خاص بر اس��اس س��ن، جنسیت و نژاد 

قومی مورد استفاده قرار بگیرد.
محققان معتقدند که فناوری چاپ سه بعدی قادر به بهبود 
روش های مدلسازی پوست بوده و می تواند نسخه کپی از 

پوست فرد با ظاهری کامال طبیعی تولید کند.
دکتر »سوفی ووگر« از محققان این پروژه تاکید می کند: 
سیس��تم بینایی انسان به ش��دت نس��بت به تغییرات 
کوچک در ظاهر پوست حساس است، بنابراین فناوری 
چاپ س��ه بعدی باید به قدری پیشرفته باش��د تا بتواند 
پوس��ت مصنوعی با ظاهری کامال طبیعی تولید کند و 
 این پوس��ت در م��وارد اورژانس و جراحی ه��ای زیبایی 
کاربرد خواهد داشت.محققان تاکید می کنند که تولید 
پوس��ت مصنوعی با چاپگ��ر س��ه بعدی در مراحل اولیه 
 قرار دارد و این فناوری به توس��عه بیش ت��ر برای تولید

 بافت طبیعی تر پوست نیاز دارد.

 چگونه فرزندم را از
 پای تلویزیون بلند کنم
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