
 غذاهایی کهافزایش زنان مبتال به ایدز تهدیدی که باید جدی گرفت
  شما را
 عصبانی می کنند

به مناسبت  هفته اطالع رسانی ایدزمطرح شد؛
 اصفهان پیشتاز

4 در  تولید شیر وگوشت
 نشست  تخصصی

5 با مدیران روزنامه ها 2

 هر تحرکی در عرصه دریاها 
را کنترل و رصد می کنیم

دریادار حبیب اهلل سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی 
در میدان آموزش نیروی انسانی کامال خودکفاست، این نیرو تجهیزات محور 
است و کارکنان آن بایستی در سطح باال قرار داشته باشند. ما در عرصه دریاها 

هر تحرکی که انجام شود کنترل و رصد می کنیم و ...
2

3
4

 قوچان نژاد بزرگ ترین
 ستاره تیم کی روش
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 تماس تلفنی اشتون 
با ظریف در دبی

هیچ مانعی در پیشبرد 
روابط با عراق و توسعه 

همکاری  وجود ندارد

مقام معظم رهب��ری، حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر 
معظم انقالب اس��المی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار 
نوری مالکی نخست وزیر عراق با اشاره به اهمیت تقویت 
روابط سیاس��ی و اقتصادی ایران و عراق، تصریح کردند: 
 می��دان همکاری های روزاف��زون در بخش های مختلف

 بسیار وسیع است و هیچ مانعی در پیشبرد...

2

 سایتها و مراکز همسریابی 
در مراکز مشاوره ازدواج

وزارت ورزش و جوانان پس از چند ماه س��کوت خبری 
درباره تعیین تکلیف صدور مجوز مراکز مشاوره باالخره 
نس��بت به این موضوع اعالم موضع ک��رد و مدیر گروه 
برنامه ریزی مش��اوره و خدمات روانشناختی وزارتخانه 
گفت :عدم رسیدگی به وضعیت مراکز مشاوره ازدواج و 
سرگردانی افرادی که نزدیک به یک سال منتظر دریافت 
مجوز فعالیت هس��تند برای جوان��ان و جامعه زیان بار 
است. به گزارش خبرنگار مهر، سکوت مسووالن وزارت 
جوانان در ش��رایطی شکسته اس��ت که وزیر ورزش و 

جوانان به تازگی رای اعتماد خود را از...

س جام جم [
]عک

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر از آخرین خان 
بیمه معتادان خبر داد و گفت: تامین اجتماعی 
 ب��ه زودی تعرفه های درمانی معت��ادان را ابالغ
  م��ی کند.ب��ه گ��زارش خبرن��گار مه��ر، بابک

 دین پرست در نشس��ت خبری با بیان این که 
تمامی دس��تگاه های زیرمجموعه ستاد مبارزه 
با مواد مخدر موظف هس��تند 80 درصد اعتبار 
خود را برای اجرای برنامه های سند پیشگیری 
از اعتی��اد اختص��اص دهند گف��ت: 20 درصد 
الباق��ی را س��تاد پرداخت می کن��د.وی افزود: 
متاسفانه این قانون به درس��تی اجرا نمی شود 
ولی وزیر کشور طی نامه ای درخواست پیگیری 
س��ریع برای تخصیص اعتب��ارات را صادر کرد. 
همچنین استانداران سراسر کشور باید قانونی 
را که دو س��ال است اجرا نش��ده در دستور کار 
قرار دهند که اختص��اص 10 درصد از اعتبارات 
فرهنگی استان ها به پیشگیری از اعتیاد است.

معاون س��تاد مبارزه با مواد مخدر با اش��اره به 

 افزایش تعداد دس��تگاه های مرتبط با س��تاد از
 8 دس��تگاه به 15 دس��تگاه در 100 روز اخیر 
گف��ت: وزارت ورزش و جوان��ان، کمیته امداد، 
س��ازمان تبلیغات، بنیاد ش��هید، ه��الل احمر 
و دانش��گاه پی��ام ن��ور دس��تگاه ه��ای جدید 
در س��تاد هس��تند.وی در  ادام��ه از اختصاص 
7 میلی��ارد توم��ان ب��رای انج��ام 17 فعالیت 
از وزارت آم��وزش و پرورش خب��ر داد و گفت:  
مدرس��ه ع��اری از خط��ر، مدرس��ه مراقب��ت 
اجتماع مح��ور با آم��وزش مه��ارت مراقبت از 
 خود و مه��ارت زندگ��ی ویژه والدی��ن همراه با 
مصون س��ازی دانش آم��وزان در معرض خطر 
از مهم ترین ای��ن فعالیت ها اس��ت. همچنین 
در حال اجرای طرح وی��ژه دانش آموزان دارای 
 والدی��ن معت��اد و زندانی هس��تیم ک��ه مانع از
 آس��یب های جدی در این دانش آموزان شود.

دین پرس��ت اعالم کرد: دیگر هیچ دانش آموز 
معتادی از مدارس اخراج ...

ایجاد ۲۰۰ هزار شغل خانگی تا پایان سال
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری به ارایه گزارش 100 روزه عملکرد این 
وزارتخانه پرداخت. وی با اش��اره به این که اش��تغال مهم ترین 

مساله کشور است گفت: درست است که اشتغال در نتیجه تولید 
به وجود می آید اما اشتغال زمینی نیست که با ریختن بذر پول به 
بار بنشیند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: هم اکنون 

50 درصد نیروی کار کش��ور فاق��د مهارت هس��تند و یکی از 
 برنامه های مهم ما با کمک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

افزایش مهارت است.
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امکان ارسال و رویت قبوض تجمیع شده از طریق درگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اصفهان برای 
مشترکینی که چندین انش�عاب در مناطق مختلف در اختیار دارند فراهم شد. این امکان به شما 
اجازه میدهد که قبوض تمام انش�عابات خود را در یک مکان دریافت، مصارف شان را بررسی و 

همزمان آنان را پرداخت نمایید. 
خانم مهندس نیلفروش زاده مدیر دفتر انفورماتیک شرکت با اعالم این گزارش افزود: امکانات 
ایجاد شده برای شهرداری ها، آموزش وپرورش، مخابرات، صدا و سیما و دیگر سازمان هایی که 
از طریق یک مرکز متمرکز میخواهند تمام قبوض ب�رق را یک جا ببینند  و یک جا پرداخت نمایند 

فراهم شده است.
وی ادام�ه داد: امکان�ات ایجاد ش�ده ب�رای س�ایر مش�ترکین نیز قابلی�ت اس�تفاده دارد 
 و  متقاضیان ای�ن خدمت میتوانند در خواس�ت خ�ود را ب�ه نش�انی info@eepdc.ir ایمیل

 نمایند.

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج میگردد.
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 ستاد مبارزه با مواد مخدر
 وارد مدارس شد

با نهایی شدن بیمه معتادان



چهره روزيادداشت

هیچ مانعی در پیشبرد روابط با عراق 
و توسعه همکاری  وجود ندارد

 مق��ام معظم رهب��ری، حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم 
 انقاب اس��امی پیش از ظه��ر پنج ش��نبه در دیدار ن��وری مالکی

 نخست وزیر عراق با اشاره به اهمیت تقویت روابط سیاسی و اقتصادی 
ایران و ع��راق، تصریح کردند: می��دان همکاری ه��ای روزافزون در 
بخش های مختلف بسیار وسیع است و هیچ مانعی در پیشبرد روابط 

با عراق و توسعه همکاری های منطقه ای وجود ندارد.
آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تایید اظهارات نخس��ت وزیر ع��راق مبنی بر 
مذاکرات صورت گرفته ب��ا دولت ایران در خص��وص تقویت روابط 
اقتصادی، سیاس��ی و علمی دو کش��ور، افزودند: رش��د علمی ایران 
در س��ال های اخیر بس��یار برجس��ته بوده و انتقال تجربیات علمی 
 ب��ه ع��راق می توان��د یک��ی از زمینه های مه��م همکاری ه��ای دو 

کشور باشد.
ایش��ان با مثب��ت ارزیابی ک��ردن عملکرد دول��ت ع��راق افزودند: 
حرکتی که ش��ما ام��روز برای کش��ورتان انج��ام می دهید، حرکت 
 با ارزشی اس��ت، البته نیازهای کش��ور عراق بس��یار بیش تر از این

 است.
رهبر انقاب همچنین از جال طالبانی رییس جمهور عراق به عنوان 
دوست خوب و صمیمی جمهوری اسامی یاد و برای ایشان آرزوی 
سامتی کردند. نوری مالکی نخس��ت وزیر عراق نیز ضمن تشکر از 
دولت جمهوری اس��امی اظهار امیدواری کرد توافقات و مذاکرات 
وی در سفر به تهران به ارتقای همکاری های دو کشور در زمینه های 

مختلف منجر شود. 

 نماينده کنگره خواستار 
حمله اتمی به ايران شد

یک نماینده جمهوری خواه کنگره امریکا خواست کشورش در صورت 
حمله به ایران از ساح های هسته ای استفاده کند.

به گزارش دیفنس نیوز، دانکن هانتر که عضو کمیته نیروهای مسلح 
کنگره است گفت در صورتی که امریکا در نهایت تصمیم به استفاده 
از زور نظامی علیه ایران بگیرد باید از ساح های هسته ای علیه ایران 
اس��تفاده کند.این نماینده ماه گذش��ته هم گفته بود که امریکا باید 
برای این که پیامش را به گوش ایرانی ها برساند یک بمب هسته ای 
در بیابان های ایران منفجر کن��د. وی در تازه ترین اظهارنظرش یک 
 گام فرات��ر رفته و گفت��ه امریکا باید به تاسیس��ات هس��ته ای ایران

 حمله کند.

 افخم ترورفرمانده حزب اهلل
 را محکوم کرد

 س��خنگوی وزارت خارجه ایران ،ترور حس��ان اللقیس، از مسووالن
 ارش��د ح��زب اهلل لبن��ان را محک��وم و رژی��م صهیونیس��تی را 
 مس��وول ای��ن اق��دام تروریس��تی خواند.»مرضی��ه افخ��م«

 اعام ک��رد ک��ه یقینا ب��ا توج��ه به نق��ش برجس��ته آن ش��هید 
 گرانقدر در شکس��ت ه��ای رژیم صهیونیس��تی در براب��ر مقاومت
  اس��امی، مس��وولیت ای��ن اق��دام جنایتکاران��ه و تروریس��تی

 بر عهده رژیم صهیونیستی خواهد بود. افخم افزود: جمهوری اسامی 
 ایران،  شهادت این فرمانده رشید مقاومت اس��امی را به خانواده و

 هم رزمان ایشان تسلیت گفت.

 دعوت از احمدی نژاد برای حضور
 در دانشگاه تهران

 جمع��ي از دانش��جویان دانش��گاه هاي ته��ران ب��ا انتش��ار
 نامه اي ک��ه نس��خه اي از آن در اختی��ار عصرایران ق��رار گرفته، از 
 محمود احمدي نژاد خواس��تند اگر به عملکرد خود در طول 8 سال
  ریاس��ت جمه��وري اش مطمئ��ن اس��ت  و ب��راي پرس��ش هاي

  دانش��جویان درب��اره آث��ار اقتصادي،سیاس��ي،اجتماعي و 
 اخاقي کارهایش در آن 8 س��ال پاس��خي دارد، در دانشگاه تهران

  حاض��ر ش��ود و رو در رو ب��ه پرس��ش هاي دانش��جویان پاس��خ 
دهد.

 در ای��ن نام��ه آم��ده اس��ت: ش��ما در ط��ول 8 س��ال ریاس��ت 
 جمه��وري ت��ان، هرگ��ز پاس��خگویي پیش��ه نکردی��د و ب��ه جز 
 گف��ت و گوهاي تش��ریفاتي ب��ا مجریان مع��روف صدا و س��یما، با 
 هیچ رس��انه داخلي گفت و گوي اختصاصي و چالش��ي نداش��تید

 و این در حالي اس��ت که با خبرن��گاران و رس��انه هاي درجه چندم 
خارجي، بارها گفت و گوهاي اختصاصي داش��تید. حتي در س��ال 
 1388 نی��ز ک��ه  روحاني ش��ما را دع��وت ب��ه مناظره ک��رد، آن را

 نپذیرفتید. 
حتي همین چند روز پیش نیز، حاضر نش��دید براي پاسخگویي، به 
دادگاه قانوني در جمهوري اس��امي بروید. حال چه ش��ده که اهل 

پاسخگویي در مناظره شده اید؟

در طول تاریخ، خلیج فارس نه تنها بخشي از خاك ایران محسوب 
مي ش��ده و حاکمیت آن در دس��ت ایراني ها بوده اس��ت بلکه به 
 شهادت  تمام منابع تاریخي موجود این پهنه آبي با عناویني نظیر

 خلیج فارس، خلیج عجم، دریاي فارس و یا بحر فارس شناخته شده 
است.نام خلیج فارس از جمله نام هاي تاریخي است که از گذشته 
بسیار دور تاکنون در اسناد، قراردادها و مکاتبات مورد استفاده همه 
اقوام و ملت  هاي دور و نزدیک آن، از فارس و عرب، ترك و هندي 
تا اروپاییان قرار داشته است. از این رو خلیج فارس به عنوان مهم 
ترین گذرگاه نفتي جهان با موقعیت تمدني ایران پیوندي تنگاتنگ 
داشته و دارد.با این حال در دهه هاي گذشته برخي از همسایگان  
ایران به جاي استفاده از نام معتبر »خلیج فارس«، نام خلیج عربي 
یا خلیج را ب��ه کار گرفته اند و اخیرا نیز عاوه بر کش��ورهاي عربي 
پاره اي از سازمان ها، ارگان ها، خبرگزاري ها یا مجات و رسانه هاي 

بین المللي به این نام گذاري مجعول روي آورده اند.
 همین امر و مس��اله مالکی��ت جزایر س��ه گانه در خلی��ج فارس

 مناقشه بی پایانی را بین همسایگان عرب زبان و ایران پدید آورده 
اس��ت و این کش مکش ها تا به امروز ادامه داش��ته ت��ا جایی که 
نش��انه هایی از ایجاد نوعی بحران منطقه ای در آن دیده می شد.با 
روی کار آمدن دولت جدید امیدها برای بهبود این روابط افزایش 
یافت و شاید اولین جرقه این امیدها آن جا بود که حسن روحانی 
 در اولین نشس��ت مطبوعاتی خ��ود پس از پی��روزی در انتخابات

  بر رابطه بر عربس��تان تاکید ک��رد و گفت : خوش��حالم که اولین 
تفاهم نامه امنیتی بین عربستان و ایران در سال 1377 از سوی من 
بود و امیدوارم در دولت آینده، روابط خوبی با عربس��تان سعودی 
داش��ته باش��یم. بعد از توافق ژنو نیز با این که پیش بینی می شد 
واکنش اعراب به ای��ن مذاکرات منفی بود ام��ا در هر حال اتفاقی 
که ش��اید خیلی مطلوب اعراب نبود رخ داد و ایران و 1+5 با اراده 
بی سابقه در پایتخت تاریخی سوئیس بر سر میز مذاکره نشستند 
تا به حل مشکات پرونده هسته ای ایران بپردازند. واکنش منفی 
حکام کش��ورهای عربی به احتمال حصول نوع��ی توافق در این 
مذاکرات فراتر از حد انتظار بود ت��ا آن جا که وزیر خارجه بحرینی 
همزمان با مذاک��رات ایران و 1+5 گفته بود »ای��ران قبل از آن که 
بخواهد روابط خود را با امریکا بهبود ببخشد باید به فکر رابطه خود 
با کشورهای همسایه اش باش��د.« این اظهارات تامل برانگیز مقام 
بحرینی واکنش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان 
را درپی داشت به طوری که گفت : ما همیشه گفته ایم همسایگان 
برای ما در اولویت هس��تند، نمی دانم چرا بعضی کش��ورها درباره 
این موضوع این قدر نگرانند.وی تاکید کرده ب��ود آن ها باید صبر 
کنند و به حل مساله هسته ای ایران کمک کنند. اما اظهارات وزیر 
 بحرینی تنها نشان دهنده بخشی از نگرانی های کشورهای عربی 
خلیج فارس و اقدامات آن��ان در این زمینه ب��ود چراکه به نتیجه 
نرس��یدن مذاک��رات ای��ران و 1+5 در دور اول علی رغ��م تم��ام 

پیش بینی ها و توقعات نشان از ش��کل گیری نوعی توطئه پنهان 
علیه ایران داشت؛ توطئه ای که این بار س��رنخ آن تنها به تل آویو 
نمی رس��ید بلکه یک س��ر آن را می ش��د در ریاض یافت. به گفته 
منابع و رس��انه های ناظر بر مذاکرات ژنو این مذاکرات در دور اول 
به علت کارشکنی فرانسه به نتیجه نرسید.نشانه ها حاکی از حضور 
عربستان سعودی در پس این کارشکنی فرانسوی بود، تنها چند 
روز پس از ناکامی دور اول مذاکرات ژنو »روزنامه القدس العربی « 
عربستان سعودی قصد داشت با امضای قرارداد 20 میلیارد یورویی 
محور جدید ریاض_فرانس��ه را در منطقه ایجاد کند.در این مدت 
رسانه های عربی وابس��ته به دولت های حاشیه خلیج فارس تمام 
توان خود را در بی نتیجه نش��ان دادن هرگونه مذاکره میان ایران 
 و غرب و همچنین الینحل باق��ی ماندن پرونده هس��ته ای ایران

 به خرج دادند اما اراده سیاس��ی طرفین مذاکرات هسته ای منجر 
به برگزاری دور دوم گفت وگوها میان ایران و 1+5 ش��د. به عقیده 
کارشناسان و تحلیلگران، رسانه های عربی بزرگ همچون الجزیره، 
العربیه و ... تاش بی سابقه ای را در راستای جهت دهی منفی به این 
مذاکرات انجام دادند. برخی از تحلیلگران این توافق نامه را زلزله ای 
سیاسی برای عربستان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از 

جمله کویت، قطر، بحرین و امارات می دانند.
 اما نکته قابل توجه این جاس��ت که پس از تم��ام این تاش های

 بی نتیجه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طی بیانیه ای از 
توافق میان ایران و 1+5 استقبال کرده اند.

 گفتنی اس��ت؛ در این بیانیه برای اولین بار ادعای تکراری امارات 
 درباره جزای��ر س��ه گانه ایرانی از مت��ن بیانیه ش��ورای همکاری

 خلیج فارس حذف شده بود. همچنین تنها اندکی پس از حصول 
توافق ژنو، وزیر خارجه امارات در اقدامی کم س��ابقه به تهران سفر 
کرد و در دیدار با رییس جمهور ایران و همتای ایرانی خود، ضمن 
استقبال از توافق اتمی ژنو، بر توس��عه روابط بین دو کشور تاکید 
کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این س��فر و اقدامات مشابه 
آن از سوی اعراب خلیج فارس اولین نش��انه های پذیرش رسمی 
شکست سیاست های آنان در قبال ایران و منطقه است.البته همین 
چند روز پیش بود که هیات های چند کشور عربی که در کنفرانس 
پارلمانی ناتو )س��ازمان پیمان آتانتیک شمالی( مشارکت کرده 
بودند، در اعتراض به اس��تفاده از عنوان رسمی خلیج فارس از این 

کنفرانس خارج شدند.
ماجرا از این قرار بود که مجمع پارلمانی ناتو کنفرانسی را با عنوان 
کنفرانس بین المللی پارلمان ها در شهر رم پایتخت ایتالیا برگزار 
کرد که استفاده از عنوان بین المللی خلیج فارس در این کنفرانس 

باعث خروج تعدادی از هیات های عربی شد.

از خلیج همیشه فارس تا جزاير سه گانه

 هشدار اروپا به تهديدآیا توافق ژنو به کش مکش ها میان ایران و اعراب پایان می دهد؟
شبه نظامیان سوريه

هماهنگ کننده مقابله با فعالیت های تروریستی اتحادیه 
اروپا نسبت به تهدید بزرگ امنیتی شبه نظامیان خارجی 
 که در س��وریه می جنگند به شدت هش��دار داده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، هماهنگ کننده ضد تروریسم 
اتحادیه اروپا در ش��رایطی پنج شنبه گذش��ته با وزرای 
کش��ور اتحادیه اروپا دیدار کرد که نسبت به خطر بزرگ 
تهدید امنیتی ش��به نظامیان خارجی فعال در س��وریه 
 هشدار داده بود. بر اساس این گزارش کشورهای اروپایی

 به ش��دت نگران بازگش��ت ش��به نظامی��ان خارجی از 
 س��وریه هس��تند و این افراد را تهدید امنیت��ی بزرگی 
به ش��مار می آورند. بر اس��اس اعام مناب��ع اطاعاتی، 
 بیش از 1700 شبه نظامی غربی در سوریه بر ضد دولت

 بش��ار اس��د می جنگند این تع��داد در بهار گذش��ته به 
800 نفر رسیده بود.

عقب نشینی معارضان سوری 
از پیش شرط ژنو

به گ��زارش پایگاه خب��ری العه��د، »س��لیم ادریس«، 
رییس ستاد مشترك آنچه »ارتش آزاد سوریه« خوانده 
می ش��ود، اعام کرد که از پیش ش��رط برکناری »بشار 
اس��د« از قدرت، برای حضور در کنفرانس ژنو 2 که قرار 
اس��ت، ماه آینده برگزار شود، عقب نش��ینی کرده است. 
روزنامه انگلیس��ی »ایندپندنت« نیز به نقل از وی اعام 
کرده اس��ت که ادریس آمادگی دارد، پ��س از براندازی 
 نظام بشار اس��د، در جنگ علیه القاعده به ارتش سوریه

 ملحق شود.

کاهش شديد محبوبیت ترکیه 
در خاور میانه

 نتای��ج تازه تری��ن نظرس��نجی انج��ام ش��ده نش��ان 
می دهد که میزان محبوبیت ترکیه در بین کش��ورهای 
 خ��اور میان��ه در دو س��ال گذش��ته به ش��دت کاهش 
 یافت��ه اس��ت.به گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه؛ اتخاذ 
سیاس��ت های خارجی جنجالی و پر ح��رف و حدیث از 
سوی دولت ترکیه موجب ش��ده تا میزان محبوبیت این 
کشور در بین کش��ورهای خاور میانه در دو سال اخیر با 

کاهش چشمگیری روبرو شود.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 برداشت نادرست 
دلیل انتقاد به توافق ژنو است

صالحی  
رییس سازمان انرژی اتمی 

کندتر شدن فعالیت هس��ته ای در نتیجه توافق اخیر ژنو درست نیست  
این اظهارنظرها برداش��ت نادرستی اس��ت زیرا در زمان امضای توافق از 
سوی طرفین شرایط بین المللی درك شد.  هر نقدی، همه محدودیت ها 
و شرایط زمانی را در نظر داشت .رسانه ها بعد از توافق ژنو حمایت خوبی 
 از دولت انجام دادن��د و فقط پنج درصد انتقاد می کنن��د که این نیز باید

 سازنده باشد.
از ابت��دا، بهانه ه��ا و ادعاهای 
غرب علیه فعالیت های هسته 
ای صلح آمیز کشورمان چیزی 
جز فشار سیاسی بر جمهوری 
 اس��امی ای��ران نب��ود؛ زی��را

 آن ها نگران انق��اب رخ داده 
 در کش��ورمان بودند که بر تن 
قدرت های جهان لرزه انداخت.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1192 |شنبه 16 آذر 1392 | 4  صفر   1435

2
هر تحرکی در عرصه دریاها را کنترل و رصد می کنیم

دریادار حبیب اهلل سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی در میدان آموزش نیروی انسانی 
کاما خودکفاست، این نیرو تجهیزات محور است و کارکنان آن بایستی در سطح باال قرار داشته باشند. ما در 
عرصه دریاها هر تحرکی که انجام شود کنترل و رصد می کنیم و ماموریت خود را به خوبی انجام خواهیم داد.

زمان بازرسی  از کارخانه 
آب سنگین اراک 

 آمار روحانی
 درست است

سازمان انرژی اتمی ایران به درخواس��ت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مبنی بر بازدید از تاسیس��ات هسته ای اراك پاس��خ مثبت داد.سازمان 
انرژی اتمی ایران در راستای حسن نیت ایران برای رفع ابهام ها و تاکید بر 
صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ایران، به درخواست آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مبنی بر بازدید از تاسیسات هسته ای اراك پاسخ مثبت داد.

در پی این پاس��خ که بر مبن��ای توافق ب��ه عمل آمده می��ان جمهوری 
اس��امی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت عنوان»چارچوب 
همکاری« در آبان ماه گذش��ته صورت گرفته اس��ت، بازرس��ان آژانس 
امروز وارد کشور می ش��وند و پس از برگزاری جلس��ه ای که در سازمان 
 انرژی اتمی خواهند داش��ت، فردا از کارخانه تولید، آب س��نگین اراك 

بازدید می کنند.

رییس مرکز آمار ایران که از دوره احمدی نژاد تا کنون در این سمت قرار دارد، 
می گوید آمارهای ارایه شده از سوی حجت االسام روحانی رییس جمهوری، 
نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و یا ضریب جینی مورد تایید مرکز 

آمار ایران است و ادعای محمود احمدی نژاد در این زمینه صحیح نیست.
عادل آذر  با اش��اره به نامه محمود احمدی نژاد رییس جمهوری سابق مبنی 
بر تشکیک در آمارهای ارایه ش��ده از س��وی  روحانی در گزارش 100 روزه، 
افزود: آمارهای ارایه ش��ده از س��وی مرکز آمار ایران بر اساس استانداردهای 
 ملی و بین المللی تدوین می شود و به دور از تغییر دولت ها، سلیقه ها، احزاب و 

گروه های خاص است.
وی تاکید کرد: مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی آمارهای کشور در تهیه 

و تولید و انتشار آمارهای رسمی مسوولیت دارد.

 ن��ادران، نماین��ده مجل��س  با بی��ان ای��ن که ام��روز که
امریکایی ها از حمله نظامی به س��وریه دست کشیده اند، 
بهتر از هر کسی می دانند مس��ایل خاورمیانه بدون ایرانی 
اسامی حل نشدنی است، وی ادامه داد:  طرف های مذاکره 
بیش از ه��ر کس دیگری م��ی دانند که ب��ه موافقت طرف 
 ایرانی نیاز داش��ته اند. دولت بداند س��طح دست یابی ما به 
فناوری های هسته ای و کاربردهای آن در کشاورزی، دارو، 
ماهواره ها، سوخت و شناورهای سطحی را  توانمندی های 
دانش فنی ای��ن ملت تامین می کند و خط قرمز ما اس��ت. 
حراست از کلیه صنایع هس��ته ای و س��رمایه های فنی و 
انسانی آن از اوجب واجبات است و صنعت این کشور نخواهد 
چرخید تا سانتریفیوژهای ساخت داخل به خوبی بچرخند.

نادران خطاب به دولت گفت: الاقل در ف��از دوم، طمأنینه 
 در ط��رف ایران��ی حفظ ش��ود تا گم��ان نش��ود تعجیل ، 
مسوولین اجرایی را ناچار از عدول از بعضی ظرافت ها کرده 
اس��ت.نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص مسایل 
اقتصادی گفت: متاسفانه بی تدبیری ها، شکاف های داخلی 
بین قوا، شرارت دش��من، محاصره اقتصادی و تداوم رکود 
تورمی باعث فشار مضاعف به معیش��ت مردم گشته است 
از این رو  با مهار تورم و مدیریت منابع باید به س��مت تولید 

داخلی و تقویت بنیان های اقتصاد مقاومتی برویم.

اله��ه کوالیی، اس��تاد علوم سیاس��ی دانش��گاه تهران در 
همای��ش آینده سیاس��ی ای��ران ک��ه به همت س��ازمان 
دانشجویی حزب اسامی کار برگزار شد، گفت: ما در شمار 
کشورهایی هس��تیم که با وجود منابع عظیم برای توسعه 
قدرت اجرایی کردن این منابع را نداشتیم. ما سرمایه های 
عظیمی برای خروج از شرایط نا مطلوب داشته ایم اما توان 
الزم برای اس��تفاده از سرمایه ها را نداش��ته ایم.وی ادامه 
داد: یکی از عوامل این ناتوانی نگاهی است که به تغییر در 
جامعه داریم. در کشورما تجربه های تاریخی در خصوص 
تغییر وجود دارد که ما  را از سایر کشورها متمایز می کند.

این استاد دانش��گاه یکی از ویژگی های جامعه ایران را در 
این دانست که مسایل پیچیده را ساده می پندارد و با تاکید 
بر این که تاریخ ما پر از این س��اده سازی هاست گفت: در 
 سطوح مختلف برای پیشرفت باید توجه ویژه ای به محیط 
بین المللی و نظام قدرت داش��ته باشیم.وی تاکید کرد: ما 
از معدود کشورهای جهان هستیم که هر وقت خواستیم 
منزوی باشیم جهان به ما اجازه نداده است، ایران حتی اگر 

بخواهد نمی تواند منزوی باشد.
 کوالی��ی اف��زود: در سیاس��ت خارج��ی ی��ک س��ری از
  باید ها ش��کل گرفته بدون این که تغیی��رات پیرامونی را

حساب کنیم.

حجت االسام والمسلمین دکتر حسن روحانی با بیان این 
که فعالیت های مبتنی بر توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد 
حمایت دولت اس��ت،گفت: این دولت تمام��ی توان خود را 
برای تقویت و پیشبرد اهداف شرکت های دانش بنیان به کار 
خواهد گرفت.رییس جمهور با اشاره به این که فعالیت های 
دانش بنیان در حقیقت علم و اقتصاد را در کنار یکدیگر قرار 
داده و منجر به تقویت این دو حوزه می  ش��ود، خاطرنشان 
کرد: فعالیت های دانش بنیان می تواند به بهبود زندگی مردم 
کمک کند.دکتر روحانی ضمن تاکید بر توسعه شرکت های 
دانش بنیان در کش��ور، افزود: ثمره اصلی مراکز علم آموزی 
 نظیر آموزش عالی و آم��وزش و پرورش باید در فعالیت های 
دانش بنیان تجلی یابد.در ابتدای این جلس��ه، گزارش��ی از 
تاریخچه تاسیس، اهداف، وضعیت مالی و فعالیت های این 
صندوق، از ابتدا تاکنون ارایه شد.بر اساس گزارش ارایه شده 
در این جلسه، قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در 
مهر ماه 1387 در دول��ت و در آبان م��اه 138۹ در مجلس 
ش��ورای اس��امی به تصویب رس��یده که تاکنون به دلیل 
بروکراسی اداری و اختافات فی مابین دستگاه های مسوول، 
این قانون اجرا نشده و صندوق نوآوری نتوانسته هیچ گونه 

حمایتی از شرکت های دانش بنیان به عمل آورد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر 
یک روزه اش به امارات در جمع خبرن��گاران اعزامی درباره 
گفت وگوی تلفنی اش با کاترین اش��تون مسوول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرد: خانم اشتون تماس گرفت 
که اطمینان دهد 1+5 نسبت به اجرای تعهدات شان جدی 

هستند و امیدوارند که بتوانیم کار را به پیش ببریم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره س��فر یک روزه اش به 
امارات متحده عربی این سفر راسفر خوبی برشمرد و گفت: 
بارها اعام کرده ایم منطقه، اولویت سیاست خارجی ماست 
و روابط با کشورهای منطقه برای امنیت، توسعه و گسترش 
روابط خارجی ما به ص��ورت کلی از اهمیت بس��یار باالیی 

برخوردار است.
رییس دستگاه دیپلماسی با بیان این که اعتقاد داریم امنیت 
منطقه برای همه است و امنیت هر کشوری امنیت ما است، 
خاطرنشان کرد: ما شروع کارمان را در دولت تدبیر و امید با 

کشورهای منطقه و سفر به عراق آغاز کردیم.
ظریف با اشاره به سفرهای گذشته اش به کویت، عمان و قطر 
گفت: در اولین فرصت به سفر منطقه ای آمدم تا با کشورهای 
همسایه در حاش��یه جنوبی خلیج فارس درباره  مشکات، 
فرصت های مشترك و واقعیت هایی که ما را در منطقه به هم 

نزدیک تر کرده است، گفت وگو کنم.

سیاست خارجی دولتمجلس امور خارجه 

 مسايل خاورمیانه
 بدون ايران حل نمی شود 

ايران حتی اگر بخواهد 
نمی تواند منزوی باشد 

حمايت روحانی از 
شرکت های دانش بنیان

 تماس تلفنی اشتون 
با ظريف در دبی
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 طرح امداد و نجات زمستانه از
 20 آذرماه در اصفهان اجرا می شود

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: طرح 
امداد و نجات زمستانه از 20 آذرماه در اصفهان آغاز می شود.

حیدرعلی خانبازی تصریح کرد: این طرح با مشارکت جمعیت هالل 
احمر، پلیس راهنمای��ی ورانندگی ناجا، س��ازمان راهداری و حمل 
ونقل جاده ای و مرک��ز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی در 
کلیه شهرستان های اس��تان از 20 آذرماه لغایت 20 اسفندماه اجرا 

می شود. 
وی اف��زود: معاونت ام��داد ونج��ات جمعیت هالل احمر اس��تان با 
همکاری 26 شعبه و دفتر نمایندگی هالل احمر در شهرستان ها و 
مهیا کردن 37 پایگاه امدادونجات جاده ای ، امدادونجات کوهستان، 
امدادونجات س��احلی و هوایی در نقاط خطرخیز اس��تان، آمادگی 
کامل را جهت پاسخگویی به حوادث احتمالی خواهد داشت.معاون 
امداد ونجات جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان ادامه داد: در این 
طرح 900 نفر نجاتگر به اس��تعداد یک فروند بالگرد ، 44 دس��تگاه 
آمبوالنس ، 15 دستگاه خودروی نجات ، 22 ست نجات هیدرولیک 
 به کارگی��ری خواهن��د ش��د.وی ادام��ه داد: از اه��م فعالیت های 
پایگاه های امداد و نجات زمس��تانه می توان ب��ه ارایه خدمات امداد 
و نجات به آس��یب دیدگان ناش��ی از حوادث جاده ای کوهستان و 
محیطی ، اسکان آسیب دیدگان ناش��ی از حوادث و درراه ماندگان 
ناش��ی از بارش های ج��وی و همچنین انتقال مصدومین ناش��ی از 
حوادث به مراکز درمانی اشاره کرد.                                                                         

آتش نشانان حريق انبار لوازم يدکی 
را اطفا کردند

مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري اصفهان 
اظهار داشت: چهارشنبه  گذشته در ساعت 23 و 41 دقیقه، حریق 
انبار ل��وازم یدکي خودرو گزارش ش��د ک��ه اهمیت ای��ن حریق به 
 دلیل ایجاد گازهاي سمي به واس��طه لوازم موجود در انبار و سرایت
 شعله هاي آتش به ساختمان ها و مغازه هاي همجوار بسیار باال بود. 
آتش��پاد بهزاد بزرگ��زاد ک��ه فرماندهي ای��ن عملی��ات را برعهده 
داش��ت، افزود: پ��س از اط��الع از حادث��ه 20 دس��تگاه خودروي 
س��نگین و فوق س��نگین به همراه خ��ودروي آبرس��ان، خودروي 
 نوررس��ان و خ��ودروي حمل دس��تگاه تنفس��ي به مح��ل حادثه

 اعزام شدند. 
وي در خصوص ش��رایط محل گف��ت: با توج��ه به این ک��ه امکان 
همجواري خودروهاي آتش نش��اني به محل حریق به این دلیل که 
درب ورودي انبار رو به مادي نیاصرم باز مي شد میسر نبود، نیروهاي 
عملیاتي با برش نرده هاي درب ورودي انبار به داخل آن رخنه کرده 
و با لوله کشي فراوان آب را به کانون حریق رساندند، همچنین از دو 

طرف دیواره هاي انبار شروع به اطفای حریق کردند. 
مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري اصفهان 
تاکید کرد: خداوند را شکر مي گوییم که بار دیگر لطفش شامل حال 
شهر اصفهان شد و چنین آتش سوزي بزرگي بدون خسارت جاني به 

پایان رسید و از فاجعه اي جلوگیري شد. 

 کمبود ۳ هزار معلم 
مقطع ابتدايی در استان

سید مجید عاملیان در جلسه شورای معاونین اداره کل 
آموزش و پرورش اس��تان اصفهان که با حضور دیمه ور، 
معاون آم��وزش ابتدایی وزیر آم��وزش و پرورش برگزار 
ش��د، اظهارداش��ت: مدیریت آموزش و پرورش استان 
اصفهان، همواره تالش کرده است در سه محور صداقت، 
دلسوزی و تعامالت انسانی فعالیت و اهداف خود را دنبال 
کند.مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان گفت: 
آموزش و پرورش استان اصفهان یکی از مشکل دارترین 
 اس��تان های کش��ور در زمینه  نیروی انس��انی اس��ت؛

 به گونه ای که در حال حاضر با کمبود 3 هزار معلم مقطع 
ابتدایی روبه رو هستیم.

فرد مفقود شده در کوه دنا 
نجات يافت

محمدعلی تاج دره در گفت و گو با ایمنا اظهار داش��ت: 
جوان 30 ساله س��میرمی که در کوه دنا روستای خفر 
 س��میرم مفقود ش��ده بود با تالش امدادگران جمعیت 

هالل احمر شهرستان سمیرم نجات یافت. 
وی افزود: این جوان 30 س��اله که از ارتفاع 150 متری 
 س��قوط کرده بود مصدوم و در کوه گرفتار شده بود که

 با تالش امدادگران پس از 30 ساعت تالش نجات یافت. 
رییس جمعیت هالل احمر س��میرم گفت: برای نجات 
وی 30 امداد گر از شش تیم تخصصی کوهستان جنوب 
استان اصفهان شرکت داشته که سرانجام با تالش های 

طاقت فرسا موفق به نجات فرد مفقود شده گردیدند. 

ثبت وقف زمینی با نیت 
ساخت مجموعه ورزشی

رشید هاشمی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: وقف 
جدیدی توسط خیر خیراندیش روستای بادیجان با نیت 
ساخت سالن ورزشی در شهرستان فریدن به ثبت رسید.
 وی تصریح کرد: ای��ن موقوفه، قطع��ه زمینی یک هزار
 متر مربعی است که در روستای بادیجان واقع شده است.

سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرستان فریدن ادامه 
داد: طبق نظر عطیه کاظمی که واقف این موقوفه است، 
نام این مجموعه ورزشی به نام مبارک حضرت علی )ع( 

مزین می شود.
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گشتی در اخبار
کشف بیش از 4 هزار نخ سیگار قاچاق در فریدن

حسین دشتی ،فرمانده انتظامی شهرستان فریدن از کشف چهار هزار و340 نخ انواع سیگار خارجی 
قاچاق در شهرستان فریدن خبر داد. وی اظهارداش��ت :با اطالع ماموران پلیس از خرید و فروش 

سیگار خارجی در بازار، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

۳

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر از آخرین خان بیمه معتادان 
خبر داد و گفت: تامین اجتماع��ی به زودی تعرفه های درمانی 

معتادان را ابالغ می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرس��ت در نشست خبری 
با بیان این که تمامی دستگاه های زیرمجموعه ستاد مبارزه با 
مواد مخدر موظف هستند 80 درصد اعتبار خود را برای اجرای 
 برنامه های س��ند پیش��گیری از اعتیاد اختصاص دهند گفت: 

20 درصد الباقی را ستاد پرداخت می کند.
وی اف��زود: متاس��فانه این قانون به درس��تی اجرا نمی ش��ود 
ولی وزیر کشور طی نامه ای درخواس��ت پیگیری سریع برای 
تخصیص اعتبارات را صادر کرد. همچنین اس��تانداران سراسر 
کش��ور باید قانونی را که دو سال است اجرا نش��ده در دستور 
 کار قرار دهند ک��ه اختصاص 10 درص��د از اعتبارات فرهنگی

 اس��تان ها به پیش��گیری از اعتیاد است. معاون س��تاد مبارزه 
با مواد مخدر با اش��اره به افزایش تعداد دس��تگاه های مرتبط 
با ستاد از 8 دس��تگاه به 15 دس��تگاه در 100 روز اخیر گفت: 
وزارت ورزش و جوانان، کمیته امداد، س��ازمان تبلیغات، بنیاد 
شهید، هالل احمر و دانش��گاه پیام نور دستگاه های جدید در 
ستاد هس��تند.وی در  ادامه از اختصاص 7 میلیارد تومان برای 
انجام 17 فعالیت از وزارت آم��وزش و پرورش خبر داد و گفت:  
مدرسه عاری از خطر، مدرسه مراقبت اجتماع محور با آموزش 

 مهارت مراقبت از خود و مهارت زندگی وی��ژه والدین همراه با 
مصون س��ازی دانش آم��وزان در معرض خط��ر از مهم ترین 
 این فعالیت ها اس��ت. همچنی��ن در حال اجرای ط��رح ویژه 
دانش آم��وزان دارای والدین معتاد و زندانی هس��تیم که مانع 
از آس��یب های جدی در این دانش آموزان ش��ود. دین پرست 
اعالم کرد: دیگر هی��چ دانش آموز معت��ادی  از مدارس اخراج 
نمی ش��ود و برنامه های مداخله روان��ی و اجتماعی و مراقبت 
روانی در مدارس اجرا می ش��ود.در ادامه این نشست اعالم شد 
که برگزاری کارگاه های آموزش��ی و تربیت مرب��ی و مداخله 
برای پیش��گیری از اعتیاد در وزارت ورزش، وزارت علوم، بنیاد 
ش��هید، کمیته امداد، بسیج و س��ازمان تبلیغات تعریف شده 
است. همچنین مصون س��ازی مهدهای کودک و اجرای طرح 
پیشگیری از اعتیاد در مناطق آزاد تجاری مانند عسلویه و کیش 
در دستور کار ستاد قرار گرفته است.این مقام مسوول در ستاد 
مبارزه با م��واد مخدر با اعالم این که دیگ��ر هیچ آمار محرمانه 
ای در مورد ایدز و اعتیاد نباید محرمان��ه بماند گفت: از صدا و 
سیما ناراضی هستیم چرا که سه سال است می خواهیم برنامه 
ویژه ای به صورت ثابت در ش��بکه ها داشته باشیم  که شخص 
 رییس سازمان و مدیران کالمی موافق هستند ولی در عمل اجرا 
نمی ش��ود. وی اف��زود: این مش��کالت در حالی اس��ت که در 
 س��ال 91، 3 هزار و56 معتاد جان خود را از دس��ت داده و در

  سال جاری تا کنون 1627 معتاد ، قربانی مواد مخدر شده اند
 که البته جای امی��دواری دارد که آمارها رو به کاهش اس��ت. 
 ولی نکته قابل تاسف این اس��ت که 53 درصد معتادان شاغل،

 63 درصد متاهل و 75 درصد دیپلم به باال هستند که با تمامی 
آمارهای جهانی متفاوت اس��ت.معاون س��تاد مب��ارزه با مواد 
مخدر از نهایی شدن سند جامع درمان اعتیاد کشور خبر داد و 
 گفت: این سند برای درمان و حمایت های اجتماعی است که 
تا امروز وزارت بهداش��ت مهلت دارد بازنگری کند و بعد از آن 
برای تصویب به جلس��ه س��تاد آمده و با حضور رییس جمهور 
بررسی می شود. این طرح از ابالغ نحوه پیشگیری درمان اعتیاد 
و شناسایی و غربالگری در طرح پزشک خانواده خبر داد و گفت: 
بازنگری پروتکل درمانی در کمپ ها و ابالغ پروتکل پیشگیری 
و کنترل اعتیاد در دوران بارداری و شیردهی ابالغ شده است.

این مقام مس��وول در س��تاد مبارزه با مواد مخدر از ابالغ آیین 
نامه بعد ا ز خروج معتادان از مراکز خبر داد و گفت: مهم ترین 
خبر امسال نهایی شدن بیمه معتادان است که 22/5 میلیارد 
تومان به تامین اجتماعی پرداخت ش��ده و آن ها قول دادند در 
اولین جلسه شورای عالی بیمه تعرفه های آن را ابالغ کنند که 
 این یک اتفاق تاریخی است.وی در ادامه با اشاره به این که در

 شش ماهه س��ال جاری 9 هزار و 351 معتاد به مراکز رایگان 
ترک اعتیاد منتقل شدند گفت: بر اس��اس قانون اگر معتادی 
تحت پوشش مرکز نباشد مجرم است.دین پرست از اختصاص 
5درصد بودجه اش��تغال ویژه معتادان بهب��ود یافته در بودجه 
کشور خبر داد و گفت:  امس��ال 25 هزار معتاد بهبود یافته در 
این طرح مشارکت داده شده اند که سهمیه بهزیستی 15 هزار 
و کمیته امداد 10 هزار نفر بوده است و تا کنون 13 هزار معتاد 

هم آموزش فنی و حرفه ای دیده اند.
در بخش دیگری از این نشس��ت به موضوع سازمان های مردم 
نهاد اش��اره شد و اعالم ش��د که در س��ال جاری 700 میلیون 
تومان به س��ازمان های مردم نهاد و 670 میلیون تومان برای 
 44 ط��رح کارآفرینی اختصاص داده ش��ده اس��ت. همچنین 
650 واحد مس��کونی در طرح مسکن مهر برای معتادان بهبود 
یافته اختصاص داده ش��ده که 126 معتاد ب��ه خانه های خود 
رفتند.وی از سختی صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد 
در حوزه مواد مخدر خبر داد و گفت:  پیش از این، این مجوزها 
بدون نظر س��تاد صادر می ش��د ولی هم اکنون وزارت کشور، 
نیروی انتظامی، بهزیس��تی و وزارت ورزش ملزم شدند تا بعد 
از کارشناس��ی س��تاد مجوز را صادر کنند.دین پرست با اعالم 
شناسایی 1158 کمپ ترک اعتیاد در کشور گفت:  از این تعداد 
462 مرکز پلمب والباقی س��اماندهی ش��دند.وی اعالم کرد: 
 بزرگ ترین همایش سراسری سازمان های مردم نهاد با حضور

 400 نه��اد غیردولت��ی ب��ه زودی در 24 دی م��اه در تهران 
برگزار می ش��ود. در پایان این نشس��ت اعالم ش��د که وزارت 
 آموزش و پرورش اجازه داده است تا ستاد مبارزه با مواد مخدر

 شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در مدارس را آغاز کند.

با نهايی شدن بیمه معتادان

ستاد مبارزه با مواد مخدر وارد مدارس شد
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وزارت ورزش و جوانان پس از چند ماه سکوت خبری درباره تعیین تکلیف صدور مجوز 
مراکز مشاوره باالخره نسبت به این موضوع اعالم موضع کرد و مدیر گروه برنامه ریزی 
مشاوره و خدمات روانشناختی وزارتخانه گفت:عدم رسیدگی به وضعیت مراکز مشاوره 
ازدواج و سرگردانی افرادی که نزدیک به یک سال منتظر دریافت مجوز فعالیت هستند  

برای جوانان و جامعه زیان بار است.
به گزارش خبرنگار مهر، سکوت مسووالن وزارت جوانان در شرایطی شکسته است که 
وزیر ورزش و جوانان به تازگی رای اعتماد خود را از نمایندگان مجلس گرفته اس��ت و 

هنوز تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه آغاز نشده است.
اما موضوع ارایه مجوز به مراکز مش��اوره به دولت دهم بازمی گردد که وزارت ورزش و 
جوانان فعالیت هایی در این زمینه انجام داد اما درنهایت س��ازمان نظام روانشناس��ی و 
مشاوره با اس��تناد به نظر مجلس اعالم کرد که مجوز مراکز مش��اوره باید از سوی این 
سازمان صادر ش��ود.هنگامی که خبرنگاران موضوع را از مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی 
خانواده پیگیری کردن��د، هیچ کدام از مس��ووالن این حوزه حاضر به پاس��خگویی در 
این زمینه نشدند و پس از چند روز پیگیری خبرنگاران ، س��ید باقر پیشنمازی معاون 
فرهنگی و تربیتی وزارت جوانان اعالم کرد که این موضوع خالف قانون اس��ت و ما آن 
را از مجلس پیگیری می کنیم.از حدود س��ه ماه گذشته تاکنون هیچ کدام از مسووالن 
دفتر ازدواج حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران درباره ساماندهی مراکز مشاوره نشدند.

مریم نجابتیان مدیر گروه برنامه ریزی مش��اوره و خدمات روانشناختی در گفت وگو با 
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان توضیح داد: براس��اس آیین نامه اجرایی ماده 43 
قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور  ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب 
با فرهنگ اسالمی - ایرانی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، 
وزارت ورزش و جوانان موظف ش��د مراکزی تخصصی با عنوان مراکز  مش��اوره ازدواج 
و تحکیم خانواده را راه ان��دازی کند که از جمله مهم ترین وظایف این مراکز تس��هیل 
همسرگزینی، آموزش و مشاوره پیش، حین و پس از ازدواج است.وی افزود: برای صدور 
مجوز فعالیت مراکز مش��اوره و نظارت بر عملکرد، مراحل قانونی ثبت نام نیز از طریق 

پورتال این وزارتخانه انجام شد. 

معاون وزیر بهداشت با اشاره به پایین بودن سرانه مصرف شیر در کشور، از تقاضای وزارت 
بهداشت برای تخصیص یارانه به شیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر سیاری در حاش��یه برگزاری چهارمین کنگره 
پیشگیری و درمان چاقی ایران که صبح چهارش��نبه در سالن همایش های بین المللی 
دانشگاه علوم پزشکی ش��هید بهش��تی آغاز به کار کرد، با بیان این که 24 میلیون نفر 
از جمعیت باالی 20 س��ال ایران دچار کم تحرکی، اضافه وزن و چاقی هس��تند، گفت: 
همچنین 20 درصد کودکان و 50 درصد سالمندان دچار چاقی بوده که این آمار هر سال 

رو به  افزایش است. وی تغذیه مردم را مطلوب ندانس��ت و افزود: نیم ساعت پیاده روی 
سریع در هر روز می تواند نقش موثری در کاهش وزن داشته باشد.

 معاون بهداشتی وزارت بهداش��ت به مردم توصیه کرد تا دور کمر خود را اندازه بگیرند.
 بر این اساس اگر دور کمر هر فرد حدود 90 سانتیمتر باشد، در معرض خطر قرار دارد و 
اگر بیش از 95 سانتیمتر باشد، خطرناک است. ثابت شده است جمع شدن چربی دور 

کمر در افزایش سکته های قلبی موثر است.
سیاری در ادامه به آمار باالی ابتالی مردم به فشار خون نیز اشاره کرد و گفت: 19 درصد 
جامعه فش��ار خون دارند که البته بخش بزرگی از آن ها از بیماری خود مطلع نیستند. 
ساالنه حدود 81 هزار مرگ در کشور به علت فشار خون رقم می خورد. همچنین حدود 
7 تا 10 درصد مردم دچار دیابت هستند که می توان جلوی همه این امراض را با ورزش 
و افزایش تحرک بدنی گرفت. ورزش کیمیا است و بهترین دارو برای رفع بیماری های 

غیرواگیر محسوب می شود.
وی به تبیین برخی نکات تغذیه ای در این خصوص پرداخت و افزود: مردم از چربی های 
غیراشباع استفاده کنند و سعی کنند روغن هایی چون زیتون و کلزا را در برنامه غذایی 

خود بگنجانند.
سیاری با بیان این که در حال حاضر 40 درصد از زنان و 30 درصد از مردان دچار درجاتی 
از پوکی استخوان هستند که علت آن نیز بیش تر به نوع تغذیه آن ها بازمی گردد، گفت: 
مردم ما بسیار کم شیر مصرف می کنند. سرانه مصرف روزانه شیر 190 میلی گرم است 

که با گرانی های اخیر کم تر هم شده است. 

 سايت ها و مراکز همسريابی 
در مراکز مشاوره ازدواج

تقاضای وزارت بهداشت برای تخصیص يارانه شیر

 ايرانی ها روزانه 190 میلی گرم شیر می خورند 
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3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/9/27 
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 438/000/000  ريال ) چهار صدو سی و هشت   ميليون ريال (  
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چهره روزيادداشت

نفت را به ۴ میلیون بشکه می رسانیم 
حتی اگر نفت ۲۰ دالر شود

وزیر نفت پیش از آغاز نشس��ت غیرعلنی اوپک گفت: ایران مصمم 
اس��ت که تولید نفت خود را به ۴ میلیون بشکه در روز برساند، حتی 
اگر قیمت نفت ۲۰ دالر ش��ود.   وزیر نفت ایران اع��ام کرد که این 
کشور در نظر دارد تا به محض برداش��ته شدن تحریم صادرات نفت 
این کشور، تولید نفت خود را به ۴ میلیون بشکه در روز برساند، حتی 
اگر تولید اضاف��ه به کاهش قیمت نفت منجر ش��ود. این اظهارات از 
س��وی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران نش��ان دهنده عزم تهران 
برای بازیابی نقش این کشور به عنوان یک قدرت نفتی جهانی است.

ایران روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت تولید می کند که کم تر از 
تولید معمولی ۴ میلیون بشکه در روز است. ایران به طور غیرمستقیم 
عربستان را که حدود یک سوم  تولید اوپک را به خود اختصاص داده، 

به چالش کشیده است.

 رشد ۲3۰ درصدی در
 بازار گوشی های هوشمند هند

مرکز تحقیقات��ی IDC در جدیدتری��ن گزارش خ��ود اعام کرد: 
تولیدکنن��دگان تلفن هم��راه در س��ه ماه��ه س��وم امس��ال در 
مجموع1۲/8میلیون دستگاه گوشی هوشمند وارد بازار هند کردند 
که گفته می شود، در سه ماهه مشابه از سال ۲۰1۲ تنها 3/8 میلیون 
دستگاه گوشی هوش��مند وارد این بازار ش��ده بود.بررسی  محققان 
نش��ان داد که بازار گوشی های هوش��مند در کش��ور هند طی سه 
ماهه سوم از س��ال جاری میادی نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
 رشد ۲۲9 درصدی داشته است. گوش��ی های هوشمند با اندازه 5 تا 
6/99 اینچ که در خانواده فبلت ها)Phablet( طبقه بندی می شوند، 
در فصل سوم سال ۲۰13 میادی رشد کم تری داشته اند. بازار کلی 
تلفن همراه هند شامل گوشی های هوشمند و معمولی در این دوره 
زمانی رشد 1۲ درصدی داشته و نسبت به فصل قبل هم 7 درصد بهتر 
شده است. این در حالی است که سهم گوشی های معمولی همچنان 

رو به کاهش است.
در این دوره زمانی ش��رکت های هندی تولیدکنن��ده تلفن همراه از 
جمله Micromax و Karbonn با کاهش محبوبیت محصوالت 
خود مواج��ه ش��دند و در مقابل ش��رکت های بین الملل��ی از جمله 
 سامس��ونگ و نوکیا توانس��تند با محص��والت جدید خ��ود بیش از 
 3۰ درص��د ای��ن ب��ازار را در دوره زمان��ی ی��اد ش��ده در

اختیار بگیرند.

اعطای تسهیالت به شرکت هاي 
سرمايه گذاري و هلدينگ

بانک مرکزي اعام کرد: کمیس��یون مقررات و نظارت موسس��ات 
اعتباري در بیس��ت و دومین جلس��ه س��ال جاري خود ب��ه منظور 
شفاف سازي و رفع ابهام در اعطاي تسهیات به شرکت هاي هلدینگ 
 و س��رمایه گذاري و تخصیص بهین��ه منابع بانک ها ب��ه بخش  هاي

 حیات��ي اقتص��اد و روان س��ازي اعط��اي تس��هیات بانک��ي، 
 مق��ررات جدی��دي را ب��راي بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اري 

وضع کرد. 
در بخش��ي از ای��ن بخ��ش نامه آم��ده اس��ت: اعطاي تس��هیات 
ب��ه ش��رکت هاي س��رمایه گذاري مالي، صرف��اا به منظ��ور اجراي 
پروژه ه��اي تولی��دي و همچنین ش��رکت هاي س��رمایه گذاري که 
فعالیت اصلي آن ها عملیات تولیدي و بازرگاني اس��ت ) شرکت هاي 
سرمایه گذاري غیرمالي ( در چارچوب ضوابط و مقررات امکان پذیر 
است و از س��وي دیگر اعطاي تسهیات به ش��رکت هاي هلدینگي 
 ک��ه موضوع اصل��ي فعالی��ت آن ها مدیریت ش��رکت ها مي باش��د،

 ممنوع است. 

 سمیرم نیازمند سرما يه گذاری
 در بخش کشاورزی است

علی انصاری در جلسه کمیته اشتغال شهرستان سمیرم اظهارداشت: 
تعریف اشتغال موجب ارایه آماری است که باور آن برای عموم مردم 

سخت است.
وی اف��زود: س��قف وام بای��د با توج��ه به طرح مش��خص ش��ود و 
ب��ا فرهنگ س��ازی صحی��ح خ��ود اش��تغالی و مش��اغل خانگ��ی 
 ه��ر منطق��ه بای��د ب��ا توج��ه ب��ه پتانس��یل آن منطق��ه تنظی��م

 شود.
انصاری بی��ان کرد: شهرس��تان س��میرم نی��از به س��رمایه گذاری 
 در زمینه گردش��گری و کش��اورزی داش��ته که باید توجه ویژه ای

 به آن شود.
وی تصریح کرد: صنایع تبدیلی در شهرستان سمیرم می تواند بسیار 
موفق باشد و کارگاه های باعث سود کش��اورزی شهرستان سمیرم 

به دلیل خام فروشی از شهرستان خارج نشود.

آغاز عملیات بازرسی 
و چک C ايرباس 3۴۰

افزايش 39 درصدی 
خريد و فروش اينترنتی

 سید ابراهیم طباطبایی در مراسم بازدید خبرنگاران از آشیانه شهید بهشتی 
شرکت هواپیمایی آس��مان درباره انجام عملیات چک ۲۴ماهه ایرباس 3۴۰ 
اظهار داشت: انجام عملیات چک ۲۴ ماهه این هواپیما از شنبه گذشته  آغاز 
شده است و 1۲ روز به طول می انجامد. وی ادامه داد: از روز چهارشنبه ایرباس 
3۴۰ که توسط متخصصان داخلی چک C شده در فرودگاه امام خمینی)ره( 
پرواز می کند. وی با بیان این که این هواپیما در سال 199۲ تولید شده است، 
اظهار داشت: پس از انجام چک ۲۴ماهه، هواپیما وارد بازرسی 7۲ ماهه می شود 
و در واقع 7۲ ماه از بازرسی سنگین بی نیاز خواهد شد. وی اضافه کرد: از نظر 
ماهیت بازرس��ی عموما بازرسی سازه ای هواپیما اس��ت که روی موتور کارها 

مطابق با دستورالعمل کارخانه سازنده انجام می شود.
وی اضافه کرد: این عمل در نهایت منجر به صدور گواهی نامه CRS می شود و 

هواپیما مجددا  وارد پرواز خواهد شد.

سید سعید رجالی با اش��اره به این که ماموریت اداره پست قبول مرسوالت و 
توزیع در نشانی گیرنده است، اظهار داشت: از س��ال 67 پست به عنوان یک 
شرکت دولتی خدمات فیزیکی، الکترونیکی و مالی و خدمات نیابتی مربوط به 
سازمان ها را ارایه کرد. مدیر کل پست استان اصفهان افزود: این اداره در مرکز 
کشور به عنوان چهار راه ارتباطی نقش مرکز مبادله کشور را دارد که با 7 استان 
کشور مبادله مستقیم پستی برقرار می کند. وی تعداد واحد های پستی استان 
را یک هزار و 6۴ واحد اعام کرد و گفت: به ازای هر 1۰ کیلومتر یک واحد پستی 
در اصفهان داریم که119 خط پستی مرسوالت این واحدها را جابه جا می کنند 
و مرسوالت روستاهای اس��تان را با 88 خط ict روستایی مبادله می نماییم. 
رجالی با اش��اره به آمار خرید و فروش اینترنتی بیان داشت:در 8 ماهه امسال 
خرید و فروش اینترنتی در این اداره 1۰5 هزار مرسوله بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 39 درصد رشد داشته است .

 موضوع هفت نمونه برنج آلوده به اس��تناد نتایج آزمون در 
آزمایش��گاه های کنترل غذا و دارو از سوی مدیرکل نظارت 
و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی به س��ازمان ملی ایران اعام شده 
است. سازمان اس��تاندارد ایران در واکنش به انتشار خبری 
 تحت عنوان» س��ود حاصل از واردات برن��ج خارجی، خرج 
شایعه سازی علیه برنج ایرانی« اعام کرد:پیرو خبر منتشر 
شده در 9  آذر 139۲ با عنوان»س��ود حاصل از واردات برنج 
خارجی،خرج شایعه سازی علیه برنج ایرانی«می شود به نقل 
از محمدرضا امیری کهنوج، نماینده مردم کهنوج و فاریاب به 
استحضار می رساند: موضوع هفت نمونه برنج آلوده به استناد 
نتایج آزمون در آزمایش��گاه های کنترل غذا و دارو توس��ط 
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سازمان ملی ایران 
اعام شد. نظر به این که برنج تولید داخل مشمول مقررات 
استاندارد اجباری نیست در خصوص برنج های داخلی اقدامی 
توس��ط این س��ازمان انجام نشده اس��ت اما حسب تکالیف 
قانونی به ادارات کل اس��تاندارد اس��تان ها برای جلوگیری 
از واردات و جم��ع آوری دو نمون��ه برنج واردات��ی با نام های 
 »پاپانو« از هندوس��تان و »زیتون«از پاکستان دستور اقدام 

صادر شد.

امیرحسین افیونی با بیان این که برنامه ای برای گسترش 
واحدهای دامی در اس��تان اصفهان نداریم، اظهار داشت: 
 در ح��ال حاض��ر اس��تان از لحاظ می��زان تولید ش��یر و 
گوشت سفید و قرمز دارای رتبه های برتر در کشور است. 
وی با اشاره به خشکسالی های متوالی در استان اصفهان و 
این که دامداری استان برخاف کشاورزی آسیب زیادی 
ندیده و توانسته این دوران را تحمل کند، افزود: در سال 
جاري میزان تولیدات 1۰ درصد به نس��بت سال گذشته 
افزایش داشته اس��ت. معاون تولید بهبودات دامي جهاد 
کشاورزي استان اصفهان تصریح کرد: مهم ترین اولویت 
س��ازمان جهاد کش��اورزی اصفهان افزایش بهره وری و 
کیفیت برای جلب رضایت بیش تر مردم  است. وی ادامه 
داد: ارتقای سطح کیفی تاسیسات کشاورزی، نوسازی و 
افزایش راندمان آن در دس��تور کار این معاونت قرار دارد. 
افیونی با تاکید بر این که بخش خصوصی در واگذاری های 
اصل ۴۴ قان��ون اساس��ی ورود خوبی داش��ته و با وجود 
مشکات ناشی از خشکس��الی، تولیدات خود را افزایش 
داده، گفت: امیدواریم با حمایت بیش تر از تولید و اتخاذ 
سیاست های حمایتی از بخش خصوصی و سرمایه گذاران 

شاهد استقبال بیش تر بخش خصوصی باشیم. 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي آب و فاض��اب روس��تایي 
استان اصفهان ، مش��کل کمبود آب آش��امیدني روستاي 
سروش��جان شهرس��تان فریدونش��هر ب��ه هم��ت آب 
 و فاضاب روس��تایي این شهرس��تان به ص��ورت مقطعی 

بر طرف شد .
 ب��ه گفته خلی��ل فاضل��ي، مدی��ر ام��ور آبفار شهرس��تان 
فریدونش��هر ، کاهش دبي چاه آب روس��تاي سروش��جان 
مش��کاتي را براي روس��تاییان  به وجود آورده ب��ود که با 
پیگیري ه��اي به عم��ل آمده این مش��کل بر طرف ش��د. 
وي اف��زود : ب��ا هماهنگ��ي هاي انجام ش��ده چش��مه آب 
 متعلق به کش��اورزان واق��ع در باالي این روس��تا به صورت

 اضطراري وارد مدار و جایگزین چاه قبلي شد . 
مهندس فاضلي ادامه داد : براي این منظور عملیات بهسازي 
چش��مه و همچنین لوله گذاري به طول ۲7۰ متر توس��ط 

شرکت آبفار شهرستان انجام شده است .
 وي خاطر نش��ان کرد که ش��رکت آبفار متعهد شده است
  که با ش��روع فصل زراع��ت و نیاز کش��اورزان ب��ه آب این
  چش��مه،  اس��تفاده از آن را متوقف کند و حل همیش��گي

  این مش��کل مس��تلزم تامی��ن اعتب��ار و حفر چ��اه جدید 
مي باشد.

معاون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تانداری اصفهان گفت: 
 مطالع��ات ط��رح مت��روی بهارس��تان - مبارکه ب��ه طول 
5۲ کیلومتر توسط هفت دستگاه انجام ش��ده و در آستانه 
آغاز مراحل اجرایی است. محمدعلی طرفه در جلسه بررسی 
کریدور مترو اصفهان- شاهین ش��هر و مبارکه – بهارستان، 
اظهار داشت: تشکیل کمیته توافقات برای تملک اراضی واقع 

در مسیر متروی بهارستان – مبارکه ضروری است. 
وی خواستار تش��کیل و آغاز فعالیت کمیته فنی و اجرایی 
برای بررسی جزییات اجرای طرح و کمیته منابع مالی شد. 

معاون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تانداری اصفهان افزود: 
سرعت بخشی به عملیاتی کردن طرح های مترو در اصفهان 

ضروری است. 
وی ضمن بررس��ی مطالبات و مطالعات اولیه کریدور مترو 
اصفهان – شاهین ش��هر به طول و ح��دود ۲۰ کیلومتر در 
مسیر بزرگراه آزادگان، بیان داشت: اجرای این طرح در حل 
بخش��ی از معضات موجود در حمل و نقل شهری، تکمیل 
 هرچه س��ریع تر مطالع��ات و عملیاتی ک��ردن آن ضروری

 است.
 در این جلس��ه چگونگی آزادس��ازی مس��یر کریدور مترو 
اصفهان – شاهین شهر مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و 

تصمیمات الزم در این زمینه گرفته شد. 

دام و طیور آباستاندارد مترو

برنج  مشمول مقررات 
استاندارد اجباری نمی شود

 اصفهان پیشتاز در
 تولید شیر وگوشت

تامین اضطراري آب شرب 
روستاي سروشجان 

آغاز مراحل اجرايی پروژه 
متروی بهارستان_ مبارکه

اخبار کوتاه

۴
سکه در بازار اصفهان 867هزار تومان معامله شد

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید پنج شنبه گذشته در بازار طای اصفهان با افزایش 1۴ هزار تومانی نسبت به  
روز قبل 867هزار تومان معامله شد. همچنین در بازار غیر رسمی مبادالت ارز در اصفهان، دالر امریکا دو هزار و 95۰ 

تومان، یورو چهار هزار و ۲۰ تومان، پوند انگلیس چهار هزار و 8۰۰ تومان و درهم امارات 81۰ تومان فروخته شد.
 لزوم افزايش تعداد 

اپراتورهای تلفن همراه 
وزیر ارتباطات / محمود واعظی

  از نظر تعداد و رقابت بین سرویس ها، نمره قابل قبولی داریم اما کیفیت 
مورد انتظار هنوز به دست نیامده است . اپراتورها باید خود را به باالترین 
س��طح کیفیت برس��انند که در این باره معتقدیم باید تع��داد اپراتورها 
بیش تر ش��ده تا مردم بهترین ارایه دهنده خدمات را انتخاب کنند؛ در 
این زمینه تعرفه ها نیز می بایست رقابتی باش��د.  ما سرمایه عظیمی در 
 حوزه متخصصان فناوری داری��م که باید به آنان بیش تر توجه ش��ود و 
با توجه به رون��د کار می توان 
به اهداف برنامه پنجم توسعه 
کشور رس��ید و در این زمینه 
 بای��د رنکین��گ خودم��ان

 را در س��طح جهان��ی تغیی��ر 
دهیم.

امیدواریم تا ۴ سال آینده جزو 
چند کشور برتر دنیا  در زمینه 

فناوری اطاعات باشیم .
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علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با حضور در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری به ارایه گ��زارش 1۰۰ روزه عملکرد این 

وزارتخانه پرداخت.
وی با اش��اره به این که اش��تغال مهم ترین مس��اله کشور است 
گفت: درست است که اشتغال در نتیجه تولید به وجود می آید اما 

اشتغال زمینی نیست که با ریختن بذر پول به بار بنشیند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادام��ه داد: هم اکنون 5۰ درصد 
نیروی کار کشور فاقد مهارت هستند و یکی از برنامه های مهم ما با 
کمک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزایش مهارت است.

وی با اشاره به نرخ بیکاری کشور، گفت: تفاوت نرخ بیکاری بین 
برخی اس��تان ها تا 13 درصد است که این شکاف خوبی نیست و 

نزدیک به 3 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد.
ربیعی ادامه داد: در 8 س��ال گذشته دانش��گاه های کشور تعداد 
زیادی دانش��جو پذیرش کردند و حدود ۴/5 میلیون دانشجو با 
تاخیر وارد بازار اشتغال می شوند و در واقع در آینده ای نه چندان 
دور دولت با وجود 7 میلیون بیکار مواجه خواهد شد. وی با بیان 
این که اولی��ن اقدام ما در 1۰۰ روز اول ، حفظ س��طح اش��تغال 
موجود بوده است، گفت: در این راس��تا به صنایعی که در آستانه 
تعطیلی بودند، کمک کردیم تا بتوانن��د ظرفیت خالی خود را پر 
کنند و جذب نیرو داشته باشند. وی اقدام دیگر این وزارتخانه را 
 حمایت از مشاغل خانگی دانست و گفت: برنامه ریزی برای ایجاد

 ۲۰۰ هزار شغل در حوزه مشاغل خانگی تا پایان سال انجام شده 
است و تسهیات آن در اختیار افراد پشتیبان قرار می گیرد.ربیعی 
تصریح کرد: با توجه به تاکید رییس جمهور در ایجاد شغل در حوزه 

گردشگری، جلسات مشترکی با رییس سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری داش��تیم و در حال برنامه ریزی برای انجام این کار 
هستیم. وی حمایت از ش��رکت ها و تعاونی های دانش بنیان را از 
دیگر برنامه های این وزارتخانه دانست و گفت: در این حوزه برای 

سال آینده بودجه پیش بینی شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در جلسه آتی شورای 
عالی اشتغال سهم هر بخش از اشتغال مشخص خواهد شد. وی 
در خصوص دس��تمزد کارگران گفت: راه س��ختی برای تعیین 
دستمزد در پیش داریم و دستور مطالعه در این زمینه داده شده 
و از هفته های آتی جلسات مشورتی خود را با شرکای اجتماعی 

آغاز خواهیم کرد.
ربیعی گف��ت: کارگران می دانن��د که ما نمی خواهی��م رقمی به 
جیب آنه��ا اضافه کنی��م و از جیب دیگر برداری��م و می خواهیم 
 در کن��ار کنت��رل تورم ت��وان و ق��درت خری��د آنه��ا را افزایش

 دهیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: با توجه 
 به برنامه دولت ، بازنشس��تگان و افراد تحت پوشش بهزیستی و 
کمیته امداد تا پایان سال دو بسته کاالیی دریافت می کنند.وی 
با بیان این که نظام بیمه ای کشور نیازمند اصاح ساختار است، 
افزود:  هم اکنون حدود 7 تا 1۰ میلیون نفر در کشور تحت پوشش 
هیچ بیمه ای نیستند درحالی که برخی افراد چند دفترچه بیمه 
 دارند. ربیعی در خصوص فعال کردن ش��رکت  س��رمایه گذاری

 تامین اجتماع��ی، گفت: در ای��ن مجموعه از اف��راد متخصص 
 اس��تفاده و همچنی��ن س��تاد مب��ارزه ب��ا مفاس��د را فع��ال 

کرده ایم.

رییس اتحادیه صنایع مبل اس��تان اصفهان گفت: در سال های 
گذش��ته اگر کیفیت کارهای مورد بررسی از حد انتظار پایین تر 
بود، آن ها را در نمایشگاه شرکت نمی دادیم، اما امسال به خاطر 
فشردگی زمان و کار زیاد نتوانستیم این دقت نظر را داشته باشیم.
 به گزارش ایس��نا ، حج��ت اهلل پورحقانی در جم��ع خبرنگاران

 اظهارداشت: اتحادیه صنایع مبل استان اصفهان تصور نمی کرد 
امسال برگزار کننده نمایشگاه باشد، زیرا تا ۲5 روز پیش مسووالن 
نمایش��گاه بین المللی اس��تان اصفهان مدیری��ت برگزاری این 

نمایشگاه را بر عهده داشتند.
وی با بیان این که امس��ال کیفیت نمایش��گاه نس��بت به سال 
گذشته تنزل داشته است، افزود: ما نتوانستیم مدیریت و نظارت 
سال های قبل را در این نمایشگاه پیاده کنیم زیرا برای برگزاری 
چنین نمایشگاهی باید حداقل از شش ماه قبل برنامه ریزی شود.

پورحقانی در مورد تاش اتحادیه صنایع مبل اس��تان اصفهان 
برای حفظ کیفیت این نمایشگاه گفت: ما از تولید کنندگان تعهد 
گرفتیم تا محص��والت بی کیفیت عرضه نکنن��د و آن ها را ملزم 
کردیم کیفیت محصوالت خود را باال ببرند و کارهای به روز را در 

نمایشگاه عرضه کنند.
ریی��س اتحادیه صنای��ع مبل اس��تان اصفهان در مورد ش��یوه 
تخصیص غرف��ه در این نمایش��گاه اظه��ار داش��ت: 7۰ درصد 
غرفه ها برای تولیدکنندگان اصفه��ان و 3۰ درصد از آن ها برای 
تولیدکنندگان سایر اس��تان ها در نظر گرفته ش��د که به دلیل 
استقبال فراوان تولید کنندگان ما به صورت قرعه کشی غرفه ها را 

به آن ها اختصاص دادیم.

وی با بیان این که سال آینده تخصصی ترین نمایشگاه را برگزار 
خواهیم کرد، تصریح کرد: امس��ال آخرین سال است که امکان 
خرید از غرفه داده می شود و س��ال آینده ما فروش در نمایشگاه 
را نخواهیم داشت.رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان 
مبل استان اصفهان ادامه داد: سال آینده از تولیدکنندگان درجه 
یک ایران دعوت به عمل خواهیم آورد و همچنین تاش می کنیم 
شرکت های برجسته و موفق خارجی را برای حضور در نمایشگاه 
دعوت کنیم.پورحقانی در مورد علت اس��تقبال تولیدکنندگان 
مبل برای فعالیت در استان اصفهان اظهار داشت: هزینه فعالیت 
در استان اصفهان نسبت به استان تهران پایین تر است. نیروی کار 
زیاد و متخصص نیز باعث شده تولید کنندگان بیش تری به این 

استان جذب شوند.
وی در مورد صادرات مبل اس��تان اصفهان به دیگر اس��تان ها و 
کشورها یادآور شد: ۴۰ درصد از تولیدات استان اصفهان به دیگر 
استان های کشور صادر می شود و 15 درصد نیز به کشورهایی از 

قبیل امارات متحده عربی، کویت، ایتالیا و امریکا صادر می شود.
رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان مبل استان اصفهان 
تصریح کرد: شرکت کنندگان در این نمایشگاه از اقصی نقاط ایران 
حضور دارند و ش��عار آن نیز »تولید ایرانی، کاالی ایرانی« است.

وی با بیان این که این نمایشگاه مکان مناسبی برای به اشتراک 
گذاشتن ایده ها و استفاده از کارهای جدید ملی است، تاکید کرد: 
تمام شرکت کنندگان در نمایش��گاه دارای بهترین کارگاه های 
س��اخت مبل بوده  که کیفیت آن ها به طور دقیق مورد بررسی 

قرار گرفته است.

ريیس اتحاديه صنايع مبل استان اصفهان:وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

15 درصد مبل اصفهان  صادر می شودایجاد ۲۰۰ هزار شغل خانگی تا پایان سال

کارگران می دانند 
که ما نمی خواهیم 
 رقمی به جیب
 آن ها اضافه 
کنیم و از جیب 
ديگر برداريم و 
می خواهیم در کنار 
کنترل تورم توان و 
قدرت خريد آن ها 
را افزايش دهیم

۴۰ درصد از 
تولیدات استان 
اصفهان به ديگر 
استان های کشور 
صادر می شود و 
15 درصد نیز به 
کشورهايی از قبیل 
امارات متحده 
عربی، کويت، 
ايتالیا و امريکا



کافه کتاب یادداشت

هفت

 با پیشنهاد شورای سیاس��ت گذاری جش��نواره، کتاب فیلم نامه های برگزیده س��ومین جشنواره ملی
  فیل��م کوت��اه حس��نات در ح��ال تدوی��ن اس��ت و ت��ا قب��ل از آغ��از جش��نواره چه��ارم منتش��ر 

خواهد شد.
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 شناسایی قابليت  روستاهای
هدف گردشگری 

با س��اماندهي ۱۳ روس��تای هدف 
گردش��گری در اس��تان اصفه��ان، 
قابلیت هاي این روستاها شناسایي 
 ش��دند.معاون س��رمایه گ��ذاری و

طرح های میراث فرهنگی ، صنایع  
دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: این روستاها شامل روستاهای 
مهرگرد ،س��یور و خفردر سمیرم، 
روستاهای کلهرود و مورچه خورت 
در شاهین شهر و میمه، روس��تاهای گرمه، بیاضه، فرحزاد و مصر در 
خور و بیابانک، روس��تای متین آب��اد در نطنز، روس��تای ورتون در 
اصفهان، روستای اسفرجان در شهرضا و روستای علی آباد درآران و 
 بیدگل هس��تند.موالیی افزود: هدف از اجراي این طرح ، ش��ناخت

 ظرفی��ت ها و زمینه س��ازی حضور بخ��ش خصوصی ب��رای تامین 
زیرس��اخت های گردش��گری و تامین امکانات مورد نی��از اقامتی و 
خدماتی و رفاهی برای گردشگران داخلی و خارجی است. به گفته وي 
در این روس��تاها طرح هایی از جمله اکو کمپ عش��ایری،کویری و 
گردشگری ، احداث مهمانس��رای روس��تایی، احداث اکوکمپ آب 
درمانی، احداث مجموعه بهداشتی و بین راهی اجرا شده است. موالیي 
اضافه کرد: روستاهای هدف گردش��گری، قابلیت هاي ویژه ای برای 
 س��رمایه گ��ذاری بخ��ش خصوص��ی در زمین��ه ایجاد اش��تغال و 

محرومیت زدایی دارند.

 آثار نخ و پارچه ای
 در خانه هنرمندان 

نمایش��گاهی از آثار نقاش��ی نرگس 
شفیعی به همت خانه تجسمی حوزه 
هنری استان اصفهان افتتاح  شد.این 
هنرمند در این نمایشگاه بیش از ۴۰ 
اثر ارایه کرده است که با تکنیک نخ و 
پارچه می باشد.ش��ایان ذکر اس��ت؛ 
نرگس شفیعی سرارودی متولد بهمن 
۱۳۶۴اه��واز و دارای مدرک کاردانی 
گرافی��ک، کارشناس��ی نقاش��ی و 
کارشناسی ارشد نقاشی است. وی تاکنون نمایشگاه های انفرادی و گروهی 
زیادی را در زمینه نقاش��ی ، چاپ، دایر کرده است.نمایشگاه آثار نقاشی 
شفیعی ازدیروز گشایش یافت  و تا روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه جهت بازدید 
عموم دایر می باشد.عالقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه از 
 ۹ صب��ح ت��ا ۱۲ و ۱۶ بعدازظه��ر ت��ا ۱۹ به خان��ه هنرمن��دان اصفهان 

مراجعه کنند. 

شناسایی ترسيم های هندسی 
مسجد جامع 

کارگاه آموزشی شناسایی ترسیم های 
هندسی مسجد جامع اصفهان به همت 
پژوهش��کده هنرهای سنتی اسالمی 
برگزارم��ی گردد.کارش��ناس گ��روه 
معماری پژوهش��کده هنرهای سنتی 
اسالمی در این باره گفت: این کارگاه با 
هدف آشنا کردن اقشار مختلف جامعه 
با میراث تمدن فرهنگی کشور برپا می 
ش��ود. وی مدرس این کارگاه را »اکبر زمانی « معرفی کرد و گفت: استاد 
زمانی از متخصصین حوزه علم هندسه است و پژوهش های متعددی 

را در این زمینه انجام داده است. 

زندانی الس لوماس در بازار کتاب 
رمانی دیگر از کارلوس فوئنتس با ترجمه  عبداهلل کوثری منتش��ر شد. رمان 
»زندانی الس لوماس« نوش��ته  کارلوس فوئنتس با ترجمه  عبداهلل کوثری در 

نشر ماهی به چاپ رسیده است. 
در یادداشت پشت جلد کتاب آمده است» آن شب خواب وحشتناکی دیدم. 
خواب دیدم این جماعت تا ابداآلباد توی خانه من می مانند، یک سر این می رود 
و آن یکی می آید، نسل پشت نس��ل، بی توجه به سرنوشت فرد فرد آدم ها، به 
 سرنوشت وکیل شیک پوشی که من باش��م، یعنی این بچه قرتی الس لوماس 
د چاپولتپک آن قدر می مانند تا من بمیرم. شما هم بخواهید یا نخواهید، باید 
گوش کنید. اگر من زندانی الس لوماس هستم، شما زندانی تلفن من اید؛ به من 
گوش می دهید. «کارلوس فوئنتس مارسیاس یازدهم نوامبر ۱۹۲8 در مکزیک 

ب��ه دنیا آم��د. در ۲۹ س��الگی 
نخستین رمانش را به نام »وقتی 
هوا صاف است« نوشت و سال 
۱۹5۹ معروف تری��ن رمان��ش 
وجدان خوب را منتش��ر کرد. 
»سلطنت عقاب«، خانواده های 
خوشبخت« و »تقدیر و آرزو« 
از دیگ��ر آث��ار این نویس��نده  
مطرح هس��تند که پانزدهم ماه 

می سال ۲۰۱۲ از دنیا رفت. 
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 رسمی دیگر؛
مهمان نوروز93

 نشست تخصصی
 با مدیران روزنامه ها

رسمی دیگر ،عنوان مستند داستانی است که با موضوع آداب و رسوم ازدواج 
در بین مردم ، نوروز ۹۳ از ش��بکه پنج س��یما میهمان خانواده ها خواهد بود. 
نجمه اسداللهی تهیه کنندگی این مستند را عهده دار است و علی فروزان نژاد 
کارگردان و تدوینگر این مجموعه  ۱۳قسمتی است. براساس گفته های این 
زوج فیلم ساز، این مجموعه مستند متشکل از سه آیتم گفت وگو با هنرپیشگان 
اصفهانی، بخش نمایشی و بخش بازسازی رسم ها در قدیم می باشد. اسداللهی 
تهیه کننده این مجموعه ضمن اعالم پایان تصویربرداری و آغاز مراحل تدوین 
هدف از ساخت این برنامه را ارایه راهکار برای تسهیل ازدواج جوانان عنوان کرد 
و گفت: اگر رسم های پسندیده و فراموش شده مان جایگزین آداب تشریفاتی 
و تجمل گرایانه امروز شوند و با تعقل بیش تری برای اجرای رسم ها در ازدواج 

رفتار کنیم بسیاری از مشکالت خود خواسته جوانان حل می شوند.

نشست تخصصی اس��تاندار اصفهان با مدیر مس��ووالن روزنامه های استان 
 اصفهان و مدیر کل فرهنگ وارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان برگزار ش��د.

استاندار اصفهان در این نشست حمایت از تمامی نهاد ها وبررسی مشکالت آنان 
ورفع این مشکالت در چارچوب قانون را از وظایف خوددانست . دکتر رسول 
زرگر پور اهالی مطبوعات را اهل قلم و صاحب فکر واندیشه فرهنگی و رسانه ای 
عنوان کرد و افزود:رسانه های دارای قدرت بسیار زیادی هستند و در جامعه 
نقش بسیار مهمی دارند. وی با بیان این که هرشب یک ساعت از وقت خودرا 
به مطالعه روزنامه ها اختصاص می دهد تصریح کرد: از رسانه ها انتظاردارم اگر 
درسطح استان شاهد حرکتی بودید که به خیر وصالح مردم است ازآن حمایت 

کنید و با استفاده از رسانه آن را پررنگ وبرجسته کنید و به آن بپردازید.

جشن روز معلول و پایان هفته پاراالمپیک

روبان قرمز

خط حاشيه 
جمال نوروزباقری - یک مرد زن نما با پرس��تیژ و آرایش 
و پوشش و َمنش��ی کامال زنانه؛ یک آدم بزدل که فقط برای 
به دس��ت آوردن وام��ی ناقابل ، پرس��تاری جوان ک��ه پا در 
زندگ��ی م��ردی زن دار می گذارد و ب��ه صیغ��ه او درمی آید 
و حت��ی از او باردار می ش��ود؛ سیاس��ت م��داری صاحب نام 
و خان��واده دار که رابطه ای خ��ارج از چهارچ��وب خانواده با 
دخترکی جاه طلب برقرار می کند و از س��وی او مورد اخاذی 
ق��رار می گیرد؛جوان��ی هنرمند ک��ه س��رخورده از موانعی 
که بر س��ر راه اج��رای کنس��رت هایش می بیند، ب��ه اعتیاد 
روی م��ی آورد و س��رانجام آواره خیابان ه��ا می ش��ود؛زوج 
تحصیلکرده و متمولی که دخترشان به خاطر فساد اخالقی 
 و مصرف مش��روبات الکلی،م��ورد تعرض دوس��تی قدیمی 
ق��رار می گی��رد و دس��ت به قت��ل می زن��د و... داس��تان ها 
و عناصری که ِص��رف خواندن ش��ان چندان ه��م خواننده 
را س��ر ذوق نمی آورد.مضامین��ی ک��ه در فیلم ه��ای 
 مختلف فرنگی چه بس��ا با ش��دت و حدت بی��ش تری هم

 به یاد می آوریم اما همین که خبر ساخته ش��دن فیلم هایی 
از این دس��ت در س��ینمای ایران به گوش مان می رسد، ولع  
دیدن شان،آن هم روی پرده،وجودمان را پر می کند.عطشی 
که از خود فیلم در نظرمان مهم تر می شود.حسی که قوی تر 
از خودمان است و ما را خواس��ته یا ناخواسته به سمت سالن 
سینما می کشاند. بله،این گونه است که یک فیلم،»حاشیه دار« 
می شود یا به عبارتی در هاله ای از جذابیت پنهان و مرموز فرو 
می رود اما چه چیزی در این هاله گم شده و می خواهیم کشف 
کنیم که مثال در فیلم ها و سریال های ماهواره ای که حاال دیگر 
به زبان فارسی و به فراوانی روی موج هستند،نیست؟آیا دیدن 
بازیگران محبوب و معروف مان که در قالبی غیرمعمول و تابو 
ظاهر می شوند و نقش می آفرینند ما را تشنه می کند یا کشف 
خطوط واقعی و فرضی قرمز و قرمزنمای��ی که در فیلم های 
فیلم سازان شناخته شده مان زیر دس��ت و پا گم هستند ما 
را تحریک می کند؟یا ش��اید این حس که یک اتفاق ممنوعه 
به تصویر کشیده شده،قفل ممیزی را شکسته است؟آنچه 
مسلم است،روزی می رسد که حاش��یه ها به اصل تبدیل 
می شوند. واقعیت این است که هاله ای که کاذب باشد،در 
دوره ای می تواند تماشاگران فراوانی را به سمت خود جلب 
کند اما همین که مشمول زمان می شوداز فیلم،اثری به 
 جای می گذارد که مث��ل خیلی فیلم ه��ای دیگر زمانی

 سر و صدایی ایجاد کرده و بعد فراموش شده است. از این 
نظر فیلم نیازی ندارد که با خبرسازی_خبرپراکنی های 
ریز و درشت،تشنگانی را به خود جمع کند، بلکه حاشیه 

می شود اصل و اصل هم گرد زمان به خود نمی پذیرد.

 انتشار خبر دس��تگیری یک خواننده 
زیرزمین��ی ب��ا وعده ضمن��ی برخورد 
با دیگ��ر خوانن��دگان زیرزمینی، این 
پرسش را پیش روی قرار داده که آیا برخورد قهری در سال  های 
اخیر تجربه موفقی در برخورد با گروه های زیرزمینی موس��یقی 
بوده یا به ضرر موس��یقی، فرهنگ و در ی��ک کالم، مصالح کالن 

کشور تمام شده است؟ 
موس��یقی زیرزمینی در کش��ورمان پدیده ای با حداقل دو دهه 
سبقه در کشورمان است؛ جریانی که با تکنولوژی پیش رفته و به 
نقطه ای رسیده که توقفش نیازمند توقف ورود برخی تکنولوژی ها 
و ابزارها به بازارهای ایران است و به تعبیری دیگر، تولید موسیقی 
خارج از فضای رسمی تصویب اشعار در وزارت فرهنگ و ارشاد، 
ضبط در استودیو و ارایه برای اخذ مجوز امری عادی شده که هیچ 

خواننده ای ابایی از آن ندارد.
در دوره ای این اقدام می توانس��ت هزینه ه��ای باالیی برای یک 
خواننده رسمی داشته باش��د اما به مرور زمان حتی خوانندگان 
ش��اخص نی��ز ب��ه مناس��بت های مختل��ف آهنگ های��ی را به 
مناسبت های مختلف ثبت و منتش��ر کردند که با توسعه فضای 
اش��تراک گذاری نظیر ش��بکه های اجتماعی، این رویه سرعت 
بیش تری نیز به خود گرفت��ه و عمالا نمی توان حدس زد که یک 
قطعه موسیقی با اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر شده 

 یا خوانن��ده و نوازنده،اث��ری را ضبط کرده ان��د و ترجیح داده اند
 به صورت غیررسمی منتشر کنند.

شکل گیری پدیده هایی نظیرساندکلود نیز اساساپخش موسیقی 
را متحول کرده و برخی از گروه هایی که هم اکنون توانس��ته اند 
مخاطبان قاب��ل توجهی به دس��ت آورند، ابتدا با انتش��ار برخی 
قطعات شان در این شبکه ها توانس��تند ده ها هزار شنونده را در 
مقطع کوتاه زمانی به دست آورند و سپس با انتشار آلبوم رسمی 
 و برگزاری کنس��رت هایی در داخ��ل و خارج از ای��ران، جایگاه 
تثبیت شده ای به خود اختصاص دهند و بنابراین تولید موسیقی 
در فضای غیربروکراتیک با مقبولیت نس��بی از سوی مخاطبان 

حوزه موسیقی همراه شده است.
در این میان در کنار موس��یقی های کالس��یک و س��نتی که در 
فضای غیررس��می منتشر می ش��ود، موس��یقی های نه چندان 
ارزش��مندی نیز -چه به لحاظ محتوای اش��عار و چ��ه به لحاظ 
ساختار موسیقیایی- انتش��ار می یابد که مخاطب خاص خود را 
دارد و گروه های جوان که ش��ناخت جدی از موسیقی ندارند، به 

این سبک موسیقی ها روی می آورند.
چنین می ش��ود که در کنار برخ��ی از خوانن��دگان و نوازندگان 
ش��اخص دارای موس��یقی فاخ��ر ک��ه از دل همین موس��یقی 
 زیرزمینی به فضای رس��می راه م��ی یابند، برخ��ی خوانندگان

 دارای موس��یقی نازل نیز رش��د می کنن��د و جوانانی همچون 

»امیرحس��ین مقصودلو« معروف به »امیرتتلو« نیز فرصت ارایه 
موس��یقی فس��ت فودی پیدا می کنند و در اتفاق��ی عجیب عدد 
الیک های صفحه هوادارانشان در صفحه فیس بوک از نیم میلیون 
عبور می کند. »تتلو« البته تنها نیست و صدها چون اویی با چنین 

فضایی مواجه هستند.
س��وای این که گروهی از جوانان موسیقی های سنتی، کالسیک 
 و حت��ی موس��یقی زج و بل��وز دارای یک س��اختار منس��جم را

  به عنوان موس��یقی ه��ای س��رگرم کننده م��ورد توج��ه قرار 
نمی دهن��د و این ام��ر عمیقامتوجه عملکرد ضعیف مس��ووالن 
ادوار مختل��ف نهادهای فرهنگی باالخص رس��انه ملی در ترویج 
موسیقی فاخر ایران است، آنچه مسلم اس��ت سوابق نشان داده 
برخورد قهری با موسیقی های »خالتوری« کوچک ترین حاصلی 
ندارد، به خص��وص آن که حتی دیگر اس��تودیوی زیرزمینی نیز 
معنای خود را از دست داده و همانگونه که اشاره شد، تکنولوژی 
آن قدر توس��عه یافته که هرش��خصی در خان��ه اش می تواند با 
 اندک آش��نایی به موس��یقی، قطعه مورد عالقه اش را بس��ازد و

 منتشر نماید.
همین خوانن��ده زیرزمین��ی س��ال ۱۳87 نیز در ب��دو ورود به 
ایران دستگیر ش��د که »تابناک« نخستین رس��انه ای بود که به 
انتش��ار خبر این ماجرا منض��م به نقدی ج��دی پرداخت و پس 
از ای��ن نیز ای��ن خواننده اعالم کرد برای همیش��ه از موس��یقی 
خداحافظی ک��رده اما به مح��ض خروج از ایران، مجددا ش��اهد 
فعالی��ت این خوانن��ده بودیم و حال با گذش��ت پنج س��ال، این 
اتفاق تکرار ش��ده و احتماال چند س��ال بعد آن ق��در این پدیده 
فراگیر می ش��ود ک��ه همین دس��تگیری ه��ا نیز ص��ورت نمی 
 پذیرد و باالخره اقدامات ریش��ه ای در این زمینه در دس��تور کار

 قرار خواهد گرفت.
 بی ش��ک برخورد فعلی تنها به س��ود این اش��خاص خواهد شد 
که خود را بیش از پی��ش به عنوان یک خوانن��ده مهم در فضای 

موسیقی مطرح کنند.
 در این می��ان ش��اید بهت��ر باش��د در گ��ذر پرش��تاب روزها و

 ماه  ها و س��ال هایی که میکروفن های حرف��ه ای را در خانه های 
بس��یاری از مردم برده و عمال منازل بس��یاری از مردم عادی نیز 
 دارای یک اس��تودیو شده و توقف ضبط و انتش��ار موسیقی های 
خارج از س��اختار رس��می توقف ناپذیر اس��ت، درصدد برآمد تا 
 سطح فرهنگ و درک موس��یقیایی جوانان باال برود تا حداقل در
  ده��ه آین��ده مخاطب��ان ج��وان ب��زرگان موس��یقی در

  قی��د حی��ات کش��ورمان ی��ک چن��دم خالتوری ه��ا نی��ز 
نباشد.

در حاشيه دستگيری دوباره یک خواننده زیرزمينی 

حبسیه خوانی، خوانندگان موسیقی خالتوری 

گروه فرهنگ 
و هنر 
زاینده رود 

 

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - با این که تنها س��ه روز 
از آماده شدن جدیدترین ساخته حسن علیرضایی می گذرد 
 فیلم دوس��تی به پنج جش��نواره معتبر دعوت ش��ده است .

تهیه کنن��ده و کارگردان دوس��تی با اعالم این خب��ر افزود: 
فیلم دوستی با موضوع ش��هدای عملیات های تروریستی در 
عتبات عالیات پس از گذراندن بیش از پنج ماه مراحل پیش 
تولید، تصویر برداری و انجام مراحل پس از تولیدهشتم آذر، 

آماده نمایش ش��د و با توجه به این که جشنواره های پیامبر 
 اعظم )ص( و فام در ش��هر ق��م، نماز و نیای��ش در همدان و 
جش��نواره های فیلم بس��یج و حس��نات در ش��هر اصفهان 
خواهان نمایش این فیلم بودند بالفاصله دوستی به دبیرخانه 
جشنواره های مذکور ارسال و باید منتظر بازتاب نمایش این 
فیلم در جشنواره های مذکور بود.علیرضایی در ادامه افزود: 
هدف از تولید این فیلم معرفی شهیده خردسال اصفهانی در 
عتبات عالیات و نشان دادن پیامدهای منفی جنگ بر جسم 
و روح کودکان معصوم است و امیدوارم بتوانم ادای دینی به 
شهدای مظلوم عملیات های تروریستی کرده باشم. همچنین، 
اعظم لطفی همسرومدیر تولید وبرنامه ریزعلیرضایی از اتمام 
مرحله نگارش فیلم نامه حس��رت و آغاز پی��ش تولید آن در 
اصفهان خبر داد.او افزود: نگارش فیلم نامه حسرت با موضوع 
هشدار نسبت به نابودی منابع طبیعی و محیط زیست توسط 
حس��ن علیرضایی انجام و پیش تولید فیلم آغاز ش��ده است.

لطفی افزود: این فیل��م در ادامه فیلم ه��ای پویانمایی تیغه 
 و همبازی بد از س��اخته های قبلی حس��ن علیرضایی تولید 
می ش��ود با این تفاوت که س��اختار آن داس��تانی و با حضور 

بازیگران کودک خواهد بود.

گروه فرهنگ وهنرزاینده رود -  به گزارش روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در سال ۹۲ بیش 

از ۱۹ هزار نفر در طرح ملی حفظ شرکت کردند.
اداره کل اوق��اف و امور خیریه اس��تان اصفه��ان با همکاری 
ادارات تابعه توانس��ت در هفته گذشته سهمیه ثبت نام طرح 
ملی حافظان قرآن در سال ۹۲ را در این استان به اتمام رساند.

با وجود این که هنوز چند ماهی از سال جاری باقی مانده است 

و سهمیه ابالغی از سوی سازمان برای استان اصفهان بالغ بر 
۱8 هزار نفر بوده اس��ت، این اداره کل توانسته در کل استان 
بیش از ۱۹ هزار نفر را در ط��رح ملی حفظ قرآن کریم جذب 
کند.شایان ذکر اس��ت؛ کالس های طرح حفظ قرآن کریم با 
حضور مربیان قرآنی در کنار بق��اع متبرکه در حال برگزاری 
است. این کالس ها در رش��ته های حفظ یک، دو ، سه جزء و 

حفظ موضوعی تشکیل می شود.
این طرح برای دومین سال پیاپی در استان اصفهان در حال 
برگزاری است و حضور بانوان اصفهانی در این دوره ها بسیار 

چشمگیر بوده است.
طبق این گزارش تا کنون بالغ بر ۳5هزار نفر حافظ قرآن در 
استان اصفهان تربیت شده است که از این تعداد ۹هزار نفر در 
رده سنی هفت تا ۱۲ سال، هفت هزارو 5۰۰نفر در رده سنی 
۱۳تا ۱8 سال در رشته حفظ دو جزء ، بالغ بر ۱۳ هزار نفر در 
رده سنی ۱۹ سال به باال و در رش��ته حفظ موضوعی بیش از 

چهارهزارو 5۰۰ نفر دراین کالس ها حضور دارند.
الزم به ذکر اس��ت اس��تان اصفهان بعد از تهران بزرگ بیش 
ترین س��همیه را در طرح ملی حافظان ق��رآن کریم به خود 

اختصاص داده است.

 از ساخت حسرت تا دوستی
 در پنج جشنواره 

 طرح ملی حافظان قرآن کریم
 در استان اصفهان

تدوین کتاب فیلم نامه های برگزیده حسنات 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

تشکر رسول خادم از محمدجواهری
رس��ول خادم ،سرپرست فدراس��یون کش��تی از محمدجواهری به 
دلیل اعزام تیم منتخب کش��تی آزاد اس��تان اصفهان به مس��ابقات 
 ج��ام بین الملل��ی دوگالن فرانس��ه در ط��ی نامه ای تش��کر نمود.

به گ��زارش پایگاه خب��ری ورزش و جوان��ان اصفهان،تیم کش��تی 
 منتخب اصفهان برای اولین بار به عنوان نماینده ایران در مسابقات 
جام بین المللی دوگالن فرانسه ش��رکت نمود و توانست بر سکوی 

سومی تکیه بزند.

موج تغییرات به ادارات کل ورزش و 
جوانان استان ها رسید 

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان با 
حضور مدیرکل هماهنگی امور اس��تان های وزارت ورزش و جوانان 
برگزار ش��د. انتصاب محمود ضیاء پور اولین انتصاب در ادارات کل 
ورزش و جوانان اس��تان ها پس از انتخاب محمود گودرزی به عنوان 
وزیر ورزش و جوانان است. مهران تیش��ه گران پیش از ضیاء پور به 
مدت ۱۶ ماه س��مت مدیرکلی ورزش و جوانان استان کردستان را 

برعهده داشت.

 تقدیر ورزشکاران
جانباز و معلول اصفهانی از شهردار

بانوی مل��ی پ��وش دوومیدان��ی معلوالن ای��ران که در مس��ابقات 
پاراآس��یایی جوانان ۲۰۱۳ موفق به کس��ب دو مدال شده است به 
نمایندگی از ورزش��کاران معلول از ش��هردار اصفهان بابت حمایت 
از ورزش معلوالن تش��کر کرد.  فائزه کرمانی در مراس��م روز جهانی 
معلوالن و هفته پاراالمپیک پیام سپاس از شهردار اصفهان را قرائت 
کرد.این بانوی ورزشکار چندین شاخه گل نیز در دست داشت که به 
همراه لوح امضا شده این پیام توسط قهرمانان مسابقات پاراآسیایی 
به دکتر جمالی نژاد معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری اصفهان 

و نماینده شهردار این شهر تقدیم کرد.

ایرانی ها و بیش ترین درخواست 
برای بلیت جام جهانی

روزنامه »تلگراف« انگلیس از اشتیاق ایرانی ها برای خرید بلیت های 
جام جهانی ۲۰۱4 برزیل نوشت. جام جهانی ۲۰۱4 برزیل تابستان 
آینده برگزار خواهد ش��د و ۳۲ تیم حاضر در این رقابت ها در هشت 
گروه تیمی قرار خواهن��د گرفت.روزنام��ه  »تلگراف«چاپ انگلیس 
مدعی ش��د هواداران ایران در کنار هواداران آمریکایی و انگلیس��ی 
بیش ترین تقاضا را برای دریافت بلیت بازی های جام جهانی ۲۰۱4 

برزیل ارایه دادند.

 برگزاری مجمع انتخاباتی
 هیات سه گانه استان پس از ۷ سال

در ادام��ه برگزاری مجام��ع انتخاباتی هیات های ورزش��ی اس��تان 
اصفهان، ام��روز از س��اعت ۱۱  در تاالر افتخ��ارات اداره کل ورزش 
 و جوان��ان اس��تان اصفه��ان، مجم��ع انتخابات��ی هیات س��ه گانه

 برگزار می شود. 
در این مجمع س��ید رض��ا رهنما سرپرس��ت هیات، مال��ک الهی و 
 محمد دادفر برای احراز پس��ت ریاس��ت هیات به رقاب��ت خواهند 

پرداخت. 
در انتخابات هیات سه گانه اس��تان اصفهان که سال ۸۵ برگزار شد 
س��ید رضا رهنما به عنوان ریی��س این هیات انتخاب ش��د. مجمع 
انتخاباتی این هیات بعد از دو سال از پایان دوره 4 ساله ریاست رهنما 
قرار بود تیر ماه س��ال ۹۱ برگزار شود که به دلیل تغییرات مدیریتی 
در اداره کل ورزش و جوانان و پس از آن ب��ه دالیل گوناگون برگزار 
نشد و حاال پس از ۷ س��ال بار دیگر مجمع انتخاباتی هیات سه گانه 

برگزار خواهد شد.
  در ثب��ت نامی ک��ه خ��رداد س��ال ۹۱ ب��رای برگ��زاری انتخابات

 هیات س��ه گانه برگزار ش��د، رهنما تنها کاندیدا بود که کار سختی 
برای حضور در انتخابات نداش��ت اما سرپرست کنونی هیات اکنون 

دو رقیب دیگر دارد.

 پرچم »یا حسین« 
در دستان کی روش

به نقل از س��ایت فدراس��یون فوتبال،در جلس��ه ای ک��ه با حضور 
مهدی محمدنبی ، کارلوس کی روش و حجت الس��الم و المسلمین 
 طال��ب خزرج��ی مدی��ر موسس��ه اس��المی فرهنگ��ی در برزیل

 برگزار ش��د، پرچم متبرک »یا حس��ین«در دس��تان ک��ی روش و 
دیگراعضا قرارگرفت. در این جلسه پیرامون مسایل فرهنگی که در 
مسابقات جام جهانی ۲۰۱4 که تیم ملی ایران در آن جا حضور دارد 
 بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد تا همکار ی های الزم در این زمینه 

صورت گیرد.

 ایران برابر روسیه 
عملکرد مطلوبی داشت

علیرضا افضل / کارشناس فوتسال

ای��ران در هر دو مس��ابقه عملک��رد مطلوبی داش��ت و ن��وع چیدمان و 
تاکتیک های به کار رفته مناس��ب بود و این نش��ان می دهد که خسوس 
کاندالس، سرمربی تیم ملی تمرینات خوبی را با بازیکنان داشته، به ویژه 

ایران در تاکتیک پاور پلی موفق بود.
وی با بیان این که نتیجه تس��اوی در دیدار دوم به دلیل ش��ناخت بیش 
تر روسیه از ایران بود، تصریح کرد: س��بک بازی تیم ملی ایران در هر دو 
بازی مشابه بود اما روسیه ایران 
را بیش تر ش��ناخت و به دلیل 
همین شناخت بیش تر از نحوه 
بازی تیم ملی ایران، نتوانستیم 
روس��یه را برای بار دوم ببریم، 
البته تیم ملی باید در حمالت 
خود بهتر از کار گروهی س��ود 

ببرد.

6
دروازه بان سایپا به تیم ملوان پیوست

فصل نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر برای بازیکنان ایرانی به پایان  رس��ید و باش��گاه ملوان، مهدی 
ثابتی دروازه بان تیم فوتبال سایپا را جذب کرد. ثابتی در این فصل بازیکن سایپا بود که در نیم فصل از 
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ماندگاری در میانه 
جدول بسکتبال

مصدقیان، رییس هیات 
موتورسواری شد

 فرزاد کوهیان با اشاره به این مساله که با توجه به هدف گذاری تیم بسکتبال 
ذوب آهن در رقابت های فصل جاری سوپر لیگ بسکتبال باشگاه های کشور از 
شرایط کلی تیم راضی است، گفت: با هماهنگی کامل با سعید آذری ،مدیرعامل 
باشگاه برای تیم بس��کتبال ذوب آهن در فصل جاری رقابت ها، هدف گذاری 
کرده ایم و هدف مان ماندگاری در میانه های جدول مسابقات است، هر چند که 
همه تالش خود را خواهیم کرد که رتبه قابل قبول و شایسته ای را در بازگشت 

تیم بسکتبال به ذوب آهن کسب کنیم. 
تاکنون و با توجه به جمیع جهات نتایج خوبی گرفته ایم و بازی های سختی را 
هم پشت سر گذاشته ایم. نباید فراموش کرد که هیچکدام از تیم های بسکتبال 
حاضر در سوپرلیگ بسکتبال باشگاه های ایران، تیم های ساده و سهل الوصولی 
نیستند و هر مسابقه ای برای ما و دیگر تیم ها حکم یک فینال را دارد و البته هر 

بازی شرایط ویژه خود را دارد.

مجمع انتخابات��ی، رییس هیات موتورس��واری و اتومبیل رانی اس��تان 
اصفهان با حضور محمدرضا محمدجواه��ری ،مدیرکل ورزش و جوانان 
اس��تان اصفهان، غالمعل��ی ابراهیمی مع��اون توس��عه ورزش اداره کل 
 و محمدرض��ا رضای��ی دبی��ر فدراس��یون موتورس��واری و اتومبیلرانی

 برگزار شد.
در ای��ن مجم��ع محم��د ابرقوئ��ی ن��ژاد، غالمرض��ا مصدقی��ان، احمد 
مثقال��ی، حمی��د ش��فیعی، علیرض��ا قاس��می، و مصطفی س��لیمی به 
 عنوان کاندیدا حضور داش��تند که علیرضا قاس��می به نف��ع مصدقیان 

کنار کشید.
در پایان رای گی��ری انجام ش��ده غالمرضا مصدقیان با کس��ب ۱۶ رای 
 از ۱۶ رای ماخوذه برای 4 س��ال به عنوان رییس هیات موتورس��واری و

 اتومبیل رانی استان اصفهان انتخاب شد.

رونمایی از توپ جام جهانی 2014
فیفا از توپ رسمی جام جهانی ۲۰۱4 برزیل رونمایی کرد. آدیداس 
برازوکا تولید کنن��ده توپ های جام جهانی اس��ت. از ویژگی های 
این توپ شکل س��ه بعدی روی آن اس��ت که به آن ویژگی جالبی 

بخشیده است.

بایرن مونیخ و اینتراخت  هم صعود کردند
جام حذفی آلمان با انج��ام دو دیدار دیگر پیگیری ش��د که در مهم ترین 
مسابقه تیم فوتبال آگسبورگ از بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی پذیرایی 
می کرد. در دیدار دیگر اینتراخت فرانکفورت میزبان ساندهاوزن بود که این 

مسابقه با نتیجه 4 بر ۲ به سود اینتراخت فرانکفورت به پایان رسید.

صعود اینتر به مرحله بعد کوپا ایتالیا
در یک دیدار دیگر از جام حذفی ایتالیا )کوپا ایتالیا( تیم فوتبال 
اینتر میالن در ورزش��گاه خانگی خود جوزپه مه آتزا از تراپانی 
پذیرایی می کرد که این دیدار در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به سود 

اینتر میالن به پایان رسید. 

 امیر غفور :خوشحالم که والیبال ایران 
در لیگ جهانی قرار گرفت

حدادی : در گرامیداشت هفته  پاراالمپیک
وظیفه داشتم به این جا بیایم

ملی پوش والیبال ایران معتقد اس��ت حض��ور در گروه یک لیگ 
جهانی باعث پیشرفت تیم ملی والیبال می شود.

امیر غفور در گفت وگو با ایسنا، درباره قرعه تیم ملی والیبال در لیگ 
جهانی ۲۰۱4 اظهار داشت: خیلی خوش��حالم که در گروه یک و 

جزو ۸ تیم اول قرار گرفتیم.
 پیش از این ق��رار بود در گ��روه دوم قرار بگیریم اما ب��ا این قرعه 
می فهمیم ک��ه روی والیب��ال ایران حس��اب می ش��ود و نامش 
در می��ان قدرت ه��ای جه��ان می آید. ای��ن اتفاق خوب��ی برای 
 والیبال ماس��ت و باید از آن به خوبی اس��تفاده کنی��م تا والیبال

 پیشرفت کند.
ملی پوش تیم والیبال ایران ادامه داد: در دشوارترین گروه ممکن 
قرار گرفتیم اما تمام تالش و هدف ما صعود تیم ملی به دور بعدی 

مسابقه ها است. کارمان واقعا دشوار خواهد بود اما تمام تالش مان 
را می کنیم تا در کنار پیشرفت بتوانیم صعود کنیم.

او در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه آی��ا رقابت ب��ا ای��ن تیم های 
قدرتمند، صع��ود تیم مل��ی والیبال ای��ران را دش��وار نمی کند، 
بی��ان ک��رد: صددرصد همی��ن اس��ت اما تفک��ر ما پیش��رفت 
 والیب��ال اس��ت. ش��اید مهم ت��ر از صع��ود، پیش��رفت والیبال

 ما باشد. 
مطمئن باشید اگر در گروه دیگر قرار می گرفتیم صعودمان آسان تر 
می شد اما پیشرفتی برای والیبال ایران حاصل نمی شد. تیم ها واقعا 
 خوب هس��تند و ما صددرصد توان مان را برای صعود به دور بعد

 می گذاریم.
غفور در پاسخ به س��وال دیگر مبنی بر این که نیازهای تیم ملی 
برای حضوری موفق در لیگ جهانی چیس��ت بیان کرد: ما از نظر 
تمرینی و امکانات مشکلی نداریم. فدراس��یون ما حرف ندارد اما 
اصلی ترین نیاز ما بازی های دوستانه اس��ت که می تواند آمادگی 

ما را دوچندان کند.
 البته در سال های اخیر بازی های تدارکاتی خیلی بیش تر و بهتر 
شده که امیدوارم این روند برای لیگ جهانی نیز ادامه دار باشد.وی 
افزود: پیش از این مشکالت ویزا وجود داش��ت اما حاال امیدوارم 
این مشکالت کم تر شود  البته مساله بودجه فدراسیون نیز مطرح 
اس��ت که باید وزارت ورزش در این س��ال به خوبی از فدراسیون 

والیبال حمایت کند.

دارنده مدال نقره المپیک لندن ، حضور در مراسم بزرگداشت هفته  
پاراالمپیک را وظیفه خود ،همه ورزشکاران و هنرمندان دانست. 
احسان حدادی در جریان مراسم بزرگداشت هفته  پاراالمپیک در 
جمع خبرنگاران به این مراسم اشاره کرد و گفت: من همیشه نسبت 
به ورزشکاران پاراالمپیکی ارادت زیادی دارم. بسیاری از آن ها در 
رشته خودم فعال هستند که واقعا دوست شان دارم. به همین دلیل 
همیشه سعی می کنم در چنین مراسماتی حضور پیدا کنم و در 

کنار آن ها سعی کنم لحظه های خوبی را رقم بزنم.
وی ادامه داد: به نظر من انجام این مراسم کار خوبی بود و امیدوارم 
که این فعالیت ها ادامه داش��ته باشد تا ورزش��کاران پاراالمپیکی 
ما همیشه افتخارآفرین باش��ند. کار بزرگ و اصلی را آن ها انجام 
می دهند ما که با بدنی سالم مدال می آوریم شاهکار نمی کنیم اما 

آنان هستند که با مشکالت و موانع دست و پنجه نرم می کنند و 
مدال می گیرند. امروز نیز این نوجوانان و جوانان که آینده ما هستند 
در این مراسم حضور داش��تند و مطمئنا می توانند در آینده روی 

سکوهای قهرمانی قرار بگیرند.
او در پاس��خ به این س��وال که حض��ور ورزش��کاران و هنرمندان 
چقدر برای این نوجوانان انگی��زه دارد؟ بیان کرد: به نظر من همه 
ورزش��کاران و هنرمندان وظیفه دارند که در این مراسم شرکت 
کنند. وقتی آن ها ورزشکاران و هنرمندان ش��ان را در کنار خود 
می بینند انگیزه می گیرند. به نظرم من امروز یک کار بزرگ دیگری 
هم انجام شد که آن این بود که به همه نوجوانان در ابتدای مراسم 
 مدال دادند که امی��دوارم روزی همه آن ها مدال ه��ای واقعی را

به دست بیاورند.
حدادی در پاسخ به سوالی  مبنی بر این که آیا با مربی خودت در 
اردوی کیش شرکت می کنی، بیان کرد: من فعال مربی ندارم و قرار 
است با فیزیوتراپ خود در این مراسم شرکت کنم. با رایزنی هایی 
که انجام داده ایم، باید بوخوس��نف به ایران بیاید تا بتوانم زیر نظر 

او به کارم ادامه دهم.
همیشه مشکالت مالی وجود داشته اس��ت اما باید از ورزش 
حمایت شود. ما سال آینده بازی های آس��یایی را پیش روی 
داریم که قول داده ایم که در آنجا س��وم شویم. باید مشکالت 
 حل ش��ود تا ورزش��کاران بتوانند بدون دغدغه  به کارش��ان

 ادامه دهند. 

 س��ایت اس��پورتال در گزارش��ی به چهارمین حضور ایران در 
رقابت های جام جهانی پرداخته و نوش��ته اس��ت: ای��ران برای 
چهارمین بار به رقابت های جام جهانی راه یافته است. کارلوس 
کی روش روی تالش دسته جمعی و بزرگ ترین ستاره تیم اش 

از هلند حساب باز کرده است.
ایران پس از حضور در جام جهانی در س��ال های ۱۹۷۸، ۱۹۹۸ 
 و ۲۰۰۶ با غلبه بر کره جنوبی، گربه س��یاه این تیم و ازبکستان، 
این ب��ار با اعتماد ب��ه نفس بیش ت��ری برای چهارمی��ن بار در 
تاریخ فوتبال به این مس��ابقات راه یافت.راه یابی به جام جهانی 
نه فق��ط برای ای��ران که ب��رای کارلوس کی روش ک��ه دومین 
حضور متوال��ی اش را در ای��ن رقابت ه��ا تجربه خواه��د کرد، 
لحظه بسیار ویژه ای بود. دستیار س��ابق سر الکس فرگوسن در 
منچستریونایتد، در سال ۲۰۱۰ همراه با تیم ملی پرتغال در این 
مس��ابقات حضور داشت. کی روش که در س��ال ۲۰۱۱ هدایت 
تیم ملی ایران را به دس��ت گرفت، اظهار داش��ت: کار آس��انی 
 نبود زیرا مجبور بودی��م انتخاب هایی انج��ام دهیم که چندان

 مورد پسند نبودند.
ش��اهکار کی روش در خط دفاعی و با استفاده از جالل حسینی 
)پرس��پولیس( اس��ت که در ۱4 بازی تنها ۷ گل خورد. اشکان 
دژاگه، بازیکن سابق وولفسبورگ که در حال حاضر در لندن و در 
باشگاه فوالم در لیگ برتر بازی می کند و دانیل داوری، دروازه بان 
برانشوایک که در پیروزی سه بر صفر ایران مقابل تایلند اولین 
بازی ملی اش را تجربه کرد، بازیکنان تیم ملی ایران هستند که 

در آلمان شناخته  شده اند.
    قوچان نژاد؛ ستاره باورنکردنی

ستاره ش��وت زن پارسی ها کس��ی نیس��ت جز رضا قوچان نژاد. 
بازیکن ۲۶ س��اله که در هلند بزرگ شده اس��ت، اکنون در تیم 
اس��تاندارد لیژ بلژیک به میدان می رود و س��ال گذشته پس از 
حضور در چندین دی��دار تیم های پایه هلند ب��ه تیم ملی ایران 
فراخوانده ش��د. این بازیکن که او را گوچ��ی می خوانند، در ده 
تجربه بین الملل��ی اش با موفقی��ت عمل کرده و ۸ ب��ار گلزنی 
کرده اس��ت؛ از جمله گل تعیین کننده ای��ران در پیروزی یک 
بر صفر مقابل کره جنوب��ی در رقابت های مقدماتی جام جهانی. 
قوچان ن��ژاد از اهمیت کار جمعی ب��ا خبر اس��ت و در این باره 
گفت: تعادل بس��یار خوب��ی در ترکی��ب تیم داری��م، با وجود 
 بازیکنان جوان و باتجربه می توانیم در کار گروهی بس��یار بهتر

 عمل کنیم.به هر ح��ال این تی��م در جریان این مس��ابقات با 
مشکل گلزنی روبرو ش��د و نتوانست در شکس��ت یک بر صفر 
مقابل کره جنوبی گلزن��ی کند تا راه یابی اش به این مس��ابقات 
به خطر افتد اما در پایان با کسب ۱۶ امتیاز توانست صدرنشین 
گروهش شود و جواز حضور در برزیل را دریافت کند. هرچند از 
نگاه فوتبالی صعود ایران از دور اول مسابقات در برزیل کار واقعا 
سختی است، با این حال سفر به برزیل یک موفقیت برای ایران 
محسوب می شود. کی روش در این باره گفته است: حضور ما در 
این مسابقات باید به این معنا باش��د که می توانیم بهتر باشیم و 

لیگ بهتر، سرمربیان بهتر و فوتبالی جذاب داشته باشیم.

علی پروین در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره قرعه کشی 
جام جهان��ی پیش بین��ی او از قرعه کش��ی و پرون��ده تیم ملی 

صحبت هایی انجام داده که در زیر می خوانید:
آقای پروین باالخره از حال و ه�وای بازی با میالن 

خارج شدید؟
نه، هنوز در کوچه و خیابان گیر همان بازی هستیم. اتفاقی افتاده 
که به نظرم حاال حاالها در دل ها می ماند. خدا را شکر اتفاق خوبی 
هم افتاده اس��ت و من باز هم اعالم می کنم امیدوارم باز هم این 
اتفاق تکرار شود. این روزها در صورت هر کدام از شاگردانم نگاه 
می کنم شاد هستند و در خصوص مسایل بازی با میالن حرف 
می زنند. از همه مهم تر این است که بچه ها کدورت های کوچک 

را کنار گذاشته اند، همین موضوع یک دنیا ارزش دارد.
این روزها همه در مورد قرعه کش�ی ج�ام جهانی 

حرف می زنند، نظر شما چیست؟
باالخره نظرات روی قرعه کشی جام جهانی زیاد است بعضی ها 
دوست دارند با آرژانتین، اسپانیا، برزیل و آلمان هم گروه شویم و 
بعضی ها هم دوست دارند با بلژیک و تیم هایی که کم تر سر و صدا 
دارند هم گروه شویم اما به نظر من قرعه شانس است هیچ کس 
نمی تواند پیش بینی کند و ما هم نباید دنبال قرعه و این حرف ها 

باشیم چون خودمان را گول می زنیم.
ما باید با امکان��ات تیم خودمان را برای ج��ام جهانی وبچه  های 
خودمان را برای بازی با مس��ی و رونالدو آماده کنیم و پنج بازی 
قوی انجام دهیم که شیرازه بچه  ها کش��یده شود و فشار مقابل 

تیم های قوی را تحمل کنند. ما با ای��ن کار می توانیم تیم خود 
را بس��ازیم. حاال قرعه هر چیزی که خواست بیفتد. دیگر کسی 
 در آن دخالت��ی ندارد.ما االن ب��ه جام جهانی رفته ای��م و اگر به 
جام جهانی نمی رفتیم واقعا آن وقت حرف زدن س��خت بود نه 
االن. پس بهتر است خودمان را درست کنیم تا این که بخواهیم 

به قرعه و پیش بینی تیم ها بپردازیم.
باالخره قرعه هم مهم است.

ببینید ما باید کاری کنیم که تیم ملی کت بسته به جام جهانی 
نرود. اگر بخواهیم این طور برویم و فقط نگران و دلواپس باشیم 
زنگ تفریح می شود. اگر بخواهیم از تیم های بزرگ بترسیم زنگ 
تفریح می شویم. ش��اهدان زنده وجود دارند، بابا مگر استرالیا را 
فراموش کرده  اید چه کسی خیال می کرد در نیمه دوم آن اتفاق ها 
بیفتد البته مثال  های زیادی است که من یکی از آن ها را گفتم. 
پس ایرانی اگر نترس��د خیلی اتفاق ها می افتد. دیگر ما بچه که 

نیستیم خودمان هم همین وضعیت را داشتیم.
س��الی که به جام جهانی رفتیم به هلند برخ��ورد کردیم یادم 
نمی رود صبح فردا که از خانه بیرون آمدیم همه زدند ۵،۱۰ و ۱۲ 
گل از هلند می خوریم اما در جام جهانی چه اتفاقی افتاد چقدر 
ما تیم ها را اذیت کردیم چون بدون ترس به جام جهانی رفتیم و 
گفتیم حاال که به جام جهانی آمدیم تا آخرش رو به جلو می رویم 
دیگر بقیه اش دست خداست االن هم اگر بخواهیم بترسیم راه 
به هیچ جایی نمی بریم پس بهتر است به جای رفتن دنبال قرعه 

خودمان را آماده کنیم.

با نگرانی به جام جهانی برویم زنگ تفریح می شویمسایت اسپورتال گزارش مي دهد؛

پروین: هنوز گیر بازی با میالن هستمقوچان نژاد بزرگ ترین ستاره کی روش 

قوچان نژاد : تعادل 
بسیار خوبی در 
ترکیب تیم داریم، 
با وجود بازیکنان 
جوان و باتجربه 
 می توانیم در
 کار گروهی بسیار 
بهتر عمل کنیم

  این روزها
  در صورت 
هر کدام از 
 شاگردانم
 نگاه می کنم شاد 
 هستند و
 در خصوص مسایل 
 بازی با میالن
 حرف می زنند



تکمیل چهارخطه بروجن به لردگان 
شتاب می گیرد

اس��تاندار چهار محال بختیاری  در دیدار از روند اجرایی چهارخطه 
بروجن به لردگان گفت: محور ارتباطی بروج��ن به لردگان از جاده 
های ترانزیتی کشور است که عبور و مرور وسائط نقلیه از این محور 
زیاد بوده و چهارخطه شدن آن ضروری است. وی اظهار داشت: پروژه 
های راه و شهرسازی از امور زیربنایی و اولویت های مهم استان است 
که باید برای پیشرفت استان توس��عه این زیرساخت ها مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
وی نصب عالی��م و تابلوهای راهنمایی و رانندگ��ی در این محور در 
کوتاه مدت، اصالح هندس��ی نقاط حادثه خیز مح��ور در بلندمدت 
و تامین اعتبار برای ش��تاب بخش��ی تکمیل چهارخطه شدن محور 

را خواستار شد.
سلیمانی  افزود: اگری مدیری نمی تواند از منافع مردم و استان دفاع 
کند و برای پیش��برد خدمت مطلوب در حوزه خود فعال نباشد باید 

استعفا داده و زمینه را برای مدیران توانمند فراهم کند.

 235 نفر از معلوالن  استان 
بیمه هستند

 حسین سعیدی، مدیرکل بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری گفت: 
 در ح��ال حاض��ر 707 دانش��جو تحت حمایت بهزیس��تی اس��تان

 قرار دارند ک��ه از این تع��داد 41 نفر در مقاط��ع تحصیلی دکترای 
حرفه ای، کارشناسی ارشد، کارشناس��ی و کاردانی موفق به کسب 
عناوین برتر شده اند. وی تعداد ورزشکاران معلول استان را 710 تن 
اعالم کرد و گفت: این ورزشکاران معلولیت را محدودیت نمی دانند 
بلکه به آن به عنوان س��کویی برای پرتاب نگاه می کنند. سعیدی با 
اشاره به این که تاکنون 235 نفر از معلوالن سرپرست خانوار، بیمه 
شده اند، خاطرنشان کرد: مستمری پرداختی به افراد تحت پوشش 

این سازمان از 48 هزار تا 80 هزار تومان در نوسان است.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری از شناسایی 32 هزار معلول 
در این استان خبر داد و گفت: ایجاد اشتغال برای جامعه هدف، ایجاد 

فرصت های برابر در میان معلوالن از دیگر اهداف این سازمان است.

تیم همیاری شهرکرد ، نایب قهرمان 
لیگ تیراندازی با کمان کشور شد

 در هفت��ه پایان��ی رقابت ه��ای لی��گ تیران��دازی با کمان کش��ور 
 تی��م همیاری های ش��هرکرد با 67 امتی��از موفق به کس��ب عنوان

 نایب قهرمانی این دوره از رقابت ها شد.
کمانداران استان در دور نخس��ت از هفته پایانی رقابت های ریکرو، 
با نتیجه پنج بر صفر مقابل باشگاه افق سپید تهران به برتری دست 
یافتند و دور دوم مس��ابقات را نیز با شکس��ت دهک��ده کمانداران 
کردس��تان با نتیجه س��ه بر دو به پایان بردند تا موقعیت خود را در 
جدول امتیازات تثبیت کنن��د و عنوان نای��ب قهرمانی رقابت های 
لیگ تیراندازی با کمان کش��ور خارج از س��الن را در بخش ریکرو از 

آن خود کنند.

اخبار کوتاه
1/6 میلیارد ریال تسهیالت به مددجویان فارسان اعطا شد

محمدرضا فتحی،  مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان فارسان از پرداخت 177 فقره تسهیالت 
قرض الحسنه به نیازمندان خبر داد و گفت: با پرداخت این تعداد تسهیالت  در مجموع یک میلیارد 

و 650 میلیون ریال به منظور رفع مشکالت و نیازهای ضروری مددجویان هزینه شده است.
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در آمار بس��یاری از کش��ورها، بیش تر زنانی که 
آلوده به اچ آی وی شده اند، از راه تماس جنسی 
با ش��ریک آلوده، وی��روس را دریافت ک��رده اند، 
زیرا زن��ان از نظر جس��مانی دارای آمادگی بیش 
تری نس��بت به مردان برای دریافت این ویروس 
هس��تند.  آمارهای اخیر وزارت بهداشت حاکی 
از آن است که کشورما نیز از این قاعده مستثنی 
نیست . براساس آخرین آمار وزارت بهداشت در 
تاریخ یکم مهرماه سال جاری 27هزار و 41 نفر در 
کشور دارای اچ آی وی مثبت شناسایی شدند که 
از این تعداد پنج هزار و 118 نفر وارد فاز بیماری 

ایدز شده اند .
در این تاریخ از جمعیت مبتال به اچ آی وی مثبت 
و ایدز حدود 89/3 درصد را مردان و10/7 درصد 

را زنان به خود اختصاص داده اند . 
این درحالی است که در تاریخ یکم تیرماه امسال 
جمعی��ت کل دارای اچ آی وی مثبت و مبتال به 

ایدز شناس��ایی ش��ده 26هزار و 556نفر در کل 
کشور بوده است که 89/6 درصد از این جمعیت 

مردان و 10/4درصد زنان بودند. 
البته مقایسه آمارامسال با آمار تاریخ یکم مهرماه 
 سال گذش��ته که جمعیت کل مبتالیان به ایدز و

اچ آی وی مثبت 25هزار و 41 نفر گزارش ش��د 
و9/4 درصد از این جمعیت مبتال را زنان تشکیل 
می دادند که در مقایسه با آمار سال 90 که بیش 
از 23هزار و 125فرد مبتال، جمعیت مردان 91/5 
و زنان 8/5درصد بوده مبین این مساله است که 
افزایش ابتالی زن��ان به بیماری ای��دز نمایان تر 

شده است.
البت��ه آمارروزافزون مبتالیان شناس��ایی ش��ده 
بیماری ایدز برای هرقش��ری نگران کننده است 
اما ازآن جا که یکی از راه های انتقال این ویروس 
 انتقال از م��ادر ب��اردار به کودک اس��ت افزایش

 ابتالی زنان ب��ه این بیماری را نگ��ران کننده تر 

می س��ازد . با توجه به این که متوسط رده سنی 
ابتال به این بیماری در کشور بین 25تا34گزارش 
ش��ده که تاحدودی محدوده زمانی باروری زنان 
 نیز محسوب می ش��ود تولد نوزادان ناقل ویروس

 اچ آی وی در آین��ده ای نزدی��ک دور از انتظ��ار 
نیس��ت .براس��اس این گزارش ها در تاریخ یکم 
مهرماه س��ال گذش��ته ابتال به این بیم��اری به 
دلیل اعتیاد تزریق��ی69/2 درص��د و ازراه های 
آمیزش��ی 11درصد بوده و ای��ن در حالی که این 
آمار درمهرماه امس��ال برای ابتال از طریق اعتیاد 
تزریقی61/1درصد وازراه آمیزش��ی12/7درصد 

اعالم شده است . 
این امر نیز احتمال افزایش جمعیت زنان مبتال به 

این بیماری را قوت می بخشد . 
البته بر اساس آمارهای دوس��ال اخیرحدود 80 
تا 120هزار نف��ر دارای اچ آی وی مثبت و مبتال 
به ای��دز تخمین زده ش��ده که تاکن��ون بیش از 

27هزار نفر آنان شناس��ایی شده اند . ازآن جا که 
ناقالن ویروس اچ آی ظاهری کامال س��الم دارند 
ودرافراد مختلف بین پنج تا 35سال اززمان ابتال 
 به این ویروس تا زمان ظهورعوارض بیماری ایدز

 به طول می انجامد، شناس��ایی ای��ن بیماران و 
حفاظت از افراد س��الم به خصوص قش��ر زنان و 
کودکان را با مش��کالت عدیده مواجه می سازد. 
به گ��زارش ایرنا با وج��ود تمامی این مس��ایل و 
مشکالتی که سالمت جامعه زنان و نسل آینده را 
تهدید می کند، مسووالن باید به دنبال راهکاری 
برای شناسایی مبتالیان به ایدز وراه های کاهش 
انتقال وی��روس اچ ای وی به دیگرافراد باش��ند.

راهکاره��ای فردی ب��رای پیش��گیری از ابتال به 
این بیماری وجود دارد ک��ه پایبندی به خانواده، 
استفاده ازابزار پیشگیرانه بیماری های مقاربتی، 
اس��تفاده نکردن ازس��رنگ تزریقی مش��ترک، 
اطمینان از اس��تریل بودن لوازم و ابزار پزش��کی 
و دندانپزش��کی و اس��تفاده ازابزار ش��خصی در 

آرایشگاه ها از مهم ترین این راهکارهاست . 
کارشناس مس��وول مبارزه با بیماری های واگیر 
مرکز بهداش��ت چهارمحال وبختی��اری آموزش 
گروه های سنی 15 سال به باال را راهکار موثری 
برای کاهش میزان ابتال به این بیماری می داند . 

ش��هال ش��هرجردی با بی��ان این که شناس��ایی 
 ای��ن اف��راد در گ��رو معرفی خ��ود آنان اس��ت، 
اظهارمی دارد: افرادی که سابقه رفتارهای پرخطر 
جنسی داشته یا مشکوک به ابتالی به این بیماری 
هستند بامراجعه به مرکز مش��اوره بیماری های 
رفتاری مرکز بهداش��ت اس��تان با حفظ اس��رار 
از س��وی مراکز بهداش��تی می توانند به صورت 
 رایگان از خدمات بیماران مبتال به ایدز بهره مند

 شوند .
وی می افزاید: افراد مش��کوک به ابتال به ویروس 
اچ ای وی تا شش ماه با انجام آزمایشات دوره ای 
و مکرر زیرنظر قرار می گیرند و پس از ش��ش ماه 
اگر آزمایش اچ ای وی آنان منفی ش��د، ش��خص 
مش��روط به این که ط��ی این م��دت رفتارهای 
پرخطر نداشته باشد به بیماری ایدز مبتال نشده 

است . 
وی تصریح می کند: بیماران دارای آزمایش مثبت 

نیز پس از ب��روز عالیم بیماری و نقص سیس��تم 
دفاعی بدن از سوی مراکز بهداشت با ارایه رایگان 
داروهای مورد نیاز زیرپوش��ش خدمات درمانی 

قرار می گیرند.
شهرجردی  اظهارداشت: برای پیشگیری از انتقال 
ویروس اچ آی وی، آرایشگاه های مردانه از سوی 
مراکز بهداشتی ملزم به انجام اقدامات بهداشتی 
برای مردانی شده اند که کیف سالمت)حاوی ابزار 
پیرایش شخصی( همراه داش��ته باشند و داشتن 
کیف س��المت به زنان نیز توصیه می ش��ود . وی 
همچنین می افزاید: این کیف به صورت رایگان در 
اختیار بیماران ناقل ویروس اچ آی وی و یا مبتال 

به بیماری ایدز قرار می گیرد.
این کارشناس مسوول درادامه با خودداری ازبیان 
تعداد مبتالی��ان به ایدز چهارمح��ال و بختیاری 
یادآور ش��د: دراین اس��تان به دلیل پایبندی به 
خانواده وآم��وزش راهکارهای کاهش آس��یب، 
نظیر اس��تفاده نکردن از س��رنگ مشترک تعداد 
 مبتالی��ان به ای��دز به نس��بت جمعیت اس��تان

 کم است . 
ش��هرجردی با بی��ان این ک��ه انتقال ازم��ادر به 
کودک و خون و فرآورده ه��ای خونی از راه های 
 انتقال این بیماری است تصریح کرد: تاکنون در

 چهارمحال و بختیاری ابتالبه بیماری ایدز از این 
طریق گزارش نشده است . 

وی ادامه داد: تزری��ق موادمخدردراین اس��تان 
مهمترین عامل و بیش ترین درصد ابتال را دربین 
دیگرراه های انتقال وی��روس اچ آی وی به خود 

اختصاص داده است.
ش��هرجردی درادام��ه درزمینه نحوه ب��روز این 
بیماری گفت: زمان ابتال به ویروس اچ آی وی تا 
بروز بیماری ایدزبه طور میانگین حدود 10سال 

به طول می انجامد . 
 ای��ن کارش��ناس مس��وول مرک��ز بهداش��ت

 چهارمحال و بختیاری با بیان این که شایع ترین 
رده س��ن ابتال به این بیماری بین 25 تا 34 سال 
است افزود: در این راس��تا مراکز بهداشت استان 
س��االنه با برگ��زاری برنامه های آموزش��ی برای 
نوجوانان درمدارس آنان را با این بیماری و نحوه 

انتقال آن آشنا می کند. 

به مناسبت  هفته اطالع رسانی ایدزمطرح شد؛ 

افزایش زنان مبتال به ایدز تهدیدی که باید جدی گرفت 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مزایده اموال غیر منقول 

776  شماره آگهی : 139203902132000020 شماره پرونده : 1/9904002132000001 به 
موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ یک باب قطعه زمین کارگاه پالک شماره 8 فرعی 
از 284 اصلی سفلی به مساحت 2912 متر مربع در بخش 17 اصفهان شهرستان اردستان به 
آدرس : شهرستان اردستان شهرک صنعتی که سند آن در صفحه 550 دفتر جلد 221 امالک 
الواسطه به شرکت شهرکهای صنعتی منتقل  با شماره چاپی  155771 ثبت و صادر و مع 
شده است طبق سند رهنی شماره 8700مورخ 87/8/18 و 2949 مورخ 1385/7/1 و 4325 
رهن  در  ریال   1/276/000/000 مبلغ  قبال  در  اصفهان   167 خانه  دفتر   1385/12/26 مورخ 
به مبلغ 1/310/000/000  بانک صادرات اصفهان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی 
ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای سالن جدید االحداث با مشخصات دیوار ها آجر زبره 
اسکلت فلزی ستونها قوطی سقف تیر آهن و قوطی با پوشش سقف ورق فلزی موجدار درب 
فلزی با ورق موجدارارتفاع حدود 6 متر و مساحت حدود 225 متر مربع ساختمانی در ضلع 
الذکر با مشخصات دیوار ها اجری ستونها از لوله فلزی  مستعمل سقف  غربی سالن فوق 
قوطی و پوشش ورق فلزی موجدار با ارتفاع متوسط حدود 3 متر و فاقد درب و پنجره و زیر 
بنای حدود 120 متر مربع ساختمان قدیمی با مشخصات اسکلت فلزی دیوارها آجری پوشش 
سقف ورق ایرانیت که بخشی نیاز به تعمیر دارد با ارتفاع حدود 4 متر و زیر بنای حدود 226 
فلزی سقف  اسکلت  آجری  دیوارها  مربع  متر  با مشخصات مساحت 215  مربع سالنی  متر 
تیر آهن و قوطی و پوشش با ورق فلزی موج دار و ارتفاع حدود 6 متر درب و پنجره فلزی 
ساختمانی شامل سرویس بهداشتی و انباری با زیر بنای حدود 28 متر مربع و بخشی شامل 
اتاق و دفتر با مشخصات دیوار ها آجری درب و پنجره پروفیل فلزی کف سرامیک سقف تیر 
آهن بدنه خارجی دیوارها سیمان سفید و زیر بنای حدود 49 متر مربع و فضای پارکینیک با 
اسکلت فلزی و پوشش سقف ورق فلزی موجدار بانضمام دیوار کشی ضلع جنوبی و درب 
فلزی ماشین رو و بخشی از ضلع شمالی با آجر زبره و مالت ماسه و سیمان و یک حوض 
آب با ابعاد 3/5 * 5/5 و عمق حدود یک متر مربع ماشین آالت و تجهیزات شامل یکدستگاه 
شات بالست با میز به قطر 2 متر و الکتروموتور با تمام دواچ پی و فن مکنده با توان 2 اچ 
پی و موتور باالبر به قدرت 3 اج پی و کوره دوار به ظرفیت حدود 300 کیلو گرم و قدرت 
دمنده با توان 5 اچ پی و دور موتور 3 هزار دور در دقیقه با گیر یبکس و غلتکها و مخزن نفت 
کوره به حجم هزار لیتر با لوله های ارتباطی و کوره دوار به ظرفیت حدود 250 کیلو گرم 
و قدرت دمنده با توان چهار اچ پی با دور موتور 3 هزار دور در دقیقه با گیر یبکس و غلتک 
ها و مخزن 2500 لیتری با لوله های ارتباطی و اسیاب 150 کیلو گرمی با الکتروموتور هفت 
اچ پی و اسیاب 50 کیلو گرمی با الکترو موتور سه اچ پی کوره زمینی به ظرفیت 100 کیلو 
گرم با دمنده هوا بقدرت دو اج پی و مخزن زمینی سوخت به ظرفیت 5000  لیتر با الکترو 
پمپ به قدرت سه اج پی و لوله های ارتباطی به مخزنهای هوایی و دو دستگاه دریل با مته به 
قطر کار کرد 13 میلی متر و گرم کن به ابعاد 1*1*2 متر با دمنده  به قدرت 5 درصد اچ پی 
و پرس به ظرفیت حدود 10 تن و کمپرسور 150 لیتری باد و یکدستگاه جوش 200 آمپری 

کن  آب سرد  دستگاه  یک  و  یخچال  دستگاه  دو  و  گرمی  کیلو   200 باسکول  یکدستگاه  و و 
قالبها 50 * 50 پنجاه عدد 25*25 بیست و پنج عدد 30 * 30 ده عدد 15*30 ده عدد 45*35 
سه عدد میباشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1392/10/3 در اداره ثبت 
واقع در اردستان از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 1310000000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد . م الف 362  خیر اله عصاری مسئول اجرای اسناد رسمی اردستان 

ابالغ اجرائیه 
شماره  به  سبزمهیاران  نگین  تعاوني  شرکت  به  9200092بدینوسیله  بایگانی  شماره   779
ابتداي جاده  تقاضانامه شهرضا  و  متن سند  ادرس  طبق  ثبت شرکتهاي شهرضا  ثبت 606 
زره که طبق گزارش ماموراداره پست شهرضا موردشناسایي واقع نگردیده است ابالغ می 
شود باستنادسند رهنی شماره 32600مورخ1387/12/20 تنظیمی دردفترخانه  اسناد رسمی 
میلیاردویکصدوبیست  یک  مبلغ  سبزمهیاران  نگین  تعاوني  شرکت  شهرضا   145 شماره 
شهرضا  شعبه  کشاورزی  بانک  1,125,000,000ریال(ازتسهیالت  ریال  میلیون  وپنج 

شماره  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مازاد  تمامت  مذکور  تسهیالت  درقبال  که  نموده  استفاده 
مجید  ملکی  شهرضا  ثبتی  یک  بخش  در  واقع  اصلي  ازیکصدوهشتادویک  فرعي  دوازده 

به  اجرائیه  بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  مذکورقرارگرفته  بانک  ووثیقه  دررهن  ملکیان 
هزارونهصدوهفتادوچهارریال  ونودشش  وچهارمیلیون  میلیاردوچهارصدوچهل  یک  مبلغ 
این  از  که   1392  /  04  /  05 تاتاریخ  متفرعات  و  طلب،  اصل  بابت  1,448,096,974ریال(   (
تاریخ به بعدروزانه مبلغ ششصدوبیست وپنج هزارریال ) 625,000 ( ریال جریمه تاخیر به 
اسنادوامالک  9200092درواحداجرای  بایگاني  شماره  وتحت  ،صادرو  گردد  می  اضافه  آن 
قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  وبرابر  است  رسیدگی  درجریان  و  تشکیل  شهرضا 
ثبت وآئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد،لذا به استناد ماده 18-آئین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به آن شرکت یک نوبت درروزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت . مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا -  محمد مهدی یوسفیان

مفاد آرا 

نامه  آئین  ماده 13  و  قانون   3 ماده  آگهی اصالح موضوع  777 شماره 103/92/1465/58 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانها فاقد سند رسمی مستقر در ثبت آران 
و بیدگل .رای شماره 727 هئیت : آقای حسین بذرگر آرانی فرزند آقا محمد به ش ش 11180 
صادره از کاشان به شماره ملی 6199151771 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215/50 
متر مربع پالک 1134 فرعی از 235 فرعی مجزی از پالک 2640 – اصلی واقع در آراندشت 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل که در آگهیهای منتشره قبلی 92/7/28 و 92/8/14 اشتباها 
ثبت  . رئیس  میگردد  بدینوسیله اصالح  که  قید گردیده است  آرانی  بزرگی  مالک حسین  نام 

اسنادو امالک آران و بیدگل 

رای عدم افراز 

778 خواهان : آقای مجید حاجی حسینی فرزند داود به شناسنامه 1813 صادره از همدان 
اله  فصل  فرزند  افضلی  محمد   -1  : خواندگان  مهدیه   روبروی  علیا  بلوار   – نطنز   : ساکن 
شناسنامه 278 صادره از نطنز – فاقد آدرس 2- علی افضلی فرزند فضل اله بشناسنامه 274 
صادره از نطنز – فاقد آدر س  متن رای آقای مجید حاجی حسینی مالک پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک 4/2 فرعی از 9 اصلی واقع در علیا بخش 9 نطنز که سند مالکیت آن ذیل ثبت 
496 صفحه 287 جلد 4 ثبت صادر و تسلیم گردیده ، خواهان افراز سهم مشاعی خود از دیگر 
مالکین مشاعی بنام های محمد افضلی مالک 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ که سند مالکیت آن 
ذیل ثبت 496 صفحه 291 جلد 4 و آقای علی افضلی مالک 0/5 دانگ مشاع ششدانگ که سند 
مالکیت آن ذیل ثبت 496 جلد 64 جلد 4 بنامشان صادر و تسلیم گردیده و با توجه به گواهی 
دفتر امالک و دفتر بازداشتی اداره سابقه ای از رهن و بازداشت مشاهده نگردیده و چون 

خواندگان فاقد آدرس بوده اخطاریه های مزبور در روزنامه زاینده رود در مورخه 92/7/22 
جهت بازدید روز 92/8/21 منتشر گردید و در وقت تعیین شده بازرسی بعمل آمد و نتیجه 
باید در طی گزارش وارده 92/5724/337 /و بتاریخ 92/9/3 اعالم و مورد تقاضا بصورت 
قطعه زمین مشجر باغچه بوده که با مکاتبه با شهرداری محترم نطنز و جوابیه 6917 بتاریخ 
92/8/3 نسبت به عدم افراز اعالم نظر نموده . لذا با توجه به نامه شهرداری رای عدم افراز 
صادر می گردد . خواهان جهت انجام عملیات افراز باید به دادگاه صالحه مراجعه نمایند . م 

الف 230 ریاست ثبت اسناد و امالک نطنز 

مفاد آراء 

857 شماره 103/92/806/53 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی اداره ثبت بادرود 

مفادآراء هیات حل اختالف قانون تعیین تلکیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در اداره ثبت بادرود که حسب ماده یک قانون و ماده 13 آیین نامه صادر گریده است مستند 
به ماده 3 قانون دردو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثر االنتشار و محلی آگهی 
از  باشد  داشته  اعتراضی  آرای صادره  به  نسبت  اشخاصی  یا  تا چنانچه شخص  می شود 
تاریخ انتشار  اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تسلیم نمایند و معترض باید ظرف این مدت از 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل و تسلیم 
گواهی مربوط به ثبت محل بنماید . بدیهی است اقدامات ثبتی منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود و یا معترض گواهی تقدیم 

دادخواست را دادگاه محل ارائه ندهد اداره ثبت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 

فرزند  زارعی  ابراهیم  آقای   – 1- رای شماره 139260302022000313 مورخ 1392/7/21 
علی به شماره شناسنامه 269 بشماره ملی 1188873032- ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 101568/50 دسیمتر مربع بشماره پالک یک فرعی از 206- اصلی واقع در رحمت 
الواسطه از مالک رسمی آقای  آباد افصحی جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری مع 

جعفر صالحی 
خانم کبری عباسیان فرزند   – 2- رای شماره 139260302022000314 مورخ 1392/7/21 
خانه   یکباب  1239212119- ششدانگ  ملی  بشماره   4757 شناسنامه  شماره  به  علی   شیر 
بمساحت 143/20 متر مربع بشماره پالک 186 فرعی مفروز ازپالک  200- اصلی واقع در 
از مالک  الواسطه  بادرود خریداری مع  ثبتی  نه حوزه  بادرود  جزء بخش  آباد  امیر  مزرعه 

رسمی آقای علی محمد پاکروان  
بادی  محمدی  علی  آقای   –  1392/7/21 مورخ   139260302022000296 شماره  رای   -3
فرزند حسین  به شماره شناسنامه 60 بشماره ملی 1239700652- ششدانگ یکباب مغازه  
بمساحت 76/85 متر مربع بشماره پالک 9184 فرعی مفرواز پالک261فرعی از 159 -  اصلی 
-50868 شماره  انتقالی  سند  موضوع  بادرود  ثبتی  حوزه  نه  بخش  جزء  بادرود   در  واقع 

65/12/03 دفتر خانه 7 نطنز   
4- رای شماره 139260302022000318 مورخ 1392/7/21 – آقای روح اله فیروزیان بادی 
فرزند علی   به شماره شناسنامه 4585 بشماره ملی 1239210418 ششدانگ یکباب مغازه  
بمساحت 77/10 متر مربع بشماره پالک 9183 فرعی مفروازپالک 261فرعی از 159 -  اصلی 
-50868 شماره  انتقالی  سند  موضوع  بادرود  ثبتی  حوزه  نه  بخش  جزء  بادرود   در  واقع 

65/12/03 دفتر خانه 7 نطنز   
آقای علیر ضا اکبری بادی    – 5- رای شماره 139260302022000322 مورخ 1392/8/27 
فرزند رحمت اله  به شماره شناسنامه 125 بشماره ملی 1239926375 ششدانگ یکباب خانه  
بمساحت 169/40 متر مربع بشماره پالک 9185 فرعی مفروز ازپالک  3545 فرعی از 159- 
اصلی واقع در بادرود  جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای حسین کامبخش  
6- رای شماره 139260302022000324 مورخ 1392/7/27 – آقای محمد رضا غریبی  فرزند 
علی  به شماره شناسنامه 148 بشماره ملی 1239898241 ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 
235/50 متر مربع بشماره پالک 185 فرعی از 200- اصلی واقع درمزرعه امیر آباد بادرود  
جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای جعفر آقا شریفی 

مقدم بادی  
خانم مرضیه کوثری فرزند  7- رای شماره 139260302022000328 مورخ 1392/8/27 – 
مربع  متر   125/50 بمساحت  خانه   یکباب  ششدانگ   1230006052 ملی  بشماره  جمشید   
بشماره پالک 9188 فرعی مفروز ازپالک  3092 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود  جزء 

بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حاجی یاسری   

8- رای شماره 139260302022000349 مورخ 1392/8/16 – آقای حمید فرجاد فرزند محمد 
یکباب  از ششدانگ  دانگ مشاع  بشماره شناسنامه 2216   بشماره ملی 0070769265 سه 
ساختمان تعمیر گاه  بمساحت 887 متر مربع بشماره پالک 9197 فرعی مفروز ازپالک  928 
فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود  جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای عباس امیر سعیدی 
9- رای شماره 139260302022000351 مورخ 1392/8/16 – آقای محمد علی زارع خالدی 
از  مشاع  دانگ  سه   1239725914 ملی  بشماره    28 شناسنامه   بشماره  محمد  نور  فرزند 
یکباب ساختمان تعمیر گاه   بمساحت 887 متر مربع بشماره پالک 9197 فرعی  ششدانگ 
مفروز ازپالک  928 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود  جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس امیر سعیدی

10- رای شماره 139260302022000359 مورخ 1392/8/18 – آقای امیر حسین قاسم پور 
بادی فرزند فضل اله    بشماره شناسنامه 189بشماره ملی 1239927010 ششدانگ یکباب 
خانه  بمساحت 253/85 متر مربع بشماره پالک 9198 فرعی مفروز ازپالک  769 فرعی از 
159- اصلی واقع در بادرود  جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای محمد حسین ارتجاعی   

11- رای شماره 139260302022000355 مورخ 1392/8/18 – آقای علیرضا موحدی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 4269   بشماره ملی 1239207255 ششدانگ یکباب مغازه   بمساحت 
آباد  درامیر  واقع  اصلی   -200 ازپالک   مفروز  فرعی   188 پالک  بشماره  مربع  متر   27/80
بادرود  جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی 

حیدری 

12- رای شماره 139260302022000357 مورخ 1392/8/18 – آقای محمود باغبانیان  فرزند 
جعفرآقا بشماره شناسنامه 98   بشماره ملی 1239877481 ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 
310 متر مربع بشماره پالک 187 فرعی مفروز ازپالک  200- اصلی واقع در امیر آباد بادرود   
جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی قربیان بادی 
فرزند  بابائی  بتول  خانم   –  1392/8/18 مورخ   139260302022000361 شماره  رای   -13
مغازه   یکباب  ششدانگ   1239200481 ملی  بشماره     3604 شناسنامه  بشماره  مصیب  
بمساحت75/70 متر مربع بشماره پالک 9196 فرعی مفروز ازپالک 261  فرعی از 159- اصلی 
واقع در بادرود   جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای  

آقای مصیب بابائی م الف 185 رضا طویلی رئیس ثبت بادرود 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/9/16
 تاریخ انتشار نوبت دوم 92/10/1

تحدید حدود اختصاصي 
783نظر به اینکه مالکین مشاعی ذیل در اجرای  قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه 
مسکن تقاضای صدور سند مالکیت  مفروزی نسبت به تصرفات خود بر روی پالکهای فرعی 
ذیل واقع در اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر و مهاباد پنجاه و یک اصلی بخش هفده ثبت 
اصفهان رانموده اند  و نسبت به آن در اجرای ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی 
به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نسبت به آنها رای  صادر گردیده و 
تحدید حدود پالک  اولیه انجام نشده لذا طبق بند ب ماده 7 آئین نامه مذکور تحدید حدود آرائ 

صادره مذکور به شرح ذیل اعالم می گردد 
  1-ششدانگ یکباب خانه پالک  شماره 13427مفروز شده از شماره 209واقع در کوی محال 
نام  به  به مساحت 324/37مترمربع  ثبت اصفهان  یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده 

آقای مهدی جهرمیان  فرزند رضا بموجب رای شماره49-1392/7/28 هئیت حل اختالف
2-ششدانگ یکباب خانه پالک شماره13428مفروز شده از شماره 209 واقع در کوی محال 
اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 275متر مربع به نام 
فریده مختارزاده اردستانی فرزند علی بموجب رای شماره 56-1392/7/28 هئیت حل اختالف

در  واقع  از شماره 209  قطعه زمین محصور پالک شماره13429 مفروز شده  3-ششدانگ 
کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت275متر 
مربع به نام حسین علی حاجی آقا جانی  فرزند ماشاءاله  بموجب رای شماره 1392/7/28-55 

هئیت حل اختالف
4-ششدانگ یکباب خانه  باستثناء بها ثمنیه اعیانی پالک شماره 13430مفروز شده از شماره 
209 واقع در کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به 
شماره  رای  بموجب  کیومرس   فرزند  بدیعی  رضا  محمد  نام  به  268/78مترمربع  مساحت 

54-1392/7/28هئیت حل اختالف
در  واقع  از شماره 209  قطعه زمین محصور پالک شماره 13431مفروز شده  5-ششدانگ 
کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 275 
متر مربع به نام علی اکبر و علی اصغر هر دو نقیبیان اردستانی  فرزندان  جواد بالمناصفه 

هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ بموجب رای شماره53- 1392/7/28هئیت حل اختالف
6-ششدانگ قطعه زمین محصور پالک شماره 13432 مفروز شده از شماره 209 واقع در 
کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 300 
متر مربع به نام داود جعفری همبری فرزند اسداله بموجب رای شماره 52-1392/7/28هئیت 

حل اختالف
تاریخ تحدید حدود: 92/10/8

7- ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 1618 مفروز شده از شماره 1312 واقع در مهاباد 51 
اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 178/80متر مربع به نام مهدی 

کمرانیان زاده فرزند محمد بموجب رای شماره 51-1392/7/28هئیت حل اختالف
تاریخ تحدید حدود:92/10/9

مقررساعت9  درروز   گرددکه  مجاوراخطارمي  مالکین  کلیه  به  آگهي  این  موجب  لذابه 
 20 ماده  طبق  امالک  وصاحبان  مجاورین  حضوریابنداعتراضات  درمحل  بعد  به  صبح 
خواهدشدوطبق  روزپذیرفته   30 تا  تحدیدي  مجلس  صورت  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون 
ظرف  ثبت  معترضین  هاي  پرونده  وتکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره 
به  دادخواست  باتقدیم  بایستي  اداره  این  به  اعتراض  تنظیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت 
نمایند.   تسلیم  اداره  این  رااخذوبه  دادخواست  تقدیم  گواهي  قضایي  ذیصالح   مراجع 

 خیراله عصار ی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام صادق )ع(: 
 هرگاه عالم ب��ه علمش عمل نكن��د. اثرموعظ��ه اش از دل ها 
زايل مى شود؛ آن چنان كه باران از روى سنگ صاف مى لغزد.

 غذاهایی که شما را
 عصبانی می کنند

در این مقاله می خواهیم حقیقت جالبی را به شما بگوییم: غذاهایی 
 که شللما آن ها را دوسللت دارید می توانللد تاثیر کامللا برعکس بر 
خلق و خوی شللما بگذارد. در واقع ممکن اسللت شللما بللا خوردن 
 آن ها احسللاس لذت کنید درحالی که تاثیر واقعللی و نهایی آن ها بر

 خلق و خوی شما، ایجاد عصبانیت و یا افسردگی می باشد.
همه  ما از عوامل اسللترس زایی که هر روز و هر ساعت اعصاب و روان 
ما را تحریک می کنند آگاه هسللتیم. در این زمینه برخی غذاها هم 
تصمیم به عصبانی کردن ما گرفته اند. در واقع مصرف این غذاها شما 
را نسللبت به تاثیرات این عوامل اسللترس زا تحریک پذیرتر می کند، 
بنابراین شللما در اثر کوچک ترین تحریک از کوره در می روید. پس 
غذاها این گونه شما را غمگین، بدخلق و عصبانی می کنند. هیچ کس 
دوسللت ندارد این گونه کم حوصله باشللدو البته هیچ کس یک فرد 

تحریک پذیر و بی حوصله را دوست ندارد.
بنابراین در این مقاله با هم به بررسی مهم ترین غذاهای تحریک کننده 

و عصبانی کننده می پردازیم.

چیپس سیب زمینی
ممکن است خواندن این جمله یک ضربه روحی برای دوست داران 
سیب زمینی باشد اما چیپس سیب زمینی متهم ردیف اول در میان 
غذاهای تحریک کننده و ایجاد عصبانیت اسللت. این ویژگی چیپس 
سیب زمینی به خاطر سرخ شللدن عمیق و کامل آن در روغن است 
و چربی های امللگا 6 موجود در روغن سللرخ کردنی که بللا ورود به 
بدن، مانع عملکللرد صحیح چربی های امگا 3 می شللود. چربی های 
امگا 3 چربی های متفاوتی هسللتند که در تنظیم خلق و خو بسللیار 

تاثیرگذارند و باعث تحکیم رفتار می شوند.
بنابراین ممانعت از عمللل و اثر آن ها بر بدن احتمللال صبور بودن و 
شللکیبایی را در فرد کاهش خواهد داد. پس تا جای ممکن مصرف 
چیپس سللیب زمینی در رژیم غذایی روزانه خللود را کاهش دهید. 
فراموش نکنید چیپس سیب زمینی با ارایه کالری باال و البته کم ترین 
میزان مواد مغذی به بدن شللما در ایجاد چاقی و در نهایت بیماری 

دیابت، فشارخون، چربی خون و ... نقش بسیار مهمی دارد.

نوشیدنی های قندی کربوهیدراتی
نوشللابه ها و نوشللیدنی های قندی نه تنهللا باعث تحریللک رفتار و 
خلق وخوی فرد می شوند بلکه جدا برای سامت کلی بدن مضر است. 
این نوشیدنی ها سرشار از قندهای شللیرین و نیز شیرین کننده های 

مصنوعی هستند.
از این رو، وقتی شما این نوشللابه را می خورید، این حجم باالی قند 
در بدن به چربی تبدیل می شللود و در نهایت تاثیللر قند بر بدن را به 
 صورت کاهش شادی و خوشللحالی و تبدیل شخص به فرد عصبانی

 بر جای می گذارد. فراموش نکنید جایگزین های بسللیاری برای این 
نوشللابه ها وجود دارد. مثل چای یخ خانگی، آب میوه های طبیعی و 

خنک، و حتی آب های طعم دار شده با تکه های میوه.

شیرینی ها و پیراشکی ها
دل خوشی امروزه  بسیاری از افراد برای شروع یک روز جدید، خوردن 
شیرینی بزرگ داخل یخچال است.بله متاسفانه شیرینی و پیراشکی 
نه تنها سرشار از قند و شکر و البته روغن و کالری است بلکه مصرف 
 آن هللا می تواند دلیللل عصبانیت و کج خلقی باشللد. ممکن اسللت

 تا به حال خوردن شیرینی ها از عادات همیشللگی شما در صبحانه 
باشد اما جدا زمان آن رسیده تا مصرف آن ها را کاهش دهید.

فراموش نکنید مصرف آن ها به تحریکات روزمره و عامل اسللترس زا 
قدرت خواهد داد تا شما را مضطرب و خشمگین کنند. برای شروع، 
بهتر است شللیرینی های کم شیرین تر و تهیه شللده از غات کامل و 
سبوس دار را جایگزین آن ها کنید. این شللیرینی ها عاوه بر داشتن 
 قند کم تر، بلله دلیل وجود سللبوس، بللا کنترل اشللتها راه کمکی 

کاهش وزن را ارایه می دهد.

مارگارین
اگرچه شعارهای گسترده ای در تمام دنیا فریاد می زند که مارگارین 
یک روغن خوب است و هیچ ضرری برای سامتی ندارد اما واقعیت 
آن است که همین مارگارین متظاهر هم سرشار است از چربی های 

امگا 6 که تاثیر زیادی بر تغییر خلق و خو دارد.
مارگارین یک غذای واقعی نیست به همین خاطر بدن در مواجه با این 
 ترکیب گیج می شللود که چگونه با این همه چربی سر کند! پس چرا

 به جای مصرف مارگارین کره های گیاهی را انتخاب نکنیم؟

بادام زمینی های بسته بندی شده
بادام زمینی بسته بندی شللده که در تمام مغازه ها به فروش می رسد 
را همه می شناسیم. این بادام زمینی فرآوری شده سرشار از سدیم، 
افزودنی های طعم دهنده و رایحه های مصنوعی است که می تواند با 
اختاالتی نظیر مشکات تنفسی، خس خس کردن سینه، میگرن و 
احساس سوزش و ضعف عضانی در ارتباط باشد. در عوض بهتر است 
بادام زمینی و سایر مغزهای تازه و بدون نمک یا حداقل فرآوری نشده 

را انتخاب کنید.
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محمد سللیدا در همایش »ذهن برتللر« اظهار داشللت: دلیل 
فراموشی افراد سالخورده ناشی از عدم اعتماد آن ها به مغزشان 
اسللت که توانایللی آن را نادیللده می گیرنللد. وی تصریح کرد: 
همیشلله یکی از نیم کره هللای مغز مللا فعال اسللت و نیم کره 
دیگر بللا تمرینللات روزانه و به طللور آگاهانلله نیازمند پرورش 
اسللت که با انجام ورزش و تمرینات مختلف توسط دست های 
 مخالللف می توانیم هللر دو نیم کللره را به فعالیللت وادار کنیم.

بنیان گذار موسسلله فرهنگی ذهللن برتر با تاکید بللر این که 
یادگیری مطالب جدید در پرورش مغز موثر اسللت، گفت: مغز 
هم مانند هر وسللیله ای اگر از آن استفاده نشللود به فراموشی 
سللپرده می شللود و حافظه قوی نصیللب افرادی می شللود که 
با مطالعلله و انجللام فعالیت های روزمللره نهایللت کارآمدی را 
برای توانایی مطلوب ذهللن خود به کار می گیرنللد.وی افزود: 
افراد بللا انجام فعالیت هاوپللرورش مغز و حافظلله که یادگیری 

روحللی و جسللمی را بلله دنبللال دارد، می تواننللد 28 سللال 
جوان تر از سللایر افراد به نظر برسللند، زیرا داشتن حافظه قوی 
نیازمند تفللاوت در دیروز و امروز ما اسللت. مللرد حافظه ایران 
 ابراز داشللت: بهره گیللری از طبیعت و زندگللی در محیط های 

خللوش آب و هللوا موجللب پللرورش و عملکرد مطلللوب مغز 
می شود.سللیدا یکنواختللی در زندگللی را عاملی بللرای ایجاد 
تاثیرات منفی بر مغز عنللوان کرد و گفت: این تنوع اسللت که 
مللا را در انجام فعالیت هللای گوناگون و باالبردن بهره هوشللی 
و حافظه یللاری می کند و کسللانی که روابللط اجتماعی خوبی 
دارنللد از حافظه بهتر و خاق تری نسللبت به افراد گوشلله گیر 
 برخوردار هسللتند.وی افزود: سللن برخی افراد در شناسللنامه 
آن ها باال اسللت اما دارای مغزی شللاداب و توانمند هسللتند و 
افرادی با سللن پایین نیز دارای مغزی کند و پیر هسللتند، زیرا 
این افراد در انجام فعالیت هایی که ذهنشان را شاداب می کند، 
توانایی الزم را انجام ندادند.مرد حافظه ایران با اشاره به این که 
امروز هر پنج ثانیه یک نفر دچار آلزایمر می شللود، عنوان کرد: 
گرفتار شللدن به آلزایمر این روزها تنها مختص افراد سللالمند 

نیست و در کشور 350 هزار نفر مبتا به آلزایمر هستند.

هر 5 ثانیه یک نفر دچار آلزایمر می شود

 این مشللکل در یللک کنفرانللس امنیتی توسللط کارشناسللی به نللام »بوگللدان آلکو«
)Bogdan Alecu( مطرح شد. این کارشللناس مدیر سیستم های مرکز Levi9 وابسته 
به شرکت Dutch IT است.گوشی های هوشمند Nexus گوگل مبتنی بر سیستم عامل 
اندروید نسبت به نوعی حمله امنیتی موسوم به Denial of Service آسیب پذیر هستند 
که این اتفاق باعث می شود دسللتگاه آن ها به صورت خودکار از نو راه اندازی شود و ارتباط 
آن ها با شبکه مخابراتی از بین برود.به گزارش سلوالر _ نیوز، این مشکل در یک کنفرانس 
امنیتی توسللط کارشناسللی به نام »بوگدان آلکو«)Bogdan Alecu( مطرح شد. این 
کارشناس مدیر سیستم های مرکز Levi9 وابسللته به شرکت Dutch IT است.شرکت 
گوگل هم اکنون هیچ اقدامی برای رفع مشکل یاد شللده انجام نداده است. این مشکل در 
بخش پیامک ها ایجاد می شود و با این وجود، فروشگاه Google App می تواند با عرضه 
یک ابزار رایگان جلوی دریافت پیام های ورودی مخرب موسوم به Flash SMS را بگیرد.

آنچه که کارشناسان امنیتی در بررسی های خود متوجه شدند این است که اگر یک مدل 
از گوشی های هوشللمند Nexus حدود 30 مدل از این پیامک ها را پشت سرهم دریافت 
کنند، سپس گوشی رفتارهای غیرمعقول از خود نشللان می دهد. البته باید گفت که این 
اتفاق در صورتی رخ می دهد که سرعت دریافت این پیامک ها بیش از سرعتی باشد که یک 

کاربر عادی ارسال می کند.

براساس پیش بینی های شرکت بین المللی اطاعات یا IDC ، فروش رایانه های شخصی امسال 
10/1 درصد کاهش می یابد و این کاهش در سال 2014 نیز ادامه خواهد یافت.

براساس پیش بینی های جدید شللرکت بین المللی اطاعات یا IDC، بازار جهانی رایانه های 
شخصی بزرگ ترین کسادی ساالنه خود را امسللال ثبت کرد و امیدی به بهبودی قریب الوقوع 
آن نمی رود.فروش رایانه های شخصی درسللال 2013 کاهش 10/1 درصدی داشت که میزان 
این کاهش نسبت به آنچه پیش تر پیش بینی شده بود یعنی کاهش9/7 درصدی بیش تر است.

انتظار می رود که سال آینده پیش از یک افزایش اندک در بلند مدت، این رکود 3/8 درصد دیگر 
 هم کاهش یابد. عاقه به رایانه های شخصی کاهش یافته و عاقه مشتریان به سمت تبلت ها و

 تلفن های هوشللمند تغییر کرده اسللت. فللروش تجاری و یا فللروش رایانه های شللخصی به 
 بخش بازرگانی بهتر از بازار مشللتریان خانگی اسللت و کارشناسللان علت اصلی آن را تعویض

 سیستم عامل های XP می دانند که تاریخ پشللتیبانی مایکروسافت از آن در تاریخ آوریل سال 
آتی به پایان می رسد از این رو شرکت ها روی خرید رایانه های جدید سرمایه گذاری می کنند.

جی چوو تحلیلگر ارشد این شرکت گفت: شاید نگرانی اصلی برای آینده تقاضای خرید رایانه های 
شخصی، فقدان دلیل الزم برای تعویض یک سیستم قدیمی است.درحالی که تحقیقات نشان 
می دهد رایانه های شخصی هنوز هم دستگاه های اولیه محسوب می شوند و تعداد ساعاتی که از 

رایانه ها استفاده می شوند نسبت به تبلت ها و تلفن های هوشمند بیش تر است.

ثبت بزرگ ترین کسادی رایانه های شخصیکشف اختالل جدید در گوشی های گوگل

عکس نوشت

فستیوال سنتی 10 روزه 
 در منطقه ناگاالند 
در شمال شرق هند

موسسلله بین المللی تحقیقات برنج در فیلیپین اعام کرد: 
دانشمندان یک ژن شگفت انگیز کشف کرده اند که می تواند 
محصول برنللج را دو برابر کند.برنج گسللترده ترین محصول 
مصرفی در سطح جهان است به طوری که تولید آن در سال 
2012 – 2013 حدود 490 میلیون تن تخمین زده شللده 
است. اینز اسللامت لئودین، رییس آزمایشللگاه تراریختی 
 در موسسلله بین المللی تحقیقات برنج گفت: کار ما نشللان

 می دهد که این ژن به نام SPIKE یکی از ژن های مهم است 
و کشاورزان سال ها به دنبال آن بوده اند.

گالدیز ابرون سخنگوی این آزمایشگاه اظهار داشت: این پروژه 
تحقیقاتی دربرگیرنده اصاح ژنتیکی، به عنوان یک مشکل 
متللداول در تولید محصوالت غذایی نبوده اسللت. این روش 

همان تولید عادی محصول برنج است.
 SPIKE آزمایش های اولیه نشان می دهد که هنگامی که ژن
به محصول القا می شللود، افزایش آن بیللن 13 تا 36 درصد 

خواهد بود. اگرچه ایللن ژن اولین بار در گونلله »جاپونیکا« 
 کشف شللد اما آزمایش هایی برای ارایه آن به برنج دانه بلند

 » ایندیللکا« ) هندی( به عنللوان یکی از انواعللی که بیش از 
سایرین کاشللته می شللود، درجریان اسللت.برنج استوایی 
جاپونیکا عمدتا در آسللیا شرقی رشللد می کند و 10 درصد 
محصول جهانی برنج را به خود اختصاص داده است. از سوی 
دیگر برنج ایندیکا بزرگ ترین بخش محصول جهانی برنج را 
تشکیل می دهد و هندوستان دومین تولید کننده برنج پس از 
چین به شمار می رود.درحال حاضر آزمایش روی گونه های 
مختلف برنجی که این ژن به آن ها القا شده در چندین کشور 
درحال توسللعه آسیا در حال انجام اسللت.این موسسه هنوز 
 SPIKE درباره جدول زمانی قطعی از عرضه برنج حاوی ژن

به کشاورزان اطاعاتی منتشر نکرده است.

کشف یک ژن شگفت انگیز در برنج

اخبار ویژه

 اگللر بلله تازگللی یخچللال و فریللزر آشللپزخانه تان را 
عوض کرده اید شما را با سللاده ترین راه ها برای افزایش 
عمر یخچال فریزر آشللنا می کنیم. با اجرای مو به موی 
این توصیه ها خواهید دید که عمر یخچال و فریزر شما در 
مقایسه با نمونه های مشابه آن 10سال بیش تر می شود.

کپک زدن مواد در یخچال
1. همیشلله مراقب باشللید محل قرار گرفتللن یخچال 
 و فریللزر در کنار دسللتگاه های تولیدکننللده گرما مثل 
اجاق گاز، پکیج آب گرمکن و شللوفاژ )به ویژه در فصل 
زمستان نباشد.( گرمای این وسللایل موجب هدر رفتن 

انرژی سرمایشی یخچال و خرابی موتور آن می شود.
2. اگر تصمیم دارید یخچللال خانه تان را تکان دهید و از 
جایی به جای دیگر منتقل کنید باید مراقب باشللید که 
دستگاه را پیش از حرکت دادن، 3 ساعت خاموش کرده و 

اجازه دهید گاز آن از جریان بایستد.
3. امروزه بخش موتور بسیاری از یخچال ها پوشش دارد 
اما اگر یخچال شما موتوری بدون پوشش دارد، قسمت 
موتور یخچال را نیز با جاروبرقی یا سشوار تمیز کنید تا 

مخفی گاه سوسک  ها نشود.
4. اگر کودکی دارید که بی  دلیل در یخچال را باز می کند 
یا همسللری دارید کلله به سللندرم باز کللردن بی دلیل 
در یخچال مبتاسللت؛ بلله آن ها آموزش هللای الزم را 
دراین زمینه بدهید. این کار موجب خروج هوای سللرد 
 و ورود هوای گرم به فضای یخچال شده و برای دستگاه

 مضر است.
5. برای پیشگیری از خش افتادن روی سطح یخچالتان 
سعی کنید همیشلله از دسللتمال های ضد خش و مواد 
شوینده مناسللب برای پوشش یخچال اسللتفاده کنید. 
اگر ترجیح می دهید از مواد طبیعی برای شست و شوی 
سطح یخچال اسللتفاده کنید ؛ پیشنهاد می کنیم نصف 
استکان سللرکه را با یک لیوان آب مخلوط کنید و از آن 

برای پاکسازی سطح بیرونی یخچال استفاده کنید.
6.  بین دیوار و بخش پشللتی یخچال و فریزر دسللت کم 
20 سللانتی متر فاصله بگذارید تا هوای پشت دستگاه به 
راحتی رد و بدل شود. این جریان گردش به پیشگیری از 

گرم شدن موتور دستگاه کمک می کند.
7. اجازه ندهید برفک یخچال یللا فریزر  کل آن را بگیرد 
و در صورت بروز برفک هرگز از شی یا جسم تیز و خشن 

برای از بین بردن برفک ها استفاده نکنید.
8. برای توزیع یکنواخللت گاز موجود در لوله های دیواره 
یخچال و فریزر مطمئن شللوید که دسللتگاه شما روی 

سطحی صاف و بدون شیب قرار گرفته است.
9. از قرار دادن مواد خوراکی و غذاهای گرم و آب جوش 
در یخچال روشن خودداری کنید، این کار انرژی موتور 

دستگاه را هدر می دهد.
10. هر 2 ماه یک بار السللتیک ها و درزگیرهای اطراف 
در یخچللال و فریزرتللان را چک کنید تا سللریع متوجه 
پوسللیدگی و پارگی آن شللوید. پارگی این الستیک ها 
موجب هللدر رفتن انرژی و اسللتهاک موتور دسللتگاه 

می شود.
11. از کنار هم چیدن و چسباندن ظروف داخل یخچال 
و فریزر برای گللردش هللوا جلوگیری کنیللد.  این کار 
 موجب می شللود تا تهویه درون فضای یخچال به خوبی 

انجام نشود.
12. اگر یخچالتان بوی مواد غذایللی را به خود گرفته و 
این موضوع شما را ناراحت می کند بهترین روش برای از 
بین بردن این بو استفاده از پک های آماده بوگیر یخچال 
یا کیسه زغال است. برای تهیه آن کافی است چند قطعه 
زغال کوچک را درون یک کیسه پارچه ای قرار داده و در 

یخچال بگذارید.
13.  برخی از قطعات پاسللتیکی موجود در یخچال در 
برابر بوها مقاومت کمی دارند و به راحتی بوی مواد غذایی 
به آن ها می ماند. برای پیشللگیری از این مساله همیشه 

مواد غذایی را خوب بسته بندی کنید.
14.  محل قرار دادن بطری در یخچال نباید زیاد سنگین 
شود، این امر سللبب شکستگی این قسللمت شده و در 
ضمن درب نیز آسللیب خواهد دیللد، بنابلراین از قللرار 
دادن چنللد بطری پر و سللنگین در بخللش بطری های 

یخچال پرهیز کنید.
15 . بلله منظور کنترل هللر چه بیش تللر و صرفه جویی 
در مصرف انللرژی در زمسللتان از درجه هللای بین یک 
 تللا 2 و در تابسللتان از درجه 2 تللا 4 یخچال اسللتفاده

 کنید.

 خوردن این»فست فود«
در زمستان ممنوع

هملله افللراد با سللرد شللدن هللوا بلله دنبال خللوردن 
غذاهای گرم مشللتاق می شللوند اما برخللی از غذاهای 
 گللرم و خوشللمزه بللرای فصللول سللرد سللال کارآیی

 مناسبی ندارند
 .پژوهشگران دریافته اند که در روزهای سرد سال خوردن

 کربوهیدرات ها و چربی هایی مانند »سیب زمینی سرخ 
کرده« می تواند باعث افت دمای بدن و کاهش انرژی فرد 
برای انجام کارهای روزانه شللود. پزشکان به افراد توصیه 
می کنند تا در فصول سرد سال بیش تر پروتئین مصرف 
کنند زیرا باعللث افزایش درجه حرارت بدن می شللود.از 
جمله مواد پروتئینی که توصیه می شود :آجیل، ماست، 
شللیر و فرنی درست شللده با شیر اسللت که می تواند در 
کنار »پروتئین های حیوانللی«، باعث تنظیم دمای بدن 
 فرد و افزایش قدرت اسللتقامتی او در برابر سرما و حتی

بیماری های فصلی شود.

 راهکاری برای افزایش 
عمر یخچال و فریزر
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