
با همان سرعتی که رفتید، برگردید
فراخوان هزاران کارمند دورکار به ادارات: تعطیالت دورکاری تمام شد

 دریافت تندیس ذوب آهن 
در توانمندسازی منابع انسانی 4

 » شخصیت شناسي «  
در شب یلدا 8 2

 زنگ های خطر باید برای زنان معتاد
 به صدا درآید

وزیر کشور گفت: ۲ برابر شدن میزان اعتیاد زنان در جامعه فاجعه ای 
 اس��ت که باید تمام زنگ های خطر را ب��ه صدا درآورد چ��را که زنان 
هسته اولیه تعلیم، تربیت و صیانت از خانواده هستند. عبدالرضا رحمانی 
فضلی در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره سراسری معرفی و انتخاب 

آثار برتر مکتوب در زمینه ...
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 تحریم جدید با روح و نفس 
توافق نامه در تعارض است

به بهانه  پارادوپینگ  که 
چشم قهرمانان را می گریاند

طبق تعریف کمیس��یون پزش��کی کمیته بی��ن المللی 
المپی��ک دوپینگ عبارتس��ت از تجویز ی��ا مصرف یک 
 م��اده خارج��ی ی��ا م��اده درون زای بدن،ب��ا مقادی��ر

 غیر عادی و یا راه اس��تعمال غیر طبیعی توسط شخص 
سالم با هدف افزایش کارآیی ورزشی.دوپینگ به معنای 

استفاده از مواد متعلق به گروه داروهای...
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 ضرورت کلید خوردن
 فعالیت مجتمع مطبوعاتی

 نان سال ۹۳
 گران نمی شود

 رییس کمیس��یون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: با وجود این که ۶ ماه از 
افتتاحیه اولین مجتمع مطبوعاتی کشور می گذرد اما هنوز 

از این ساختمان بهره برداری نشده است.
مهندس اصغر آذربایجانی در جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر گفت:مجتمع مطبوعاتی اصفهان در خردادماه امسال 
به صورت رسمی افتتاح شده ولی هنوز بهره برداری از آن 

صورت  نگرفته است. 

معاون وزیر صنعت از پیش��نهاد یاران��ه ۸۸۰۰ میلیارد 
تومانی دولت برای ن��ان در الیحه بودجه س��ال آینده 
خبر داد و گف��ت: در صورت تصویب این رقم از س��وی 
نمایندگان مجلس، نان در س��ال ۹۳ گران نمی ش��ود.  
عباس قبادی اظهار داش��ت: در الیحه بودجه سال ۹۳ 

در دو ردیف برای نان یارانه در نظر گرفته شده است...

مردم با 25  تا 30 میلیون 
صاحب خانه  می شوند 

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به ای��ن که طرح 
ما این اس��ت که م��ردم در یک دوره ۳ تا 5 س��اله 
 ب��ا ح��دود ۲5 ت��ا ۳۰ میلی��ون توم��ان آورده ،

خانه دار ش��وند، گفت: حق خرید و فروش مسکن 
مهر ب��رای خری��داران تا چن��د هفته آین��ده آزاد 
می ش��ود، ضمن این که یکی از برنام��ه هایم این 
اس��ت که در قالب صندوق های پس انداز مسکن 
بیش از 1۰۰ میلیون توم��ان وام به مردم پرداخت 
ش��ود.عباس آخون��دی با اش��اره ب��ه برنامه های 
 دولت دربخش مس��کن، گف��ت: باید یک س��ری 

برگشت های بنیادین داشته باشیم و طرح هایی را 
اجرا کنیم و باورهایی ایجاد ش��ده که باید در مورد 
آن ها گفت وگو و صحبت کنیم.وی با بیان این که 
در سال 1۳۸4 مقام معظم رهبری اصل 44 قانون 
اساس��ی را ابالغ کردند تا اقتصاد کشور در اختیار 
بخش خصوصی قرار گیرد، اظهار داشت: همزمان 
با ابالغ این دستور سهام عدالت اجرا شد که در ظاهر 
به نفع مردم بود اما در واقع بخش عمده ای از اصل 
44 را کم فروغ کرد زیرا 4۰ درص��د از بنگا ه های 

کشور از مدیریت خارج شدند.

برنامه دولت امید برای مستاجران: پرداخت وام تا 100 میلیون

اشتغال 6 هزار نفر در هنر دست و دل
تولید صنایع دستي در توسعه، درآمد زایي و اشتغال استان 
چهارمحال و بختیاری نقش تعیین کننده ای دارد، یکی از 
راه های حمایتی این بخش برپایی نمایشگاه های دایمی و 

فصلی است که متاس��فانه این مهم به علت وجود پاره ای از 
مشکالت در این استان مورد غفلت واقع شده است. استان 
چهارمح��ال و بختیاری اس��تانی کوچک و اس��تانی کمتر 

 توسعه یافته در جنوب غربی کشور اس��ت که در ارتفاعات
 رش��ته کوه زاگرس واقع شده است.این اس��تان پتانسیل 

وظرفیت های باالیی دارد که اگر...
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  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 مناقصه نوبت دوم
  اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژ ه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1392 معاونت برنامه ريزی 
و نظارت راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد .

مهلت تحویل اسناد   به دبیر خانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه تاريخ 92/10/7 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه   : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه تاريخ 92/10/8 

دریافت اسناد :  سايت  اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
 WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن :    0311-6680030

برآورد ) ريال ( تضمين ) ريال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

 لوله گذاری فاضالب  ) توسعه و اصالح( 92-4-357
108/000/0002/154/377/443جاریمنطقه 4 شهر اصفهان

 لوله گذاری فاضالب مسجد فاطميه 92-4-358
35/000/000689/231/326جاریكوی سپاهان منطقه 2 شهر اصفهان 

در هنگام ساخت و سازبناهای جدید در اطراف ساختمان از دودکش های 
خود مراقب نمائید ، ممکن است شکسته شده یا مصالح ساختمانی داخل 

آن ریخته و مسدود شود .  
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پرونده خرید خدمت سربازی بسته شده است
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اعالم این 
که تامین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح با مشکل مواجه شده 
است گفت: این احتمال وجود دارد که در سال ۹۳ تمام یا بخشی 
از کسر خدمت ها برداشته شود و مدت خدمت سربازی به ۲4 
ماه برسد. سردار موسی کمالی درباره آخرین مقررات مربوط به 
خدمت سربازی اعالم کرد: آخرین قانون خدمت وظیفه عمومی 

در تاریخ ۲۲ آبان ماه ...

6

خودروی
 آقای 
سر مربی

نماینده ولی  فقیه در استان اصفهان گفت: کتابداران از هر فرصتی برای مطالعه و باال بردن 
دانش خود اس��تفاده کنند و این طور نباش��د که فقط به مراجعان و اعضای کتابخانه ارایه 

خدمت کنند و خود از این نعمت بی بهره باشند.
به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، آیت اهلل سیدیوسف 

طباطبایی نژاد در این دیدار اظهار داش��ت: ارزش 
و عظمت کت��اب و کتابخوانی چیزی نیس��ت که 
بخواهیم استدالل کنیم و امری واضح و روشن است.

وی یکی از مهمترین علل خاتمیت پیامبر اسالم را 
کتاب و کتابت عنوان ک��رد و افزود: به دلیل این که 
بشر در زمان پیامبر رش��د پیدا کرده بود، قرآن به 
عنوان نقشه راه در اختیار انسان ها قرار گرفت و اگر 
قرآن زودتر نازل می شد، به دلیل این که نوشتار نبود، 

قطعا از بین می رفت.
وی حفظ قرآن، تفس��یر و تبیین آن را از مهمترین 
 وظایف ائمه برش��مرد و افزود: نخستین آیاتی که

 بر پیامبر نازل شد، قلم و کتاب اس��ت و حضرت علی )ع( می فرمایند هر علمی که بر روی 
کاغذ نیاید ضایع می شود. نماینده ولی فقیه در استان در این دیدار به کتابداران توصیه کرد 
از هر فرصتی برای مطالعه و باال بردن دانش خود استفاده کنند و این طور نباشد که فقط به 

مراجعان و اعضای کتابخانه ارایه خدمت کنند و خود از این نعمت بی بهره باشند.
وی ادامه داد: مطالعه باید با هدف و برنامه باشد و کتاب هایی مطالعه شود که دارای اطالعات 
 مفید فرهنگی، دینی، سیاسی، اجتماعی و علمی است تا خواننده بتواند از طریق مطالعه 

آن ها خدمتی به خود، خانواده و جامعه خود کند.
رییس شورای فرهنگ عمومی استان به ارایه کتاب های مفید در جامعه تاکید کرد و گفت: 
مراقب کتاب های ضاله باشید، زیرا کتاب ضاله مانند غذای مسموم است و موجب گمراهی 

افراد می شود.

در بخش��ی از این دیدار ، مدیرکل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان ضمن تشکر از 
حمایت های خالصانه نماینده ولی فقیه در استان از حوزه کتاب و کتابخوانی به ارایه گزارش 
رشد شاخص ها طی چهار سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: در سال ۸۸ تعداد کتابخانه ها 
۲۰ باب توسط خیران و 1۳۳ باب توسط دولت اداره می ش��د و اکنون با رشد 75 درصدی 
تعداد کتابخانه ها به ۲۶۹ باب رسیده که 1۰۹ باب 

آن توسط خیران اداره می شود.
غالمرض��ا ی��اوری از رش��د 1۲۲ درص��دی 
کتابخانه های روس��تایی خبر داد و افزود: تعداد 
کتابخانه های روس��تایی از ۲۲ باب ب��ه 4۹ باب 

رسیده است.
وی به افزای��ش زیربن��ای کتابخانه های عمومی 
اش��اره کرد و گفت: کتاب های موجود در استان 
از یکی میلیون و ۳۰۰جل��د به دو میلیون و 75۰ 
هزار جلد رسیده که از این تعداد ۲4۰ هزار جلد 
 توسط مردم و خیران به کتابخانه ها اهدا و بیش از
  1۰ میلیارد توم��ان از اعتبارات دولتی در این بخش هزینه ش��ده اس��ت.یاوری از رش��د

 ۲۸۰ درصدی اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد و افزود: اعضای کتابخانه های عمومی 
از 7۰ هزار نفر در سال ۸۸ به ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.

وی به کسب رتبه اول بیشترین تعداد کتابخانه عمومی و نسخه کتاب در سطح کشور اشاره 
کرد و گفت: استان اصفهان رتبه دوم در تعداد صندلی مطالعه و حوزه فناوری اطالعات در 
کشور را در اختیار دارد. مدیر کتابخانه های استان اصفهان راه اندازی ۳۰ ایستگاه مطالعه در 
استان را از دیگر مواردی دانست و ادامه داد: تا کنون 7۳۰ هزار جلد کتاب با اعتباری بالغ بر 
1/5میلیارد تومان ویژه ایستگاه های مطالعه به استان اصفهان تخصیص یافته است. یاوری 
در پایان از افزایش کارکنان کتابخانه های عمومی استان از ۲1۰ نفر به ۳۶۰ نفر نیز به عنوان 

دیگر دستاورد این اداره کل در چهار سال گذشته اشاره کرد.

نماینده ولی  فقیه در استان اصفهان:

کتابداران خود سطح مطالعات شان را  افزایش دهند

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان :

سیاست گذاری در صادرات و واردات باید به دور از افراط و تفریط باشد
عضو هی��ات نماین��دگان ات��اق اصفهان گفت:سیاس��ت 
گ��ذاری بخ��ش ص��ادرات و واردات توس��ط دول��ت  
بای��د ب��ه دور از اف��راط و تفری��ط باشد.»سیدرس��ول 
رنجبران«در س��ی و چهارمین جلس��ه هیات نمایندگان 
 ات��اق اصفه��ان تصری��ح ک��رد:واردات و ص��ادرات 
 به عن��وان دو مولفه مهم تج��ارت خارجی اس��ت که باید

به صورت کارشناسی و با اهداف درازمدت سیاست گذاری 
شود.وی  واردات کاالهای سرمایه ای و مواد اولیه را  عامل 
مهم در ص��ادرات کاال و خدمات با ارزش افزوده دانس��ت 
و گفت:ایجاد محدودیت و یک س��ویه نگ��ری به موضوع 
واردات باعث شده بخشی از کاالهای ایرانی نتواند با استفاده 
 از تکنولوژی   روز تولید و صادر ش��ود.رنجبران خواس��تار

برنامه ریزی منجس��م اتاق و کلیه تش��کل ه��ا اقتصادی 
 ب��رای ارای��ه پیش��نهادات کارب��ردی برای حل مس��ایل 
بنگاه های اقتصادی شد.»خسرو کس��ائیان«رییس اتاق 
اصفهان با اش��اره به تش��کیل نشست روس��ای اتاق های 

 بازرگانی منطقه چهار ش��امل اس��تان های اصفهان،یزد،
چهارمحال بختیاری،کهگیلویه و بویراحمد و فارس در اتاق 
اصفهان گفت:در این نشست تقویت و توسعه گردشگری 
در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.کسائیان در بخش 
دیگری از سخنان خود به شورای گفت و گو دولت و بخش 
 خصوصی اش��اره کرد و گفت:برخی از مصوبات ش��ورای 
گف��ت و گو اجرای��ی و برخ��ی نیز اج��را نمی ش��ود .وی 
افزود:با این که ش��ورای گفت و گو اصفهان در بخش های 
بانکی،مالیاتی ،بیمه تامین اجتماعی مصوباتی داشته است 
ولی سازمان های دولتی باید اهتمام  جدی تری در اجرای 
این مصوبات داش��ته باش��ند. »محمود اس��المیان«نایب 
 رییس اتاق اصفهان در این جلس��ه خواس��تار استفاده از

 ظرفیت های تعاملی موجود بین دولت و بخش خصوصی 
شد .وی خواس��تار فعال شدن تش��کل های اقتصادی در 
موضوع آب شد و گفت:بحران آب در استان موضوع بسیار 
مهمی است و همه بخش های اس��تان باید در این موضوع 

حساسیت بیشتری داشته باشند.عضو هیات رییسه اتاق 
ایران، اقتصاد دولتی را مهمترین چالش اقتصاد ایران دانست 
و گفت:تا اقتصاد ایران از زنجیره اقتصاد دولتی آزاد نشود 

مشکالت آن حل نمی شود .
وی با اشاره به درآمد زایی ساالنه  1۰۰ میلیارد دالری نفت 
در اقتصاد کشوردرسال های گذشته و موثر نبودن در توسعه 
اقتصادی کشور  گفت:آزاد س��ازی اقتصاد باید در اولویت 

دولتمردان قرار گیرد .
»مصطفی حج��ه فروش«عضو هی��ات نماین��دگان اتاق 
 اصفهان در این جلس��ه گفت:ب��ا وجودی که آب پش��ت 
سد های خوزستان در حال تبخیر شدن است موضوع کم 
 آبی کارون به خطوط انتقال آب  به زاینده رود نسبت داده 

می شود.
وی خواستار بازگشتن حقوق حق آبه داران استان اصفهان 
شد و گفت:در بحران آب همه بخش ها دولتی ،خصوصی و 

مردم باید کمک کنند تا چرخه کشاورزی بچرخد.



چهره روزيادداشت

 مجوز عجیب دولت
 برای فعالیت ۲بازنشسته

روزنامه خراس��ان در س��تون اخبار ویژه دیروز خود نوشت:در حالی 
که مس��ووالن دولتی موظفند پیش از انتصاب افراد بازنشس��ته در 
مسوولیت های اجرایی، اقدام به اخذ مجوزهای الزم از هیات دولت 
برای ادامه فعالیت ش��ان کنند، بر اس��اس بررس��ی ه��ای یک نهاد 
نظارتی، مجوز تداوم فعالیت 2 مس��وول مهم اما بازنشس��ته یکی از 
نهادهای اقتصادی دولت حدودا 3 ماه پ��س از انتصاب آن ها، اخیرا 
 توس��ط وزیران عضو کمیس��یون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
  تایی��د و ب��ا امض��ای مع��اون اول ریی��س جمه��ور اب��اغ ش��ده

 است.

برخالف وعده دولت استانداران 
خراسان رضوی و قم معرفی نشدند 

حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا 
کار بررسی پرونده گزینه های نهایی اس��تانداری خراسان رضوی و 
قم در وزارت کشور به پایان رسیده اس��ت یا خیر اظهار داشت: این 
 موضوع هنوز در وزارت کش��ور در حال بررس��ی اس��ت و ما پرونده

 گزینه های نهایی اس��تانداری خراس��ان رضوی و ق��م را به دولت 
نفرستاده ایم.

وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که چ��را اس��تانداران این دواس��تان 
تاکنون از س��وی وزارت کش��ور معرفی نش��ده اند افزود: خراس��ان 
رضوی و قم ب��ه دلیل موقعی��ت مذهب��ی ، اقتص��ادی و اجتماعی 
 ک��ه دارن��د ج��زو اس��تان ه��ای مه��م و اس��تراتژیک محس��وب

 می شوند.

 اولین نشست خبری
 دبیر کل جديد جبهه پیروان

اولین نشس��ت خبری محمدرضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط 
 امام و رهب��ری فردا در دفت��ر جامعه اس��امی مهندس��ین برگزار

 می شود.
بنابراین گزارش 5 ش��نبه هفته گذشته در جلس��ه شورای مرکزی 
جبهه پیروان خط امام و رهبری محمدرض��ا باهنر دبیر کل جامعه 
 اسامی مهندسین به اتفاق آراء جایگزین حبیب اهلل عسگر اوالدی

 شد .
این اولین نشس��ت خبری باهنر بعد از دبیرکلی جبهه پیروان خط 

امام و رهبری است

انتقاد از اليحه بودجه دولت
دبیر کل ح��زب موتلفه با بیان ای��ن که دولت هرچه س��ریع تر باید 
جواب گس��تاخی امری��کا را بدهد در م��ورد الیحه بودج��ه گفت: 
 دربودجه 93 ارتباط نفت با بودجه کل کش��ور به س��بک گذش��ته

 است.
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اس��امی در پایان نشست 
دبیران این حزب ضمن تش��کر از دولت در تس��لیم به موقع بودجه 
سال 93 به مجلس گفت: به نظر می رس��د بودجه سال 93 متضمن 
خلق حماسه اقتصادی نیست، مگر مجلس با تفاهم دولت به راهکار 

جدیدی برسند.
حبیبی با اش��اره ب��ه اهمیت بودجه س��ال آین��ده اظهار داش��ت: 
بودج��ه نف��ت قل��ب بودج��ه س��نواتی محس��وب می ش��ود علی 
 رغ��م ای��ن ک��ه روحان��ی انتقاداتی ب��ه دول��ت گذش��ته در حوزه 
سیاست های نفتی داشتند ولی بودجه 93 نفت و ارتباطش با بودجه 

کل کشور به سبک گذشته است.
دبیرکل حزب موتلفه ادامه داد: حزب در س��ال های گذشته چه در 
دولت قبل و چه در دولت خاتمی به نوع بودجه ریزی و بودجه بندی 
به خصوص در حوزه نفت ایرادات حقوق��ی، برنامه ای و بودجه ای را 
مطرح کرد ولی متاسفانه دولت ها به آن توجه نکردند و آسیب های 

آن را نیز متحمل شدند.

 تحريم جديد با روح و نفس 
توافق نامه در تعارض است

یک نماینده مجلس با انتقاد از اقدام امری��کا در وضع تحریم جدید 
علیه ایران گفت: این اقدام امریکا نه تنها با روح تفاهم نامه ژنو بلکه با 
نفس آن نیز در تعارض است و وزارت خارجه باید در این رابطه موضع 

روشنی اتخاذ کند.
احمد توکلی در گفت وگو با خبرنگار مه��ر در خصوص اقدام امریکا 
در تحریم مجدد جمهوری اس��امی ایران بعد از تواف��ق ژنو اظهار 
 داشت: اضافه کردن شرکت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی به لیست

 تحریم ها به بهانه این که این اق��دام در چارچوب تحریم های قبلی 
امریکا است نه تنها با روح تفاهم نامه ژنو بلکه با نفس این تفاهم نامه 

نیز سازگار نیست.

طی چند سال گذشته و به خصوص پس از دست یابی ایران به توان 
باالی موشکی در سطح هدف قرار دادن اهداف راهبردی دشمنان 
نظام جمه��وری اس��امی، موازنه نظامی در س��طح منطقه دچار 

چالش های چشمگیر و تغییرات بزرگی شد.
از اواخر دهه هفتاد به این س��و با عملیاتی شدن موشک های نسل 
دوم ایران همانند موش��ک های خانواده شهاب، موشک سجیل و 
همچنین توانمندی هدف گیری نقطه ای اهداف با موش��ک های 
فاتح و خلیج فارس توان ایران برای تافی هرگونه حمله ناگهانی به 

مواضع حساس نظامی و یا هسته  ای به شدت افزایش یافته است.
     موشک شهاب

این توان باال به خصوص پس از لشکرکشی نظامی ایاالت متحده 
امریکا به منطقه خلیج فارس و ق��رار گرفتن پایگاه ها، تجهیزات و 
نیروهای امریکایی در بُرد موشک های ایرانی اهمیتی به سزایی برای 
ایجاد یک بازدارندگی راهبردی ایفا کرده است. از سوی دیگر رژیم 
صهیونیستی به عنوان قدرتی که همواره تاش می کند با استفاده 
از توانمندی خود در حوزه نیروهای هوابرد که به دلیل کمک های 
بی دریغ ایاالت متحده ایجاد شده است با نیروی بازدارنده ای روبه رو 
شده که مانع هرگونه تهاجم احتمالی در طول 10 سال گذشته با 

وجود تمام تهدیدات شده است.
     پاتريوت و هیتس در مقابل سجیل و شهاب

در مقابل، طی چند سال گذشته شاهد س��رمایه گذاری گسترده 

ایاالت متحده امریکا و رژیم صهیونیس��تی ب��رای ایجاد یک چتر 
حفاظتی در مقابل موشک های بالستیک ایران بوده ایم که از این 
جمله می توان به تقویت و ایجاد سپر دفاع موشکی موسوم به هیتس 
و پیکان در رژیم صهیونیستی و اس��تقرار رادارهای باند ایکس در 
ترکیه، صحرای نقب و همچنین قطر و استقرار موشک های پاتریوت 
و تاد در نقاط مختلف اش��اره کرد. با این حال موفقیت در هرگونه 
حمله به مواضع رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده وابسته به پنهان 
نگه داشتن موضع احتمالی شلیک و ایجاد توان مقابله مجدد است.

سردار سرلش��کر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اس��امی اخیرا در حاش��یه کنگره ش��هدای علمی که در 
تهران برگزار شد، با اشاره به توان موشکی سپاه و تاثیر آن در ایجاد 
بازدارندگی، گف��ت: »روش هایی که ما برای نگهداری و ش��لیک 
موشک های خود اس��تفاده می کنیم، به صورت ناهمطراز و شبیه 

کاری است که حزب اهلل لبنان در جنگ 33 روزه کرد.«
     آماده س�ازی موشک برای شلیک توس�ط رزمندگان 

حزب اهلل
در طول جنگ با وجود بمباران های مداوم و عملیات های شناسایی 
توسط هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز خاک لبنان نیروی هوایی 
این رژیم توانایی انهدام بخش موثری از توان موشکی حزب اهلل را 
نیافت.به یاد بیاورید که پس از شلیک چند فروند موشک حزب اهلل 
از منطقه ای مثل »بنت جبیل« ی��ا »مارون الراس«، جنگنده های 

ارتش صهیونیستی بافاصله پس از شناس��ایی مناطق، آنجا را با 
خاک یکسان می کردند؛ بافاصله گزارشگر تلویزیون اسراییل در 
منطقه حاضر می شد و اعام می کرد که مواضع موشکی حزب اهلل از 
بین رفت اما هنوز گزارش به انتها نرسیده بود که مجددا موشک های 
حزب اهلل دقیقا از همان مناطق، به سمت س��رزمین های اشغالی 

شلیک می شد.
     شلیک تا روز آخر

استفاده از تدابیر جنگ نامتقارن همچون حمل موشک ها توسط 
نفر به مواضع ش��لیک و عدم اس��تفاده از خودروه��ای متحرک، 
استفاده از تونل های زیرزمینی برای حمل و نقل تجهیزات موشکی 
و همچنین اختفای صحیح مهمات موجود به صورت جدا از هم و 
بعد سر هم کردن آن ها در موضع شلیک، امکان شناسایی موثر را 
از نیروی هوایی رژیم صهیونیستی س��لب کرد و به همین دلیل تا 
آخرین روز جنگ، موشک های حزب اهلل به صورت مداوم شهرهای 

شمالی رژیم صهیونستی را هدف قرار می دادند.
این مس��اله ج��دا از ب��ه وج��ود آوردن هزینه هنگف��ت نظامی و 
اقتصادی، باعث ایجاد فضای ناامن روانی و فرار بیش از یک میلیون 
شهرک نشین صهیونیست از مناطق اشغالی شد که عمااین رژیم 
را پ��س از 33 روز وادار به عقب نش��ینی از حمات م��داوم هوایی 

خود کرد.
این نبرد نشان داد که استفاده از تدابیر موثر در پنهان کردن مواضع 
شلیک تا چه اندازه می تواند از انهدام موشک های شلیک شده توسط 

سیستم های دفاعی جلوگیری کند.
      افزايش موشک های حزب اهلل زير گوش اسرايیل

همه این اقدامات زمانی بیش��تر جلب توجه می کن��د که بدانیم، 
حزب اهلل نه تنها در منطقه نبرد با اس��راییل بلکه در داخل کشور 
لبنان نیز موانع بزرگی همچون دولت وقت را در مقابل خود می دید 
که این موانع بزرگ کار را برای ورود و نگهداری موشک ها به داخل 

مناطق جنوبی لبنان سخت می کرد.
برای همین بود که رژیم صهیونس��یتی در اولی��ن روزهای جنگ 
33روزه اقدام ب��ه هدف قرار دادن زیرس��اخت، پل ه��ا و راه های 
ارتباطی حزب اهلل با بیرون )به خصوص س��وریه( کرد تا در همان 

ابتدا راه را بر ورود موشک ها و تجهیزات بیشتر ببندد.
اما این تقابل ها نه تنها از تعداد موش��ک های حزب اهلل نکاس��ت، 
بلکه بعدها سید حس��ن نصراهلل دبیرکل این حزب اعام کرد اگر 
جنگ باز هم طول می کش��ید، به اندازه الزم موشک برای شلیک 

در اختیار داشتیم.
وی همچنین در یکی از سخنرانی های خود در مراسم گرامیداشت 
سردار شهید عماد مغنیه اعام کرد: اگر آن روز چندهزار موشک در 

اختیار حزب اهلل بود؛ امروز هزاران هزار موشک را در اختیار داریم.
اینها نشان می دهد که فرماندهان حزب اهلل از پیچیده ترین روش 
ها برای ورود و نگهداری موشک های خود استفاده می کردند؛ آن 
 هم در محیطی که بیش��ترین ناامنی را برای ای��ن حزب به دلیل 
گروه ها و فرقه های مختلف، مزدوران و دس��تگاه های جاسوسی 

اسراییل به وجود آورده بودند.

گزارشی از آنچه فرمانده کل سپاه گفت:

 ابراز ترديد فابیوس از راکت های حزب اهلل تا موشک های سپاه
درباره موفقیت ژنو ۲

»ل��وران فابی��وس« وزی��ر خارجه فرانس��ه درب��اره قدرت 
مخالف��ان میان��ه رو  در براب��ر دولت س��وریه اب��راز تردید 
کرد. وی همچنی��ن درب��اره احتم��ال موفقیت آمیز بودن 
گفت وگوها در نشس��ت ژن��و 2 نیز خوش بین نیس��ت.وی 
گفت ک��ه در صورت��ی که کش��ورش ب��رای گفت وگوهای 
آتی تاش می کند ام��ا در عین حال امیدی ه��م به نتیجه 
بخش ب��ودن آن ندارد.فابیوس گفت: »  درباره س��وریه من 
 متاس��فانه بدبین هس��تم و مخالفان میانه رو ک��ه ما حامی 

آن ها هستیم نیز مشکات جدی دارند.«

 افزايش بی سابقه خودکشی
در اسرايیل

نتایج بررسی های صورت گرفته در میان اسراییلی ها حاکی 
از افزایش بی سابقه خودکشی در میان جوانان ساکن اراضی 
اشغالی اس��ت.پایگاه خبری الحیات نوشت که بررسی های 
تازه نش��ان می دهد اوضاع اجتماعی، سیاس��ی و روانی در 
میان اس��راییلی ها منجر به افزایش بی س��ابقه خودکشی 
 در میان دختران و پسران جوان اس��راییلی شده است و هر

 یک ونیم ساعت یک اسراییلی اقدام به خودکشی می کند.

سیاست انگلیس و امريکا 
شکست خورده است

یک روزنامه انگلیسی از سیاست لندن در قبال بحران سوریه 
به شدت انتقاد کرد و آن را سیاستی کاما شکست خورده 
عنوان کرد.روزنامه انگلیسی ایندیپندنت با انتقاد شدید 
از سیاست های مقامات این کشور در قبال سوریه، اعام 
کرد: سیاس��ت انگلیس درباره س��وریه ورشکسته شده 
است.بنابراین گزارش، نشانه های ورشکستگی سیاست های 
انگلیس و امریکا زمانی آشکار شد که گروه موسوم به جبهه 
اسامی که مورد حمایت عربستان سعودی است به مقرهای 

شورای عالی نظامی ارتش آزاد یورش برد.
ایندیپندنت همچنین از بین رفتن مقبولی��ت ارتش آزاد و 
ائتاف ملی مخالفان، فرار بسیاری از نیروهای ارتش آزاد و یا 
پیوستن اعضای آن ها به دیگر گروه ها و اقدام ترکیه در بستن 
مرزهای خود با گروه های مسلح حاضر در سوریه را از دیگر 
عوامل شکست سیاس��ت خارجی انگلیس و امریکا در قبال 

سوریه دانسته است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 در برابر هر اقدام
 حساب شده عمل می کنیم 

ظریف/ وزیرامور خارجه

ما ب��ا جدی��ت مذاک��رات ژن��و را دنب��ال م��ی کنی��م و البت��ه در برابر 
هر اقدام نامناس��ب و غیرس��ازنده )حتی اگ��ر نقض توافق هم نباش��د( 
واکن��ش مناس��ب، حس��اب ش��ده، هدفمن��د و هوش��مندانه نش��ان 
خواهی��م داد. مذاکره و رس��یدن به نتیجه کار دش��واری اس��ت و حتما 
فرازونش��یب ف��راوان دارد. ضمنا دوس��تانی که با اس��تفاده از س��کوت 
 ض��روری ما، مش��غول خ��رده گی��ری از کنار گود هس��تند ه��م حتما 
می دانن��د که فرمایشاتش��ان 
همگ��ی ج��واب دارد ولی تیم 
مذاکره کننده وظیفه مهمتری 
برای پیگیری منافع ملی دارد و 
پاس��خ عمومی به برخی موارد 
را فعا به مصلح��ت نمی داند و 
آماده است در برابر اتهامات ناروا 
و غیرمنصفانه به خاطر منافع 

ملی سکوت کند.
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۲
روحانی به مازندران سفر می کند

استاندار مازندران گفت: سفر رییس جمهور برای حضور در کنگره سرداران و ده هزار و ۴00 شهید استان 
قطعی شده است. وی افزود: رییس جمهور قرار اس��ت در دوازدهم دی ماه با سفر به مازندران، در کنگره 

سرداران و ده هزار و ۴00 شهید مازندران در مصلی جمعه ساری سخنرانی کند.

آقای میلیاردر بدهی اش
را باز گرداند

 سفر جک استراو
 به تهران قطعی شد

بابک زنجانی س��رانجام پس از کش��مکش های فراوان بدهی 2/6 میلیارد 
یورویی خود به وزارت نفت را در روز شنبه گذشته پرداخت کرد.

رییس کمیس��یون اصل 90 مجلس در گفت وگو با مهر اع��ام کرد: بابک 
زنجانی اصل بدهی خود ب��ه وزارت نفت را به یکی از ش��عبه های خارجی 
بانک ه��ای داخلی پرداخت ک��رده و این موض��وع مورد تایی��د رییس این 
بانک قرار گرفته اس��ت.از محمدعلی پورمختار س��وال ش��د چرا این پول 
به یکی از ش��عب خارجی واریز ش��ده اس��ت که وی پاس��خ داد: زنجانی با 
 توجه به تحریم های کش��ورمان از طریق خاصی این پول را به حساب یکی

 از شعبه های خارجی بانک های داخلی پرداخت کرده است.
پیش از این، بده��ی بابک زنجانی به وزارت نفت ح��دود دو میلیارد و 600 

میلیون یورو اعام شده بود.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در مجلس از قطعی شدن سفر وزیر 
خارجه پیشین انگلیس به ایران در نیمه دی ماه خبر داد.عباسعلی منصوری آرانی 
نماینده مردم آران و بیدگل در مجلس از قطعی شدن سفر وزیر خارجه پیشین 
انگلیس به ایران خبر داد و گفت: سفر جک استراو"به کشورمان قطعی شده و 
وی اواسط دی ماه به ایران سفر می کند. وی در ادامه با بیان این که هنوز در مورد 
چارچوب ها و برنامه های این سفر تصمیم گیری نشده است گفت: برای تعیین 
چارچوب ها و برنامه های سفر وزیر خارجه پیش��ین انگلیس به ایران، منتظر 
بازگشت کاردار غیرمقیم کشورمان از لندن هستیم تا طی جلسه ای با حبیب  
اهلل زاده چارچوب های این س��فر را تعیین کنیم. رییس گروه دوستی پارلمانی 
ایران و انگلیس تصریح کرد: ما تاکنون برای سفری در قالب هیات پارلمانی به 

انگلیس، دعوتی از سوی  هیات پارلمانی انگلیس و ایران نداشته ایم.

دکتر عبدالصمد خرم آبادی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات 
و فناوری اطاع��ات در ارتباط با فیلتر س��ایت های علمی 
 و تخصصی اظه��ار داش��ت: درکمیته فیلترینگ بخش��ی
 تحت عنوان فیلتر سایت های علمی و تخصصی وجود ندارد.

وی با تاکی��د براین که هیچ یک از اعض��ای کارگروه تعیین 
مصادیق و دیگر مسوولین کشور با فیلتر سایت های علمی 
و تخصصی موافق نیستند، ادامه داد: در این راستا دبیرخانه 
کارگروه فهرست جامعی از سایت های علمی و پژوهشی در 
زمینه های مختلف تهیه و ترتیبی اتخاذ کرده که به محض 
پیشنهاد چنین سایت هایی برای فیلتر، به صورت نرم افزاری 

از فیلتر دامنه اصلی آن ها جلوگیری شود.
دبیر کارگ��روه تعیی��ن مصادیق محت��وای مجرمانه گفت: 
دبیرخان��ه کارگ��روه از وزرای علوم، تحقیق��ات و فناوری و 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی قبا ط��ی نامه های 
جداگانه ای درخواست کرده که فهرست سایت های علمی 
و تخصصی مورد نیاز اساتید، دانش��جویان و پژوهشگران را 
تهیه و به این کمیته اعام کنند تا فهرست مدنظر دبیرخانه 
تکمیل ش��ود؛ درحال حاضر نیز اگر وزارتخانه های مذکور 
فهرس��ت س��ایت های موردنظر خود را به ای��ن دبیرخانه 
 ارس��ال کنند، از فیلتر دامنه اصلی آن ها خودداری خواهد

 شد.

عوض حیدر پور نماینده مردم شهرضا  گفت: گزارش هیات 
تحقیق و تفحص از س��ازمان تامین اجتماعی در خصوص 
 تخلف��ات نماین��دگان در ای��ن پرونده در هی��ات نظارت

 مجلس بر نمایندگان بررسی خواهد شد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسامی ادامه داد: 
هیات نظارت مجلس بر نمایندگان می تواند و علی االصول 
در پرونده تخلفات نمایندگان در سازمان تامین اجتماعی 

ورود خواهد کرد.
وی در خصوص این که آیا دریاف��ت کارت هدیه از رییس 
سازمان تامین اجتماعی توسط نمایندگان تخلف محسوب 
می شود و یا به تخلفات دیگری از نمایندگان در این پرونده 
رسیدگی خواهد شد، اظهار داشت: اعضای هیات نظارت 
مجلس بر نمایندگان باید متن گزارش تحقیق و تفحص را 
بررسی کنند تا در مورد مصادیق تخلفات به نتیجه برسند.

در قس��متی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس ش��ورای 
اسامی از سازمان تامین اجتماعی به دریافت 50 میلیون 
بن کارت هدیه از س��وی 37 نفر از نمایندگان اشاره شده 
بود. محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسامی 
دریافت ب��ن کارت های هدی��ه را امری ع��ادی و معمول 
 خوان��ده بود که بیش��تر به م��ردم مس��تضعف اختصاص

 می یابد.

محمد مه��دی زاهدی رییس کمیس��یون آموزش مجلس 
در واکنش به احتمال تغییر روس��ای دانشگاه های صنعتی 
شریف و تهران گفت: تغییر روسای دانشگاه حق وزیر است. 
آنچه که ما از وزیر انتظار داریم این است که اگر تغییری می 
خواهد باش��د تبدیل به احسن ش��ود. یعنی فردی بیاید که 
 دارای وجاهت علم��ی و تابع قانون، معتقد به اجرای س��ند

اسامی شدن دانشگاه ها که فوق العاده مهم است و نسبت به 
مسایل فرهنگی کشور نیز حساس باشد.

وی در پاسخ به این سول که آیا از جدیت کمیسیون آموزش 
مجلس برای اس��تیضاح وزیر علوم کم ش��ده است، گفت: 
کمیسیون نه وظیفه ذاتی اش است و نه هیچ گاه در خصوص 
استیضاح صحبت کرده است.ممکن است افرادی در درون 
کمیس��یون به دنبال استیضاح باش��ند اما بر اساس قوانین 
موجود به ویژه آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون چنین 

حقی را ندارد  که راسا اقدام نماید.
بعد از رای اعتم��اد مجلس ب��ه وزیر علوم دول��ت یازدهم، 
نمایندگان مجلس در واکنش به عملک��رد وی به خصوص 
در انتصاب معاونین و مدیران ای��ن وزارتخانه که از فعالین 
 فتنه 88 بودند و همچنین تغییر روسای سه دانشگاه بزرگ

  کش��ور تصمی��م ب��ه تذک��ر و س��وال از فرج��ی دان��ا 
گرفتند.

به نق��ل از خبرگزاری رویت��رز، وزیران خارجه کش��ورهای 
عضو اتحادیه اروپا این هفته برای بررس��ی طرح پیشنهادی 
 »کاترین اش��تون« در م��ورد لغو برخی تحریم ه��ای ایران 
بر اساس توافق هسته ای موقت ژنو، گرد هم می آیند. اشتون 
نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و مذاکره کننده 
ارشد 1+5 در مذاکرات هسته ای اس��ت.ایران و کشورهای 
1+5  ماه گذشته بعد از مدت ها مذاکره به توافقی اولیه دست 
یافتند. این توافق اولیه که مدت زمان اجرای آن 6 ماه در نظر 
گرفته شده است، گستره برنامه هسته ای ایران و تحریم های 
ضدایرانی را در س��طح فعلی نگه می دارد. ایران همچنین با 
توقف غنی سازی 20درصد در قبال لغو برخی تحریم ها در 
حوزه پتروش��یمی، صنعت خودرو و فلزات گرانبها موافقت 
کرده اس��ت. طرفین در این 6 ماه باید برای دس��ت یابی به 
توافقی دایم��ی تاش کنند.نمایندگان ای��ران و 1+5 هفته 
گذشته برای بررس��ی نحوه اجرای توافق ژنو در وین دیدار 
کردند. این دیدار به دلیل پیچیدگی موضوعات و بنا به گفته 
برخی منابع دیپلماتیک در اعتراض به اقدام امریکا در وارد 
کردن نام  چندین شرکت جدید به لیست سیاه تحریم های 
ایران، نیمه کاره ماند.»جان کری« وزیر خارجه آمریکا گفته 
است نمایندگان طرفین بار دیگر به زودی برای از سرگیری 

مباحث دیدار می کنند.

مجلس مجلسفیلترینگ بین الملل

درخواست کمیته 
فیلترينگ از 3 وزير

 تخلف نمايندگان 
به مجلس رفت

تغییر روسای دانشگاه ها 
حق وزير است

جلسه وزرای خارجه 
اتحاديه اروپا درباره ايران
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ضرورت کلید خوردن فعالیت
مجتمع مطبوعاتی

 رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار داشت: با وجود این که ۶ ماه از افتتاحیه اولین مجتمع 
مطبوعاتی کشور می گذرد اما هنوز از این س��اختمان بهره برداری 

نشده است.
مهن��دس اصغ��ر آذربایجانی در جلس��ه علنی ش��ورای اس��المی 
ش��هر گفت:مجتمع مطبوعاتی اصفه��ان در خردادماه امس��ال به 
 صورت رس��می افتتاح ش��ده ولی هنوز بهره ب��رداری از آن صورت

 نگرفته است. 
وی با اشاره به این که تذکری در آبان ماه از سوی کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزش ش��ورا در این خصوص ارایه شد، افزود: الزم است 
نسبت به راه اندازی اولین مجتمع مطبوعاتی کشور اقدام شود تا شورا 

بتواند پاسخگوی اصحاب رسانه باشد. 

مهاجرت معکوس
آبادی ملموس 

معاون هماهنگی امور مناطق و س��ازمان های ش��هرداری اصفهان 
گفت: تمرکززدایی صنایع از اصفهان به س��مت ش��هرهای کوچک 
 تقویت می ش��ود ت��ا مهاجرت از روس��تا ب��ه مرکز اس��تان کاهش

 پیدا کند.
  مهدی جمالی نژاد  اظهار داش��ت: توجه ویژه به بحث نظام شهری 
استان بسیار مهم بوده زیرا نظام شهری استان در واقع تجسم فضایی 
اقتصاد سیاسی و نحوه مدیریت س��رزمین در کشور یا استان است و 
اگر مورد مطالعه قرار بگیرد نحوه پخش خدمات و امکانات و همچنین 

تعادل جمعیت ها مشخص می شود.
وی تصریح ک��رد: قبل از س��ال 1300 این الگو به صورت س��نتی و 
کهکشانی بود اما بعد از این تاریخ و در 92 سال اخیر به صورت الگوی 
زنجیره ای بوده که الگوی نامناسبی است زیرا نه تنها روابط منطقی 
ش��هرهای کوچک، میانی و ب��زرگ را به هم می ریزد س��بب ایجاد 

آشفتگی در نظام استانی و کشوری نیز می شود.

 آمار دقیقی از شهدای 
جامعه پزشکی اصفهان نداريم

رییس س��ازمان نظ��ام پرس��تاری اصفهان گف��ت: آم��ار دقیقی از 
 تعداد ش��هدا، جانبازان و آزادگان جامعه پزش��کی استان در دست

 نیست.
 عباس اسکندری اظهارداشت: جانبازان، آزادگان و خانواده شهدای 
جامعه پزشکی و پرستاری اصفهان تا 15 بهمن فرصت دارند مدارک 
خود را برای بررسی به سازمان نظام پرستاری استان واقع در خیابان 

محتشم کاشانی تحویل دهند. 
وی همچنی��ن  از برگ��زاری ی��ادواره ش��هدا، جانب��ازان و آزادگان 
جامعه پزش��کی و پرس��تاری اصفهان ب��ا همکاری بس��یج جامعه 
 پزشکی اس��تان خبر داد و گفت: این یادواره از راه ارسال پیامک به

 تلفن های همراه و اب��الغ نامه به بیمارس��تان ه��ا و مراکز درمانی 
فراخوان می شود. 

 آغاز طرح امداد زمستانی
 استان

 مدیرحوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان شروع طرح امداد 
زمستانی در اس��تان را با حضور کلیه واحد های امداد و نجات اعالم 
کرد. دکترغفور راستین، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی با اعالم 
 این خبر افزود: طرح امداد زمستانی در س��ال92 از 20 آذر به مدت 
3 ماه در سراسر کشور اجرا می شود.وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، مرکز فوریت های پزشکی، آتش نشانی، راهداری، پلیس راه 
و هالل احمر از مهمترین واحدهای خدمت رسان در این طرح هستند 
که در این مدت به طور ویژه برای خدمت رس��انی به امداد خواهان 

بسیج شده و به صورت آماده باش درآمده اند.

 بیش از ۸۲ هزار اصفهانی 
موفق به اهدای خون خود شدند

در هشت ماهه نخست سال جاری، بیش از ۸2 هزار نفر از مردم استان 
اصفهان، موفق به اهدای خون خود شدند.

محمدمهدی حریری ابراز داش��ت: در هشت ماهه نخست سال 92، 
بیش از 10۶ هزار نفر از مردم اس��تان اصفهان داوطلب اهدای خون 
بوده اند.  وی افزود: از این تعداد، بیش از ۸2 هزار نفر از مردم استان 

اصفهان، موفق به اهدای خون خود شده اند. 
 مدیرکل انتقال خون اس��تان اصفهان یادآور شد: در طی این مدت، 

9۷ درصد اهدا کنندگان مرد و 3 درصد نیز خانم بوده اند. 
وی با اش��اره به این که نیاز به خون و فرآورده ه��ای خونی در تمام 
فصول سال به قوت خود باقی است، از مردم خواست در فصول پاییز 
و زمستان، بیماران نیازمند به خون و فرآورده های خونی را فراموش 
نکنند. حریری گفت: مرکز اهدای خون می��دان خواجوی اصفهان 
از س��اعت ۷/30 صبح الی 1۸/30 بعد از ظه��ر و مراکز اهدای خون 
چهارراه عاشق اصفهانی و چهارراه شریعتی هم از ساعت ۸ صبح الی 

12 فعالیت می کنند. 
مدیرکل انتقال خون استان در پایان با اشاره به این که افراد با سن 1۸ 
سال تمام تا ۶0 سال قادر به اهدای خون خود می باشند، گفت: ارایه 

کارت ملی برای اهدای خون الزامی است. 

 روستاهای غرب اصفهان
 در محاصره برف 

با وجود قطع شدن بارش برف در شهرستان های غرب استان اصفهان 
همچنان تعدادی از روستاهای فریدن و فریدونشهر در محاصره برف 
قرار دارند. با شروع بارش برف و کوالک از روز پنج شنبه هفته گذشته 
در شهرستان های فریدن و فریدونش��هر تعدادی از روستاهای این 
مناطق در محاصره برف قرار گرفتن��د و برق برخی از آن ها نیز قطع 
 ش��د.معاون فرماندار فریدونشهر اظهارداش��ت: با وجود تالش های

 ص��ورت گرفت��ه هنوز ح��دود ۸0 روس��تای ای��ن شهرس��تان در 
محاصره برف قرار دارد.غالمرضا یوس��لیانی افزود: راه های ترددی 
روس��تاهای پیش��کوه، پش��تکوه اول، پش��تکوه دوم و قلعه س��رخ 
مسدود اس��ت و عملیات بازگش��ایی راه ها با 14 دستگاه خودروی 
 س��نگین در محورهای این روس��تاها و دو گردنه کلوسه و چغیورت

 در حال اجراست.
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گشتی در اخبار
آرزوی احداث کتابخانه عسگران در شهرستان تیران وکرون

مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان با اش��اره به م��دت زمان طوالنی اجرای پ��روژه احداث 
کتابخانه عمومی عسگران گفت: احداث کتابخانه عسگران در شهرس��تان تیران و کرون به آرزو 

تبدیل شده است.
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چايخانه های مجوز دار
تعطیل نشده اند

ريیس پژوهشگاه شاخص پژوه:

 راه اندازی رصد خانه علم و فناوری سازمان مديريت بحران در کشور 

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

زنگ های خطر بايد برای زنان معتاد به صدا درآيد

ادامه موج نخست 
آنفلوآنزا تا پايان دی

دادس��تان عمومی و انقالب استان اصفهان با اش��اره به این که چایخانه داران 
دارای پروانه کسب تعطیل نشده اند، گفت: چایخانه داران بهانه گیری می کنند.

محمدرضا حبیبی با اش��اره به اعت��راض چایخانه  داران نس��بت به تعطیلی 
 تعدادی از چایخانه های سطح شهر اصفهان و تجمع آن ها در مقابل استانداری

 اظه��ار داش��ت: ه��ر چایخان��ه و قهوه خان��ه ک��ه پروان��ه دارد ب��ه فعالیت 
 خ��ود ادامه می ده��د و هی��چ چایخانه ای ک��ه پروان��ه دارد، تعطیل نش��ده

 است.
دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان تصریح کرد: حتی به چایخانه داران 
مهلت تمدید کسب مجوز و پروانه داده شد.وی ادامه داد: چایخانه داران بدون 
پروانه تعطیل شدند، اما اگر کسی هم که پروانه دارد و تعطیل شده است، با جرم 

دیگر تعطیل شده باشد.

رییس پژوهش��گاه ش��اخص پژوه گفت: رصد خانه عل��م و فناوری 
س��ازمان مدیریت بحران کشور باید ایجاد ش��ود.امیر محمود زاده 
اظهار داش��ت: در 1۶ آذر ماه مصاحبه ای در یکی از خبرگزاری ها 
با مظفر، رییس سازمان امداد و نجات کشور با عنوان یک پیشنهاد 
ملی بدون هزینه به دولت منتشر شد که بر خود واجب دانستم به 
عنوان یک پژوهش��گر در حوزه مدیریت بحران های طبیعی نقدی 
بر این سخنان و فلس��فه این موضوع داشته باش��م.وی با بیان این 
که یکپارچگ��ی و مدیریت واح��د در حوزه مدیری��ت بحران های 
طبیعی از مسایلی اس��ت که صاحب نظران حوزه مدیریت بحران 
بر این موضوع تاکید داشته اند، افزود: همچنین کشور  های پیشرو 
در این زمینه ساختار های سازمانمند را تعریف و اجرایی کرده اند.

رییس پژوهش��گاه ش��اخص پژوه تصریح کرد: بنده نیز از مدافعان 
 مدیریت واحد حوزه های مدیریت بحران بوده ام که این موضوع را 
در قالب »وزارت ش��رایط اضطراری« در قالب مقاله و جستار های 

مختلف در رسانه ها و فضای 
مج��ازی ارایه ک��رده ام.وی 
با تاکی��د بر این ک��ه اما این 
موضوع که براساس تجارب 
در  پیش��رو  کش��ور های 
ساختار های پیش بینی شده 
ارایه ش��د، باید با یک نقشه 
راه مش��خص، برنامه ریزی و 
آینده پژوهی صورت پذیرد، 
ادامه داد: کش��ور و مردم از 
ادغام ه��ا، حذف ه��ا، تغییر  

عناوین فی البداهه با شعار های حذف هزینه و پسوند منفعت ملی 
آسیب های س��نگینی دیده اند. محمود زاده تاکید کرد: با توجه به 
این موضوع در حال حاضر باید هزینه هایی بسیار سنگین تر از اداره 

مجموعه ها در دوران فعالیت، 
از بودجه های ملی توسط دولت 
صرف شود تا دوباره تشکیالت 
به حالت اولیه باز گ��ردد، زیرا 
در ابت��دا بدون بررس��ی های 
کارشناس��انه و آینده پژوهانه 
تنها ب��ر مبن��ای چند ش��عار 
با وام گی��ری از الف��اظ ملی و 
هزینه ای ای��ن تغییرات ایجاد 
شده بود.وی با بیان این که بنده 
به هیچ عنوان شایس��تگی ها و 
زحمات دکتر مظفر و س��ازمان امداد و نجات کش��ور را زیر سوال 
 نمی ب��رم و اعتقاد راس��خ به توانمندی ه��ای وی در ح��وزه کاری

 تعریف ش��ده دارم، اضافه کرد: اما با این پیش��نهاد چند سوال در 

ذهن متبادر می شود که پاسخ آن ها می تواند به اجرایی بودن این 
پیشنهاد کمک کند.رییس پژوهشگاه شاخص پژوه با تاکید بر این 
که آیا از دیدگاه سلسله مراتب سازمانی، در زمان بحران سازمان های 
درگیر می توانند زیر مجموعه های سازمان امداد و نجات به عنوان 
متولی مدیریت بحران ق��رار بگیرند، گفت: ک��دام قانون می تواند، 
پشتوانه اجرایی این پیشنهاد باشد.وی اظهار داشت: آیا یک سال از 
دیدگاه علمی و اجرایی می تواند زمانی برای بررسی، نتیجه گیری 
ادغام و تلفیق یک س��ازمان باش��د و آیا اهمیت جان انس��ان ها در 
زمان وقوع بحران های طبیعی را نیز باید با بودجه انقباضی مقایسه 
کرد. محمودزاده با بیان این که رصد خانه علم و فناوری س��ازمان 
مدیریت بحران کش��ور باید ایجاد ش��ود، گفت: همچنین پایش و 
پویش فناوری های نوین در حوزه مدیری��ت بحران های طبیعی و 
 شکستن ساختار س��نتی مدیریت بحران نیز باید در کشور صورت 

بگیرد.

وزیر کشور گفت: 2 برابر شدن میزان اعتیاد زنان در جامعه فاجعه ای 
 اس��ت که باید تمام زنگ های خطر را به ص��دا درآورد چرا که زنان 

هسته اولیه تعلیم، تربیت و صیانت از خانواده هستند.
 عبدالرضا رحمانی فضلی در مراس��م اختتامیه دهمین جشنواره 
سراسری معرفی و انتخاب آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد 
 مخدر، روانگردان ها و پیش��تازها با اشاره به اس��تفاده از روش های 
قابل فهم در تحقیقات صورت گرفته در زمینه مواد مخدر بر رویکرد 
نگاه اجتماعی محور نسبت به این مساله تاکید کرد و اظهار داشت: با 
توجه به فراگیری موضوع اعتیاد و علی رغم تمام زحمات نیروهای 
انتظامی و امنیتی تنها راه مقابله با مس��اله اعتیاد، ارتقای آگاهی و 
سطح اطالعات و دانش مردم اس��ت. وی ادامه داد: این آموزش ها و 

اطالعات می بایست به تناسب سطح مخاطبان برای آنها ارایه شده 
و قابل فهم باشد.

وزیر کشور مساله اشتغال و اعتیاد را جزو باالترین مطالبات مردمی و 
دغدغه عمومی عنوان کرد و با توجه به آمار یک میلیون و 325 هزار 
معتاد در کشور، به تعداد ۶ میلیون خانواده های درگیر مساله اعتیاد 
اشاره کرد و گفت: با توجه به این تعداد افراد درگیر با مساله اعتیاد 

در کشور، می بایست به مساله اعتیاد از نگاه اجتماعی توجه داشت.
رحمانی فضل��ی در بخش دیگری از س��خنانش ب��ه جنبه وضعی 
تبلیغاتی قاچاقچیان مواد مخدر و کوتاه��ی تبلیغات بحث مبارزه 
با مواد مخدر اش��اره ک��رد و گفت: قاچاقچی��ان در یک هماهنگی 
تبلیغاتی مواد متاآمفتامین و روانگردان را عالجی برای درمان انواع 

بیماری های مرتبط  با افسردگی و ناتوانی جنسی عنوان می کنند و 
این در حالی است که فعالیت تبلیغاتی ما نسبت به آن ها کمتر است.

وی گردش مالی هزار میلیارد دالری و عوامل دیگر دخیل در قاچاق 
مواد مخ��در را نیازمند توجه از بعد اجتماعی دانس��ت و خطاب به 
برگزارکنندگان این جشنواره و پژوهشگران گفت: باید تالش کرد 
تا مطالعات و بررسی های انجام ش��ده در جهت مطالبات مردمی و 
حل معضل اعتیاد و مواد مخدر در کشور باش��د و برای این منظور 
می بایست در مطالعات نگاهی کاربردی به این مساله داشت. وزیر 
کش��ور، اقتصاد خانواده معتادین و تامین مالی آن ه��ا، صیانت از 
معتادان و پرداختن به اقتصاد قاچاقچیان را از جمله مباحثی دانست 
که می بایست تحقیقات بیشتری راجع به آن انجام شود و در ادامه 

با اشاره به افزایش آمار اعتیاد زنان و افزایش آن از 5/2 درصد به ۸/9 
درصد این مساله را فاجعه ای بزرگ دانس��ت و گفت: 2 برابر شدن 
میزان اعتیاد زنان در جامعه فاجعه ای است که باید تمام زنگ های 
خطر را به صدا درآورد چرا که زنان هس��ته اولی��ه تعلیم، تربیت و 

صیانت از خانواده هستند.
رحمانی فضلی رواج فروش فرزندان و مسایل خالف عفت را از جمله 
معضالت برخی خانواده های درگیر اعتیاد عنوان کرد و با طرح این 
سوال که چه نهادی تامین کننده و حامی خانواده های معتادان است، 
افزود: هیچ نهاد و خیریه ای حامی خانواده معتادان نیست و در برخی 
موارد نیز حمایت ها و کمک های این نهادها به دلیل اعتیاد سرپرست 

خانواده از آن ها سلب می شود.

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت با اش��اره به شیوع 
آنفلوآنزا در نیمکره ش��مالی زمین و از جمله ایران، گفت: واکسن آنفلوآنزا به 

میزان کافی در کشور تهیه شده است.
دکتر محمود نبوی گفت: حدود نیمه دوم آذر م��اه و همچنین دی ماه فصل 
شیوع آنفلوآنزا در نیمکره شمالی زمین و از جمله ایران است. البته موج های 
دیگری از این بیماری را نیز ممکن است در بهمن و اسفند ماه داشته باشیم.وی 
با تاکید بر لزوم اقدام برای واکسیناسیون آنفلوآنزا از سوی گروه های پرخطر 
تاکید کرد و گفت: وزارت بهداشت جهت واکسیناسیون بیماران خاص  و پرسنل 
پزشکی برابر این بیماری اقدام کرده است. برای سایر افراد و گروه های پرخطر 
از جمله بیماران ضعف سیستم ایمنی نیز واکسن به میزان کافی در داروخانه ها 

فراهم است که می توانند نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

جانشین اداره منابع انسانی 
 گروه 
ستاد کل نیروهای مسلح با جامعه 

اع��الم ای��ن ک��ه تامی��ن 
سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح با مشکل مواجه 
شده است گفت: این احتمال وجود دارد که در سال 
93 تمام یا بخشی از کسر خدمت ها برداشته شود و 

مدت خدمت سربازی به 24 ماه برسد.
سردار موسی کمالی درباره آخرین مقررات مربوط 
به خدمت سربازی اعالم کرد: آخرین قانون خدمت 
وظیفه عموم��ی در تاریخ 22 آبان ماه س��ال 90 به 
 تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رس��یده است و 
تاکنون س��ه آیین نامه آن تحت ۷ عنوان آیین نامه 
اجرایی قان��ون خدمت وظیفه عموم��ی، آیین نامه 
اجرایی معافیت کفالت، ایثارگ��ران و امدادجویان 
و آیین نامه معافیت تحصیلی تصویب و ابالغ شده 
اس��ت و دو آیین نامه ب��ا عنوان معاین��ه و معافیت 
پزش��کی و بیمه خدمات درمان��ی کارکنان وظیفه 

در کمیس��یون مربوط در دولت در دس��ت بررسی 
است، پیش بینی می ش��ود حدود 20 تا 25 درصد 
 معافیت های پزش��کی کاه��ش پیدا کن��د و بقیه

 آیین نامه ها نیز به مرور تبیین و در مراحل تصویب 
قرار خواهد گرفت تا زمینه های اجرای کامل قانون 

خدمت وظیفه عمومی فراهم شود.
وی همچنین درباره مدت خدم��ت دوره ضرورت 
نیز گفت: بر اس��اس بند الف ماده 4 قانون خدمت 
وظیفه عمومی مدت خدمت سربازی 24 ماه است 
و در صورتی که مشمول مازاد یا کمتر از تعداد مورد 
 نیاز باشد ستاد کل می تواند آن را به کمتر یا بیشتر 
24 ماه تغییر دهد. در س��ال های گذش��ته با توجه 
به آم��ار موالید و تامین نیاز نیروهای مس��لح مدت 
خدمت بین 14 ت��ا 1۸ ماه بوده اس��ت و اکنون به 
ازای خدمت در مناطق عملیات��ی و امنیتی ۶ ماه، 
مناطق محروم و بد آب و هوا 5 ماه و س��ایر مناطق 
نیروهای مسلح 3 ماه کسب خدمت بین 1۸ تا 21 

ماه اس��ت. وی ادامه داد: موالید کش��ور سیر نزولی 
دارد برای نمونه موالید سال 59 حدود 2 میلیون و 
451 هزار نفر، سال ۶0 حدود 2 میلیون و 419 هزار 
نفر، سال ۶3 تعداد دو میلیون و ۶۸ هزار نفر، سال 
۶5 تعداد دو میلیون و 25۶ هزار نفر، سال ۶۸ تعداد 
یک میلیون و ۷۸9 هزار نفر، س��ال ۷0 تعداد یک 
میلیون و 592 هزار نفر، سال ۷4 تعداد یک میلیون 
و 305 هزار نفر، سال ۷۸ تعداد یک میلیون و 1۷4 
هزار نفر و س��ال ۸0 تعداد یک میلیون و 100 هزار 
نفر بوده است. بنابراین با بررسی های به عمل آمده 
تامین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح با مشکل 
مواجه شده است. در نتیجه این احتمال وجود دارد 
که در س��ال 93 تمام یا بخش��ی از کسر خدمت ها 
برداشته ش��ده و خدمت به 24 ماه برسد. بنابراین 
این برداشتن کسر خدمت شامل کسانی که تا پایان 

سال 92 وارد خدمت شده اند نمی شود.
س��ردار کمالی همچنین ب��ا بیان این که تقس��یم 

مشموالن وظیفه در دو مرحله انجام می شود گفت: 
در مرحله اول نیروی محل خدمت )ارتش، س��پاه، 
نیروی انتظامی و ...( و محل آموزش آنان مشخص 
می شود. در مرحله دوم همه سربازان بعد از آموزش 

به سراسر کشور تقسیم می شوند.
وی ادام��ه داد: پادگا ن های آموزش��ی در بعضی از 
شهرها وجود دارند ولی اعزام مشمول به یک پادگان 
به منزله خدمت در آن شهر نیس��ت. بعضا جوانان 
وقتی به پادگان عجب ش��یر یا بیرجن��د یا کرمان 
اختصاص می یابند نگران می ش��وند در حالی که 
آن ها بعد از آموزش تقسیم خواهند شد. همان طور 
که وقتی کسی به پادگانی در تهران اعزام می شود 
ممکن اس��ت پس از اتمام آموزش برای خدمت به 

شهرهای دیگر واگذار شود.
جانش��ین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای 
مس��لح ادامه داد: مالک تقس��یم مش��مولین نیاز 
یگان های مختلف نیروهای مسلح که در شهرهای 
مختلف اس��تقرار دارند و همچنی��ن وضعیت خود 
س��رباز از قبیل تخصص، تاهل، ت��ک فرزند ذکور، 
مش��کالت خانوادگ��ی و ... اس��ت و حداکثر تالش 
می شود س��ربازان در نزدیک استان محل سکونت 
خود به کار گرفته ش��وند مگر این که نحوه استقرار 

نیروهای مسلح چنین اجازه ای را ندهد.

جوان�ان ب�ر اس�اس مق�ررات موج�ود 
تکلیف سربازی خود را مشخص کنند

س��ردار کمالی به جوانان در خانواده ها تاکید کرد 
که بر اس��اس قوانین و مقررات موجود و خبرهایی 
که از سوی ستاد کل و سازمان وظیفه عمومی اعالم 
می ش��ود در خصوص تعیین تکلیف سربازی خود 
اقدام کنند و به خبرهایی که بیشتر در حد نظریه و 

پیشنهاد است توجهی نکنند.
البت��ه س��تاد کل این خبره��ا را نیز رص��د خواهد 
کرد. به عنوان مثال کس��ی بدون این که از مسایل 
امنیتی و دفاعی کشور، موالید، نیاز نیروهای مسلح، 
تهدی��دات، راهب��رد دفاعی، وضعی��ت اقتصادی و 
واقعیات موجود اطالعی داش��ته باش��د اعالم کند 
خدمت باید داوطلبانه یا حرفه ای ش��ود. این ها در 
عالم غیرواقعی شاید خوب است ولی وقتی بر اساس 
واقعیات موجود مالحظه می شود سربازان وظیفه 
با حداقل بودجه و اعتب��ارات در تولید امنیت نقش 
کلیدی ایفا می کنند و اگر قرار باش��د این نقش به 
کارکنان پیمانی سپرده شود حداقل در بحث حقوق 
و مزایا اعتبار نیروهای مس��لح باید بالغ بر 10 برابر 

افزایش داشته باش��د در حالی که تامین این اعتبار 
اکنون غیرممکن است.

وی گفت: حقوق س��ربازان حدود ۶5 تا 121 هزار 
تومان است و با حداقل حقوق پرسنل پیمانی تفاوت 
اساسی دارند.جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل 
نیروهای مسلح درباره کاهش مدت خدمت سربازان 
متاهل نیز گفت: طرح کمیسیون فرهنگی مجلس 
درباره کاهش مدت خدمت س��ربازی متاهالن در 
دس��ت بررس��ی اس��ت. در عین حال معتقدیم که 
مشکل تاخیر ازدواج جوانان،سربازی نیست چون 
نرخ رشد در دهه ۶0 با 2۷ ماه خدمت سربازی بوده 
اس��ت.کمالی ادامه داد: ح��دود ۷0 درصد جوانان 
 بین 1۸ تا 20 ساله هس��تند که به خدمت سربازی

  می رون��د و بین س��نین 21 تا 22 س��اله ترخیص 
می شوند در حالی که متوسط س��ن ازدواج بیشتر 

است.

پرون�ده خريد خدمت س�ربازی بس�ته
 شده است

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره خرید خدمت 
س��ربازی نیز گفت: به دلیل تبعیض آمیز بودن آن 
خرید س��ربازی به هیچ وجه مورد نظر س��تاد کل 
نیروهای مسلح نیست و پرونده آن بسته شده است. 
همچنین درباره مش��موالن خارج از کش��ور خرید 
خدمت وجود داش��ت که آن هم از سال 92 منتفی 
شد.جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای 
مس��لح با بیان این که اس��تقبال جوانان به خدمت 
س��ربازی برخالف تصور عامه بس��یار خوب اس��ت 
گفت: ۸0 تا ۸5 درصد جوانان به موقع به س��ربازی 
می آیند و تنها 10 تا 15 درصد آن ها مرتکب غیبت 
می ش��وند، البته تعدادی از آن ها که اصال مراجعه 
نمی کنند بس��یار محدود است.وی درباره سربازان 
فراری گفت: در مرحله اول اعالم کردیم س��ربازانی 
 که تا پایان س��ال ۸۶ فرار کرده اند م��ورد عفو قرار

 می گیرن��د انتظار ب��ود این افراد مراجع��ه کند اما 
برخی از افراد اعالم حضور نکردند. مجوز دوباره ای 
گرفتیم و اعالم کردیم که تا سوم خرداد ماه سال 92 
هر کس��ی که مراجعه کند مشمول عفو خواهد شد 
و اگر کس��ی بعد از این تاریخ مراجعه کند ابتدا باید 
به وضعیت او رسیدگی شود و درباره به کارگیری او 

تصمیم گیری شود.
 س��ردار کمالی همچنین در م��ورد معافیت قانون

 س��ه برادری نیز گف��ت: از آن جا که نی��روی مازاد 
نداریم قانون سه برادری از سال 90 لغو شده است.

سردار کمالی خبر داد؛ احتمال افزايش 3 ماهه مدت خدمت سربازی

پرونده خرید خدمت سربازی بسته شده است



چهره روزيادداشت

 شرايط بازگشت پژو
 به ايران تسهیل شد

با اعالم رسمی جدایی جنرال  موتورز از پژو شرایط برای بازگشت شرکت 
فرانسوی به ایران تسهیل شد. سخنگوی جنرال  موتورز رسما اعالم کرد 
که این شرکت قصد دارد هفت درصد سهام خود در شرکت پژو را واگذار 
کند.جنرال  موتورز در فوریه سال 2012 معادل هفت درصد از سهام پژو 
را به ارزش 400 میلی��ون دالر خریداری کرد. ه��دف از این اقدام تولید 
محصوالت مش��ترک و صرفه جویی دو میلیارد دالری در هزینه های دو 
شرکت فرانسوی وامریکایی بود.با این حال به گفته تحلیلگران اولین ثمره 
شراکت جنرال  موتورز و پژو، قطع همکاری شرکت فرانسوی با خودروساز 
 ایرانی به دنبال فش��ارهای وارده از سوی ش��ریک امریکایی و همچنین 

البی صهیونیستی اتحاد بر ضد ایران هسته ای بود.

 دريافت تنديس ذوب آهن 
در توانمندسازی منابع انسانی

در راستای بهبود فرآیندهای منابع انس��انی و برای نخستین بار از سوی 
سازمان هوشمند در سطح کش��ور، ذوب آهن اصفهان موفق به دریافت 
لوح سپاس و تندیس ویژه ششمین دوره جایزه مدل توانمندسازی منابع 
انسانی شد.این جایزه در راس��تای نتایج ارزیابی سازمان بر اساس مدل 
توانمندسازی منابع انسانی ویرایش 1391 در ارتباط با رویکردهای نوین 
مدیریتی برای ارتقای دانش، مهارت و انگیزه منابع انس��انی با تمرکز به 

اهداف سازمانی است.
در همین جهت معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان 
در راستای بهبود فرآیندهای منابع انسانی از طریق ارزیابی فرآیندها و 
شناخت نقاط قابل بهبود، در سال جاری و برای نخستین بار در این 
ارزیابی حضور یاف��ت و پس از ارزیابی های به عم��ل آمده، موفق به 

دریافت لوح سپاس و تندیس ویژه جایزه این مدل گردید.

 فراخوان هزاران کارمند دورکار
 به ادارات

 تعطیالت دورکاری تمام شد
با همان سرعتی که رفتید، برگرديد

گروه اقتصادی: طرح دورکاری که در یک اقدام ضربتی توس��ط دولت 
س��ابق در هفتم تیرماه سال 89 به تصویب رس��ید و فورا نیز اجرایی شد، 
دستگاه ها و وزارتخانه ها را مکلف به دورکاری حداقل 10 تا 80 درصد کل 
نیروهای خود کرده بود. حال این روزها، معاون برنامه ریزی رییس جمهور 
به 10 دلیل از معاون اول رییس جمهور خواسته است تا دولت به تعطیالت 
کارکنان وزارتخانه ها پایان دهد و افراد به همان س��رعتی که به دورکاری 
رفتند به ادارات خود بازگردند. به گ��زارش خبرنگار مهر، چهارم آبان ماه 
امس��ال محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس 
جمهور در نامه ای به معاون اول رییس جمهور اعالم کرد: طرح دورکاری 
که از 7 تیرماه سال 89 از سوی دولت سابق تصویب و برای اجرا به دستگاه 
ها و وزارتخانه های مختلف ابالغ ش��ده بود بنا به 10 دلیل باید لغو شود.

معاون رییس جمهور در بیان 10 دلیل عنوان کرد: دالیلی از جمله ایجاد 
نارضایتی در کارکنان، فراهم نبودن زیرساخت های الزم برای اجرای طرح، 
دورشدن کارکنان از محیط کار، تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری، 
عدم امکان نظارت بر عملکرد دورکاران، احساس ناامنی شغلی و مسایلی از 

این دست در این بخش وجود دارد.
        تصويب هیجانی يک طرح ناپخته

با این حال، دولت دهم در سال 89 با برش��مردن ده ها مزیت از دورکاری 
 و این که می توان از این طریق در کالنش��هرها به ویژه تهران نس��بت به 
کاهش بار ترافیکی، افزایش بهره وری نیروی کار و  باال رفتن میزان ساعات 
حضور کارکنان در کنار خان��واده ها را محقق کرد، ط��رح دورکاری را به 
سرعت تصویب و برای اجرا به وزارتخانه ها و دس��تگاه ها ابالغ کرد.ابتدا 
بسیاری از کارمندان وزارتخانه ها این اقدام فوری دولت وقت را فراهم کردن 
زمینه اخراج تدریجی از کار و به گفته نوبخت به وجود آمدن نوعی حس 
ناامنی شغلی تلقی کردند اما بعد از آن مقامات دولتی گفتند اخراجی در 
کار نیست و آن ها نه تنها حقوق قبل خود را خواهند گرفت بلکه به دلیل کار 

در منازل، حقوق بیشتری نیز برای آن ها منظور می شود.
در واقع کشاندن کار از محیط ادارات به منازل را نیز باید به دالیل معاون 
 برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی رییس جمهور به عن��وان نقطه ضعف 
قابل توجه این طرح اضافه کرد چرا که وارد شدن مباحث کاری در محیط 
خانواده ها می تواند به نوعی چالش برانگیز و ایجاد کننده برخی مسایل 
برای خانواده ها باش��د.اما با این حال، دولت س��ابق در ی��ک اقدام فوری 
 دستوراتی را به وزارتخانه ها و دس��تگاه ها داد و آن ها را ملزم کرد تا فورا 
10 تا حتی 80 درصد نیروهای خود را دورکار کنند که این اتفاق هم افتاد 
و در وزارتخانه ای مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی که شیخ االسالمی وزیر 
وقت آن، خود را مبدع و ایده پرداز این طرح می دانست تا 70 درصد کل 

کارکنان به تعطیالت رفتند.

 معاون بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای استان:

چشم زاينده رود به بارش ها 
معاون بهره برداری ش��رکت آب منطقه ای اس��تان اصفهان 
 گفت: ورود آب به پش��ت س��د زاین��ده رود در ای��ن روزها 
13 مترمکع��ب در ثانیه بود ک��ه با بارش روزه��ای اخیر به 
طور موق��ت ب��ه 35 مترمکع��ب در ثانیه رس��یده اس��ت.

غالمحس��ین حیدرپ��ور در گفت وگو با ف��ارس در اصفهان 
اظهارداش��ت: اکنون میزان آب پش��ت س��د 102 میلیون 
 متر مکع��ب اس��ت، در حالی که می��ران انباش��ته کمتر از

 150 میلیون متر مکعب پشت سد محسوب می شود و این 
یعنی وضعیت در حالت هشدار است.

وی تصریح کرد: در ش��رایط کنونی بارش ها نمی تواند تاثیر 
زیادی روی میزان آب پش��ت سد داشته باش��د و باید برای 
ورود سیالب ها به پشت سد منتظر بهار بود تا یخ این بارش ها 
آب ش��ود.معاون بهره برداری ش��رکت آب منطقه ای استان 
 اصفهان بیان کرد: ورود آب به پش��ت س��د در ای��ن روزها

 به طور میانگی��ن 13 مترمکعب در ثانیه ب��ود و خروجی از 
پش��ت س��د هم که برای صنعت و شرب اس��تفاده می شد، 
تقریبا ب��ه همین می��زان بود، اما ب��ا بارش ه��ای اخیر، این 
 ورودی به طور موقت به 35 متر مکعب در ثانیه رس��ید که

 پیش بینی می ش��ود در روزهای آینده این می��زان دوباره 
کاهش یافته و به حد روزهای پیش بازگردد.

وی افزود: حدود 80 درصد از ذخایر آب سد در اثر بارش های 
زمستانی و بهاره تامین می شود و در شرایط کنونی اوضاع و 
احوال خوب نیس��ت.حیدرپور ادامه داد: م��ا ذخایر آب های 
زیرزمینی و پشت سد زاینده رود را طی این سال ها از دست 
داده ایم و چنانچه از سال خشکسالی به سال نرمال برسیم، 

آثار خشکسالی همچنان ادامه دارد.
مع��اون بهره ب��رداری ش��رکت آب منطق��ه ای اس��تان 
اصفه��ان بارش های پایی��ز را در باالدس��ت رودخانه زاینده 
رود موث��ر خوان��د و گفت: چنانچ��ه این بارش ه��ا با همین 
وضعیت ادامه داش��ته باش��د احتمال ورود به یک سال آبی 
نرمال و ی��ا باالتر از آن وجود دارد.س��د زاین��ده رود معموال 
در س��ال های نرمال بی��ش از 800 میلی��ون مترمکعب آب 
پش��ت خود ذخیره می ک��رد و چنانچه این می��زان از 350 
میلی��ون مترمکع��ب کمتر می ش��د، وضعیت آبی پش��ت 
 س��د مورد بررس��ی قرار می گرفت، ب��ا این وضعی��ت برای
  نخس��تین ب��ار طی چند س��ال گذش��ته ای��ن می��زان از

 150 میلیون متر مکعب هم کمتر شده و به 102 میلیون متر 
مکعب رسیده است.

  نگاه ملی
 به حمل ونقل 

 فوالدمبارکه  
پیشتاز در صنعت مادر 

استاندار اصفهان گفت:92 درصد سیستم حمل و نقل استان در زمان حاضر 
به صورت زمینی است. رس��ول زرگرپور در جلسه شورای برنامه ریزی استان 
افزود: همچنین چهار درصد سیستم حمل و نقل استان ریلی و سیستم حمل 
و نقل هوایی نیز س��هم چهار درصدی دارد.وی اظهار داش��ت: از طرفی باید 
سهم حمل و نقل ریلی افزایش یابد و از طرف دیگر باید با توجه به قرار گرفتن 
استان در کریدور شمال، جنوب و ش��رق، غرب کشور به مقوله حمل و نقل با 
نگاه ملی برخورد کنیم.رییس شورای برنامه ریزی استان با بیان این که مقوله 
حمل و نقل از ابعاد مختلف قابلیت بررسی دارد، گفت: حمل و نقل استان در 
طرح آمایش از نظر نوع حمل و نقل در سه دسته ریلی، هوایی و زمینی مورد 
توجه قرار گرفته است.اس��تاندار اصفهان برنامه ریزی در مورد ارتباط حمل و 
 نقل با طرح آمایش را ضروری دانست و گفت: حمل و نقل استان باید در سطح

 برنامه ریزی های کالن ملی دیده شود.

دکترمهدي کرباس��یان معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت و رییس هیات 
عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران در مراسم تکریم 
مدیرعامل سابق و معارفه مدیرعامل جدید فوالد مبارکه اصفهان گفت: گروه 
فوالد مبارکه اصفهان پیشتاز صنعت فوالداست و کشور به آن افتخار و تکیه 
مي کند.وي با اش��اره به اینکه استفاده از فناوري و س��رمایه باعث پیشرفت و 
افزایش تولید ناخالص ملي مي شود گفت: مقام معظم رهبري امسال را سال 
حماسه سیاسي و حماسه اقتصادي نامیدند، لذا براي تحقق حماسه اقتصادي 
مدنظر مقام معظم رهبري خودباوري یکي از ش��اخص هاي مهم مي باش��د.

دکتر کرباس��یان افزود: کش��ور داراي منابع غني در حوزه هاي انرژي ، نفت 
، گاز و معادن مي باش��د به طوري که تاکنون 68 نوع ماده معدني در کش��ور 
شناخته ش��ده اس��ت و موارد زیاد دیگري نیز وجود دارد که هنوز ناشناخته 

باقي مانده است.

نشست »آشنایی با فرابورس و راهکارهای جدید تامین منابع 
مالی برای واحدهای صنعتی« با حضور اعضای خانه صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان اصفهان و مدیران شرکت فرابورس 
کشور برگزار ش��د. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان در این نشست بیان کرد: تولیدکنندگان باید 
جوانب مختل��ف فرابورس را بس��نجند. محمدرضا برکتین 
 ادامه داد: با حضور شرکت در فرابورس انتظارها از آن بیشتر

 می شود و باید با برنامه ریزی اقدامات الزم را انجام داد.یک 
عضو خانه صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان اصفهان هم با 
اشاره به لزوم کاربرد روش هایی غیر از تسهیالت بانکی برای 
 تامین مالی صنایع، گفت: بورس و فرابورس یکی از بهترین

 روش ها برای تامین مالی واحدهای تولیدی هستند و بسیاری 
 از کسانی که توس��عه صنعتی داش��ته اند، این مسیر را طی 
کرده اند. محمد گوهریان با بیان این که متاسفانه صنعتگران 
ما بیشتر به تس��هیالت بانکی می اندیشند، اظهار داشت: در 
بسیاری از استان های کشور، شرکت ها از بورس و فرابورس 
برای تامین سرمایه های الزم خود بیشترین بهره را می برند 
اما در استان اصفهان با وجود تعداد زیاد شرکت های تولیدی، 
تعداد کمی از آن ها در بورس فعال هستند.  وی عنوان کرد: 
 با ظرفیت هایی که در اصفهان س��راغ داریم، بازار س��رمایه 

می تواند انرژی موجود در آن را آزاد کند. 

مس��وول کمیته آب اتاق اصفهان گفت: به دلیل اس��تفاده 
ناصحیح از زمین ه��ای کش��اورزی و بی توجهی ب��ه تولید 
مزیت دار ، واردات مواد غذایی سال به سال افزایش می یابد.

مهدی بصیری در بیست و هشتمین جلسه کمیته آب اتاق 
اصفهان اظهار داشت: ضریب وابستگی به واردات مواد غذایی 
به 30 درصد رس��یده و این در حالی است که این ضریب در 
یک دهه اخیر کمتر از 20 درصد بوده اس��ت.وی به افزایش 
وابس��تگی ایران به واردات مواد غذایی طی س��ال های اخیر 
اشاره کرد و افزود: استفاده ناصحیح از زمین های کشاورزی 
و بی توجهی به تولید مزیت دار سبب ش��ده که واردات مواد 
غذایی سال به س��ال افزایش یابد.مس��وول کمیته آب اتاق 
اصفهان تصری��ح کرد: بای��د از آب و زمین ه��ای موجود که 
مناسب کشاورزی اس��ت، به صورت منطقی استفاده شود و 
زمین هایی که سابقه چند صد ساله کش��اورزی دارند، نباید 
یک باره خشک شوند.وی خواستار افزایش قیمت آب برای 
مصرف کنندگان شهری شد و گفت: دولت با افزایش قیمت 
گاز سبب صرفه جویی و استفاده بهینه از این انرژی شد ولی 
برای  آب ارزش کمتری قایل می ش��وند.  بصیری خواس��تار 
مسووالنه برخورد کردن صدا و سیما در فرهنگ سازی مصرف 

بهینه آب در برنامه های این رسانه شد .

 محققان دانش��کده ش��یمی دانش��گاه صنعت��ی اصفهان با 
بومی سازی فناوری تولید لیزین و متیونین گاوی محافظت 
شده، ضمن تجاری سازی این دو ماده ارزشمند، بسترهای 
الزم به منظور ارتق��ای کمی و کیفی محص��والت تولیدی 
در این بخ��ش را فراهم آوردند. دکت��ر عبدالرضا حاجی پور 
استاد دانشکده ش��یمی دانش��گاه صنعتی اصفهان با اشاره 
به کاربردهای لیزی��ن و متیونین محافظت ش��ده گاوی به 
منظور غنی بخش��ی به خوراک گاوهای پرشیر گفت: بهره 
گیری از این دو آمینو اسید اساسی ضمن افزایش طول عمر 
و ارتقای سالمت جس��می گاوها، نقش به سزایی در باروری 
بیش��تر وکمیت وکیفیت ش��یرتولیدی خواهد داشت.وی 
 به تولید لیزین عبوری گاوی با نام تج��اری »لیزی زا«برای 
نخستین بار در دنیا اشاره وتصریح کرد: این محصول از میزان 
لیزین 65 درصد لیزین، عبوری 100درصد و در دس��ترس 
بودن 65 درصد برخوردار اس��ت، که در صورت اضافه شدن 
به خوراک گاوهای ش��یرده، امکان کاهش قابل توجه میزان 
سویا و جایگزینی با ذرت را فراهم می نماید. وی دست یابی به 
انحصارتولید و تجاری سازی این ماده ارزشمند را مهم ترین 
دستاورد پژوهش های محققان دانشگاه صنعتی اصفهان در 

این بخش عنوان کرد.

معاون وزیر صنعت از پیشنهاد یارانه 8800 میلیارد تومانی 
دولت برای نان در الیحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت: 
در صورت تصویب این رقم از سوی نمایندگان مجلس، نان 
در سال 93 گران نمی ش��ود.  عباس قبادی اظهار داشت: در 
الیحه بودجه س��ال 93 در دو ردیف برای ن��ان یارانه در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت، یکی 3800 میلیارد تومان است که در 
بودجه س��ال گذش��ته نیز بوده و برای یارانه  نقدی نان است 
که هر ماه به حس��اب مردم واریز می ش��ود.وی ادامه داد: در 
الیحه بودجه س��ال 93 ردیف جدیدی به عن��وان یارانه نان 
وجود دارد که حدود 5 هزار میلیارد تومان است که اگر هر دو 
رقمی که در این دو ردیف دولت در الیحه بودجه تعیین کرده 
 به تصویب مجلس برس��د، قیمت نان در سال آینده افزایش 
نخواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: گران نشدن نان در سال 
93 منوط به تصویب این دو ردیف بودجه ای در مجلس است.

دولت دهم در الیحه بودجه س��ال گذش��ته، 3750 میلیارد 
تومان ب��رای یارانه نقدی نان در نظ��ر گرفته بود که مجلس 
آن را به 4 هزار میلیارد تومان افزایش داد، در الیحه سال 93 
نیز دولت 3800 میلیارد تومان برای یارانه نقدی و در ردیف 
جدیدی نیز 5 هزار میلیارد تومان دیگر برای یارانه نان در نظر 
گرفته است که این رقم یعنی 5 هزار میلیارد تومان یارانه برای 

پرداخت مابه التفاوت قیمت گندم و آرد است. 

واردات دام پروریخانه صنعت نان بهاء

لزوم حضور شرکت های 
اصفهانی در بازار سرمايه

واردات مواد غذايی 
افزايش يافته است

تولید لیزين و متیونین 
محافظت شده دامی 

 نان سال ۹۳
 گران نمی شود

لغو

اخبار کوتاه

مهار آب

4
بیش از ۲۰۰۰ هکتار از محصوالت کشاورزی گلپایگان بیمه شد

 مسوول زراعت جهاد کشاورزی گلپایگان گفت: حدود 2 هزار و 300 هکتار از محصوالت کشاورزی گلپایگان بیمه 
شده است. حمیدرضا دالور اظهارداشت: با توجه به این که فعالیت های کشاورزی خطرپذیری باالیی دارد، صندوق 

بیمه محصوالت شهرستان در راستای کاهش خسارات به بیمه کردن محصوالت اقدام کرده است.
 دولت يازدهم نگاه متعادلی 

به بودجه داشته است
حاجی دلیگانی /  نماینده مردم  در مجلس 

با توجه به بررس��ی که بر روی بودجه 93 انجام داده ام، متوجه ش��دم که 
دولت یازدهم نگاه متعادلی به بودجه امسال داشته است.این بودجه را باید 
با چند معیار ارزیابی کرد، نخستین موضوع اعداد و ارقام کلی در این الیحه 
 است که در حال حاضر 195 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی به نسبت

 210 هزار میلیارد تومان مصوب س��ال قبل خود کاهش دارد. با توجه به 
بررسی بر روی بودجه 93 متوجه ش��دم که دولت یازدهم نگاه متعادلی 
به بودجه امسال داشته است، 
البته این بدان معنا نیست که 
در بودج��ه 93 هیچ گونه ایراد 
و مشکلی وجود نداشته باشد.

تعدادی از نمایندگان نس��بت 
به الیحه بودجه 93 کل کشور 
اعتراضاتی داش��تند، اعتراض 
نمایندگان به الیحه بودجه حق 

قانونی آن ها است.
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وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به این که طرح ما این است که مردم 
 در یک دوره 3 تا 5 س��اله با حدود 25 تا 30 میلیون تومان آورده ،

خانه دار شوند، گفت: حق خرید و فروش مسکن مهر برای خریداران 
تا چند هفته آینده آزاد می شود، ضمن این که یکی از برنامه هایم 
این اس��ت که در قال��ب صندوق های پ��س انداز مس��کن بیش از 
100 میلیون تومان وام به مردم پرداخت ش��ود.عباس آخوندی با 
 اش��اره به برنامه های دولت دربخش مسکن، گفت: باید یک سری 
برگش��ت های بنیادین داشته باش��یم و طرح هایی را اجرا کنیم و 
باورهایی ایجاد شده که باید در مورد آن ها گفت وگو و صحبت کنیم.

وی با بیان این که در سال 1384 مقام معظم رهبری اصل 44 قانون 
اساسی را ابالغ کردند تا اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار 
گیرد، اظهار داشت: همزمان با ابالغ این دستور سهام عدالت اجرا شد 
که در ظاهر به نفع مردم بود اما در واقع بخش عمده ای از اصل 44 
را کم فروغ کرد زیرا 40 درصد از بنگا ه های کشور از مدیریت خارج 
شدند.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست توزیع یارانه ها، افزود: 
این اقدام هم که در ابتدا بسیار پرطمطراق ازسوی دولت اعالم می شد 
و قرار بود که نظام قیمت گذاری، کارآیی اقتصادی، نحوه تخصیص 
منابع را تغییر دهد اما در نهایت موجب وابسته شدن مردم به دولت 
شد و یک رکود تورمی را در کشور ایجاد کرد.آخوندی با اشاره به این 
که مسکن مهر هم به ظاهر خانه سازی برای گروه های کم درآمد 
بوده است، گفت: تاپیش از این 60 میلیون مترمربع ساختمان ساخته 
می شد که مردم می توانستند مسکن خود را از میان آن ها تامین 

کنند.وی با بیان این که نگاه من ، شهروند محور و طرفداری از حقوق 
آن ها است، افزود: اما اتفاقی که رخ داد این بود که 8500 هکتار به 
محدوده شهرها اضافه شد و جمعیت تهران به مرز غیرقابل قبولی 
رسید و با آلودگی وحشتناکی شهر تهران را روبه رو کرد.وزیر راه و 
شهرسازی تصریح کرد: در شهر پرند جمعیت 130 هزار نفر طراحی 
 ش��ده بود اما االن به رقم 700 هزار نفر رسیده اس��ت. در پردیس

 پیش بینی جمعیتی 170 هزار نفر بود که با یک مصوبه مس��کن 
مهر آن را به 400 هزار نفر افزایش دادند در حالی که این دو ش��هر 
به شدت با کمبود منابع آب روبه رو هستند همچنین هشتگرد هم 
قرار بود جمعیت 160 هزار نفری داشته باشد اما االن به 600 هزار 
واحد رسیده است.آخوندی بااشاره به این که ظاهر مسکن مهر به نفع 
 مردم است، گفت: ما در سال 1372 که برنامه دوم توسعه را نوشتیم 
بحث مان این بود ک��ه برنامه مس��کن باید برای کل م��ردم ایران 
در نظرگرفته ش��ود ولی مش��کل مس��کن مهر این بود که از کل 
برنامه فقط تمرک��ز بر یک گروه کوچک و س��ه دهک ی��ک، دو و 
س��ه بوده اس��ت که البته برای آن ها هم فایده ای نداش��ته است.

وی ب��ا تاکید ب��ر این که ع��دم تع��ادل در بخش مس��کن و حوزه 
 شهرس��ازی اتفاق افت��اده اس��ت، اف��زود: وضعیت ش��هر تهران 
 نگران کننده اس��ت وم��ا باید بتوانیم ب��رای نجات ته��ران و دیگر

 کالن شهرها برنامه ای داشته باش��یم. وی ادامه داد:حرف شعاری 
نباید زد اگر اقدامات ما طوری باش��د که موج��ب افزایش آلودگی 
هوا و کاهش فضای سبز، اش��تغال و امنیت در تهران شود به جایی 

نمی رسیم. آخوندی با اعالم این که با این وضعیت آیا ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی اقدام درستی اس��ت یا نه، گفت: مجبوریم 
 حقایق مهمی را با م��ردم مطرح کنی��م و نمی توانی��م بدون این 
حرف ها تغییر مسیر دهیم بنابراین معتقدم که باید با مردم صادقانه 
صحبت کنیم و بگوییم که چه روندی را پشت سرگذاشتیم و باید 
چه برگش��ت های بنیادینی را انجام دهیم.وی با اشاره به پرداخت 
تسهیالت در قالب طرح مسکن مهر گفت: آیا با 20 میلیون تومان 
 می توان خانه خرید. یکی از برنامه های من این اس��ت که در قالب 
صندوق های پس انداز مس��کن بیش از 100 میلیون وام به مردم 

پرداخت شود.
        وام 100 میلیونی مسکن

وی با اشاره به این که برنامه من این است که به کل مسکن توجه کنم، 
گفت: مسکن برنامه ای ملی اس��ت و باید اقدامی را انجام دهیم که 
مردم قدرت خرید پیدا کنند تا مسکنی را که دوست دارند در جای 
مناسب خریداری کنند. وزیر راه و شهرسازی با بیان این که دولت 
نباید در قیمت گذاری، تولید و نظارت مداخله کند، گفت: باید کارها 
در سطح شهرها و از س��وی مردم انجام گیرد و ما باید برنامه هایی 
را برای اقتصاد کالن و خرد اجرا کنیم تا م��ردم با پس انداز بتوانند 
 چند برابر تس��هیالت دریافت کنند.آخوندی با اشاره به این که در 
حال حاضر بانک ها حداکثر 40 میلیون تومان وام می دهند، افزود: 
دولت باید با ایجاد صندوق پس انداز مس��کن قدرت خرید مردم را 
افزایش دهد تا مردم چند برابر پس انداز، تسهیالت بگیرند بنابراین 
یک طرح برای همه نیست و می تواند برای اقشار متوسط ، کم درآمد 
و پردرآمد طرح های متفاوتی اجرا شود. یکی از برنامه های من این 
است که در قالب صندوق های پس انداز مسکن بیش از 100 میلیون 
تومان وام به مردم پرداخت ش��ود.وی با بیان این که باید با توسعه 
بخش مسکن اقتصاد کش��ور را از حالت رکود تورمی خارج کنیم، 
بیان کرد: باید از حوزه هایی که با تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی 
 ساخت مس��کن انجام می ش��ود دوری کنیم، زیرا دیدیم که این 
طرح ها به جایی نرسیده است.وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این 
پرسش که مذاکره ای با بانک مرکزی برای افزایش 5 میلیون تومانی 
سقف وام مسکن مهر داش��ته اید یا نه، گفت: چنین کاری را انجام 
نداده ام و ما جلس��ه ای را برای کل بخش مسکن در بانک مرکزی 
 داشتیم مبنی بر این که چگونه در س��ال 93 برنامه های مسکن را 
پیاده سازی کنیم.آخوندی با تاکید بر این که نباید با سلیقه خودم 
برای دو میلیون خانوار مس��کن بس��ازم، بیان کرد: برای اقشار کم 
درآمد فعال همین دو میلیون واحد مس��کن مه��ر را داریم که باید 
 به اتمام برس��د که حداقل یکسال و نیم تا دو س��ال آینده به پایان

 می رسد؛ البته آثار این طرح و اتمام کامل آن 20 تا 30 سال آینده 
به طول می انجامد.

برنامه دولت امید برای مستاجران: پرداخت وام تا 100 میلیون

مردم با ۲5 تا 3۰ میلیون صاحب خانه می شوند 
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یادداشت کافه کتاب ک

هفت

مدیر فرهنگ سرای رسانه اظهار داشت: فرهنگ سرای رسانه از تاریخ 31 آذر ماه ساعت 16تا18 به مدت 
چهار جلسه، کارگاه آموزشی فن بيان و گویندگی برگزارمی کند.مجيد شریفي فر افزود:  پس از پایان دوره 

به شرکت کنندگان گواهي معتبر اعطا خواهد شد.

5

 اولین کارگاه
 آموزشی گردشگری خالق 

اولين کارگاه آموزشی گردشگری خالق 
توسط اداره کل ميراث فرهنگی استان 
اصفهان و با حضور ۴۰۰ نفر از اساتيد 
رشته های گردشگری اصفهان برگزار 
گردید.مدیر کل ميراث فرهنگی استان 
اصفهان در این همایش گفت: امروز در 
آغاز دهه دوم سده بيست و یکم ما نياز 
به یافتن واژگان و رویکرد های جدید 
در صنعت گردشگری داریم تا بتوانيم 
در فرآیند جدید توس��عه جهان��ی وبا توجه ب��ه رویکرد جدی��د دولت به 
گردشگری با ارایه راهبردهای جدید، گردشگری را در کشور نهادینه کنيم. 
وی افزود: عنصر خالقيت در گردشگری یک نکته مهم و قابل توجه است. 
واژگان گردش��گری خالق پل��ی از جدید تری��ن رویکرد ه��ا در صنعت 
گردشگری است که با نگاه ویژه به ساختار فرهنگی و دانسته های فرهنگی 
جوامع و با استفاده از ابزار خالقيت و ایجاد تجربيات جدید می تواند نقش 
مهمی در توس��عه گردش��گری نوین ایفا کن��د. اميد محم��ود زاده مدیر 
پژوهشگاه شاخص پژوه به عنوان دیگر سخنران این همایش به نيازهای 
جدید جوامع و لزوم شناخت آن اش��اره کرد و گفت: در دنيای جدید واژه 
رقابت نکته مهمی است که در توسعه گردشگری نباید آن را فراموش کنيم 

زیرا در غير این صورت از قافله توسعه جهانی عقب می مانيم.

کانون پژوهشی فکری کودکان 
کانون پرورش فکری کودکان اصفهان 
 ب��ه مناس��بت هفت��ه پژوه��ش ویژه 
 برنام��ه ه��ای مختلف��ی را ب��رای 
عالقه من��دان تدارک دیده اس��ت.در 
 همي��ن راس��تا ای��ن کان��ون وی��ژه 
برنامه های��ی را تا 28 آذر م��اه برگزار 
خواهد کرد. در این هفته نمایشگاهی از 
آثار اعض��ای مراکز 6۰گان��ه کانون با 
موضوعات محي��ط زیس��ت، نجوم و 
زیست شناسی در مرکز شماره 2 برپا خواهد شد. برگزاری کارگاه هایی با 
حضور کارشناس��ان محيط زیست و مربيان در راس��تای آموزش مراحل 
پژوهش و برپایی نشست گزارمان نویس��ی و بررسی گزارمان کتاب های 
 مش��خص ش��ده برای مربيان کانون از دیگر برنامه های این هفته است. 
همچنين در این کارگاه های آموزش��ی دانش آموزان عالقه مند در نوبت 
صبح و اعضای مراکز فرهنگی هنری نيز بعدازظهرها شرکت خواهند داشت. 

ساخت تله فیلم بچه بازی شده است
در سالهای اخير ساخت تله فيلم های 
بی کيفيت به ابزاری ب��رای آزار دادن 
مخاطبان تبدیل ش��ده است، حسن 
عليرضایی کارگردان و بازیگر اصفهانی 
با اعالم این انتقاد افزود: معلوم نيست 
این تله فيلمها با کدام سرمایه و با چه 
هدفی توليد می ش��وند ک��ه خط آنها 
تمامی ندارد! کارگردان دوستی خاطر 
نشان کرد: بنده تاکنون در مقابل بازی 
در این آثار مقاومت کرده و در ده سال گذشته فقط در چهار تله فيلم بازی 
 ک��رده ام ک��ه آن ه��م کارگردان��ی هنرمن��دان ش��اخصی نظي��ر 
عباس رافعی و سعيد ابراهيمی فر کيفيت فيلمهایشان تضمين شده بود اما 
بسيار دیده ام کسی که حتی یک فيلم کوتاه نساخته ناگهان پشت دوربين 
تله فيلم قرار گرفته و به نظرم کار به سمت سهل انگاری و بچه بازی با شتاب 
عجيبی پيش می رود، بازیگر آزادراه در پایان افزود: بنده تاکنون نویسندگی، 
تهيه و کارگردانی بيس��ت و یک فيلم کوتاه و انيميش��ن را انجام داده ام و 
معتقدم ارزش یک فيلم خوب با زمان یک دقيقه از یک فيلم بد با زمان نود 

دقيقه بسيار بيشتر است. 

»آتش مهر« در بازار کتاب 
کتاب مجموعه غزل »آتش مهر« س��روده غالمرضا س��ازگار مداح و 
شاعر آیينی، توسط دفتر هنر و ادبيات شرکت چاپ و نشر بين الملل 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
کتاب »آتش مهر« که به تازگی به چاپ رس��يده، ش��امل غزليات و 
تعدادی از رباعيات غالمرضا سازگار شاعر و مرثيه خوان اهل بيت)ع( 

است.
خاک س��ری کوی تو، همای آس��مانی، رحمت حق، اح��رام کعبه، 
منظر شب، دامن س��حر، درس ایثار، چراغ دیده، شور حسينی، بوی 
بهش��ت، نماز تماشا، آفتاب حش��ر، یک دم، گلبوس��ه ها، شهریاران 
جهان، گریه طوالنی، هفتاد و دو استاد، تمام سال، کوثر اشک، چراغ 
چشم گریان، اسم اعظم، عروج شيعه و روضه مينو عنوان تعدادی از 

غزليات این کتاب هستند که 
در زمينه زبان ح��ال اصحاب 
امام حسين)ع(، توسل به امام 
زمان، امام حسين، امام رضا و 

حضرت زهرا سروده شده اند.
این کت��اب ب��ا 23۰ صفحه، 
ش��مارگان ۴ ه��زار نس��خه و 
قيمت 5 ه��زار و 95۰ تومان 

منتشر شده است.
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فرشچیان میزبان 
نمایش خیال بی خیال

فراخوان جشنواره 
قصه گویی رضوی 

نمایش خيال بی خيال به کارگردانی احس��ان فاضلی در بيس��ت و پنجمين 
جشنواره تئاتر اصفهان روی صحنه رفت و برای دومين بار در تاالر فرشچيان روی 
صحنه رفته است.احسان فاضلی اظهار  داشت: دکور این نمایش از فضای رئال 
فاصله گرفته و به سمت تئاتر فانتزی کشيده شده، زیرا داستان این نمایش به 

سوی توهم و خيال کشيده شده است.
فاضلی گفت: داستان این نمایش  در خصوص دو زوج است که با خيال و توهم  
زندگی می کنند روند روایت داستان این نمایش به سمت توهم و خيال کشيده 
شده است.احس��ان فاضلی ادامه داد: در واقع نمایش روایت آدم هایی است که 
به شکی فيلس��وفانه در رابطه با زندگی می اندیشند.وی گفت: نمایش »خيال 
بی خيال«  هر روز س��اعت 18 تا 7 دی ماه در تاالر فرش��چيان به روی صحنه 

می رود. 

پنجمين جش��نواره بين المللی قصه گوی��ی رضوی از مجموع��ه برنامه های 
دوازدهمين جشنواره بين المللی امام رضا )عليه السالم( توسط کانون استان 
اصفهان برگزار می شود. فراخوان پنجمين جش��نواره بين المللی قصه گویی 
رضوی به ميزبانی کانون استان اصفهان منتشر شد. این جشنواره شهریور سال 
1393 و همزمان با دهه کرامت به ميزبانی کانون استان اصفهان اجرا می شود.

این جش��نواره ش��امل بخش مربيان کانون، بخش آزاد )ش��امل روحانيون، 
دانش��جویان، معلمان، مربيان بازنشس��ته کانون و کارکنان س��ایر نهادهای 
فرهنگی(، بخش نوجوانان 13 تا 17سال و همچنين بخش بين الملل است.این 
جشنواره در دو بخش »بدون ابزار« با بهره گيری از توانایی و خالقيت و »با ابزار« 
با استفاده از هر نوع ابزار مانند پرده خوانی برگزار می شود.آخرین مهلت ارسال 

آثار به دبير خانه جشنواره 31 تير سال 1393 اعالم شده است.

موسیقی و هنرهای تجسمی

خواننده موسيقی ایرانی در تشریح تازه ترین فعاليت های خود در عرصه موسيقی 
از برپایی کارگاه آواز و ترانه موسيقی ایرانی در کشورهای آلمان و آمریکا خبر داد.

فاضل جمشيدی با اعالم جزیيات تازه ترین فعاليت های خود خاطرنشان کرد: طی 
روزهای گذشته سفری به کشورهای آلمان و آمریکا داشتم که خوشبختانه با توجه 
به موضوع تخصصی کارگاه ها، برنامه ثمربخشی بود که ایرانيان مقيم این کشورهای 

هم استقبال خوبی از برنامه به عمل آوردند.
وی افزود: از 27 آبان ماه با هماهنگی دوس��تان عالقه من��د در کلن آلمان کارگاه 
یک هفته ای را ب��ا موضوع »مرور ظرای��ف آواز و ترانه« برگ��زار کردیم که طی آن 
نزدیک به ۴۰ هنرجو در کارگاه ها شرکت کردند ضمن این که کارگاه دیگری هم 
برای خارجيانی که مش��غول به فراگيری زبان فارس��ی بودند نيز برگزار شد که در 

این کارگاه ها مبانی آش��نایی با تران��ه ایرانی به 
هنرآموزان ارایه شد.

این خواننده موسيقی ایرانی گفت: خوشبختانه 
نظر به مباحثی ک��ه در ای��ن دوره کارگاه های 
آموزشی مطرح ش��د تصميم گرفتيم به عنوان 
نتيجه گيری مباحث، کنس��رتی را برگزار کنيم 
که طی آن من به عنوان خواننده، احمد انوش��ه 
نوازنده نی و بامداد اس��ماعيلی نوازنده س��نتور 
حضور داشتيم و علی رغم این که تبليغات زیادی 
برای این کنس��رت نداش��تيم اما خوشبختانه 

ایرانيان زی��ادی از این برنامه اس��تقبال کردند 
و کنسرت خوبی در دس��تگاه ماهور و اصفهان 

برگزار شد.
عضو هيات موس��س خانه موس��يقی در ادامه 
به س��فر چند روز قب��ل خود به کش��ور آمریکا 
اش��اره کرد و گفت: در این س��فر ضمن بررسی 
فعاليت ه��ای موسس��ات تهي��ه و تولي��د آثار 
موس��يقایی ،س��خنرانی هایی پيرام��ون نقش 
نهاده��ای مدن��ی در فرهنگ و هن��ر و اهميت 
انجمن های غير دولتی در تحقق اهداف صنفی 

 اهالی فرهنگ و هنر در ش��هرهای سانفرانسيس��کو و لس آنجلس انجام دادم که 
برنامه های بسيار مفيدی برای من بود. جمشيدی در بخش دیگری از صحبت های 
خود از آغاز مرحله پيش توليد تازه ترین آلبومش در مقام خواننده خبر داد و افزود: 
این آلبوم به آهنگ سازی حس��ين پرنيا با مجموعه ای از اشعار هوشنگ ابتهاج و 
رهی معيری هم اکنون مراحل پيش توليد خود را طی م��ی کند. در این آلبوم که 
به اتفاق آرش فرهنگ فر توليد می ش��ود، قطعات آوازی همراه با س��نتور و تنبک 
به مخاطبان موس��يقی عرضه می ش��ود. این خواننده در پایان گفت: در کنار این 
فعاليت ها مشغول توليد سرودی با عنوان»کهن بوم و بر« با شعری از اخوان ثالث با 
اجرای ارکستری بزرگ و آهنگ سازی پيمان خازنی هستيم که به دليل اهميت و 

حجم باالی کار جزیيات آن را بعدا اعالم می کنم.

کارگاه آوازخوانی ایرانی در آلمان و آمریکا

 تولید سرود »کهن بوم و بر« با شعر اخوان

فن بیان در رسانه 

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - نشست تخصصی هنر نگارگری 
با عنوان »بررسی ساحت معنوی هنر نگارگری« در موزه هنرهای 
معاصر برگ��زار ش��د.محمدعلی رجبی دوانی، عض��و هيات علمی 
دانشکده هنر دانشگاه شاهد است، اظهار  داشت: بخش عام هنر در 

جهان و تاریخ بشر به صورت هماهنگ بوده اما بخش خاص آن تنها 
مورد توجه برخی از افراد بوده و هن��ر ایران در این بخش از دیگران 

جدا می شود.
وی با اشاره به این که طراحی در نگارگری وجهی از نقاشی و دارای 

 ویژگی هایی اس��ت که هنرمند باید آن ها را ش��ناخته و براساس
  اه��داف آن حرکت کن��د، افزود: دان��ش آموختگان رش��ته های
  نگارگری تصور می کنند طراحی، مساله ای جدا از نقاشی است و

 آن را ب��ه ام��ری تزیين��ی ب��دل م��ی کنن��د، در صورت��ی ک��ه 
 مبن��ای تمام��ی هنرها ب��ه وی��ژه هنره��ای دی��داری، طراحی

 است.
این عضو هيات علمی دانش��کده هنر دانشگاه شاهد با اشاره به این 
که سير فرهنگ های دینی سير به سوی مفاهيم است، اضافه کرد: 
تمدن دینی ما در جس��ت وجوی معنای عالم اس��ت و در فرهنگ 
معنوی، هر چيز موجود حق اس��ت و همه معانی نيز به مسير حق 

باز می گردد.
 رجبی با بيان این که اصلی در منطق وج��ود دارد مبنی بر این که
  ج��زء کل را نمی شناس��د، ام��ا کل می توان��د جزء را بشناس��د،
  گفت: انس��ان نيز کل اس��ت و از این حيث که روح همه اجسام در

 انسان اس��ت، انس��ان می تواند کل اجزای عالم را مورد توجه قرار 
 دهد.وی با بيان این که تمدن دینی، جل��وه بيرونی فرهنگ دینی

 اس��ت، تصریح کرد: پس از اس��الم، فرهنگ ما قرآن کریم است و 
 تمدن دینی ما باید برگرفته از فرهنگ نبوی و باز کننده آیات الهی

 باشد. 
به عنوان مثال یک اث��ر معماری که مس��لما در کاخ و یا بازار نمود 
پيدا می کن��د، عملک��ردی دارد، اما عملکرد صرف نيس��ت و باید 
مبين فرهنگ ما باش��د.این اس��تاد نگارگری افزود: در تاریخ بشر، 

دو نوع نگرش عمده وجود داشته که یک نوع آن این است که بشر 
هر چيز مشاهده شده را مورد شناس��ایی عقلی قرار داده و برای آن 
حکم صادرکرده است که غربی ها از آن به عنوان »پرسپکتيویته« 
یاد کرده اند و در مقابل این تفک��ر، واژه ای به نام »نيهور« قرار دارد 
به این معنا که جهان از چش��م من وجود ندارد بلکه از چش��م حق 
 اس��ت و اگر بر چش��م حق بنش��ينی جهان را آن گونه که هست 

خواهی دید.
رجبی همچنين با اشاره به این که همه حواس انسان به غير از دل 
او محدود است، گفت: هنر، س��احت دل آگاهی است و در ابتدا سر 
و کار هنر با دل اس��ت. این به معنای این نيس��ت که در هنر علم و 
خودآگاهی نباش��د، بلکه اصالت با دل آگاهی است و هنرمند ابتدا 

با دل مشاهده می کند.
 وی با اش��اره به ای��ن که ه��ر مظروفی، ظ��رف خاص��ی دارد و ما

 نمی توانيم قالب دینی را در ظرف غير دینی استفاده کنيم، اضافه 
کرد: در نگارگری نگاه نگارگر به علم، نگاه معنایی است نه برگرفته 
از پرس��پکتيو و زمانی که هنرمند می خواهد از معنا صحبت کند، 
به دنبال حقيقت کلم��ه می رود.این عضو هيات علمی دانش��کده 
 هنر دانشگاه ش��اهد اضافه کرد: نگاه نگارگر نگاه معماری است اما 
 سنت گرایان نگارگر در دفاع از س��نت، ملکوت را به تصویر عالمی

 می کش��ند که آن غلط اس��ت چرا ک��ه ملکوت همين جاس��ت و 
 هر چيزی ملکوتش را در خ��ود دارد که باید از آن پرده برداش��ته

 شود.

نشست تخصصی؛ بررسی ساحت معنوی در هنر نگارگری 

هنر، ساحت دل آگاهی 

سنت گرایان نگارگر در 
دفاع از سنت، ملکوت 

 را به تصویر عالمی
 می کشند که آن غلط 

است چرا که ملکوت 
همین جاست و هر 

چیزی ملکوتش را در 
خود دارد که باید از آن 

پرده برداشته  شود

 در حاش��يه  برگ��زاری 
افتتاحيه چهل و س��ومين 
جشنواره بين المللی فيلم 
رشد در اصفهان جواد پورحسين، معاون پرورشی 
 اداره کل آم��وزش و پرورش اس��تان اصفهان در

 گفت و گوی��ی از اهداف و برنام��ه ریزی های این 
سازمان بزرگ و موثر کشور در ارتباط با جشنواره 
فيلم رشد س��خن گفت. متن این گفت و گو را در 

ادامه می خوانيد.
در ارتب�اط ب�ا اه�داف برپای�ی جش�نواره 
فیل�م رش�د چ�ه ض�رورت هایی از س�وی 
وزارت آم�وزش و پ�رورش، به عن�وان مهم 
 ترین نه�ادی ک�ه س�المت فک�ری جامعه 
 دانش آموزان را به دس�ت گرفته احس�اس 

می شود؟ 
نهاد آموزش و پرورش چنانچه از نام آن پيداست 
وظيفه اصلی اش تالش در جهت القای الگوهای 

 مناس��ب ب��رای ارتقای س��طح آگاه��ی صحيح 
دانش آموزان است. از آن جایی که پيشرفت وسيع 
و سریع تکنولوژی در دنيا و به تبع آن در کشور ما 
روزافزون است ما هم به عنوان یک نهاد قدرتمند 
 و تاثيرگذار ناگزیریم در این جهت حرکت کنيم. 
جش��نواره فيلم رش��د هم یک��ی از مه��م ترین 
برنام��ه ه��ای ای��ن س��ازمان در راس��تای ای��ن 
ه��دف اس��ت و م��ا از اج��را و پيگي��ری آن ب��ه 
 دنبال دس��ت یابی به س��ه هدف عمده هستيم. 
نخس��ت ای��ن ک��ه م��ا بای��د بتواني��م تجربيات 
آموزش��ی و تربيتی هم��کاران فرهنگی خودمان 
را در این س��ازمان ثبت کنيم. شاید من به عنوان 
یک معلم س��ی س��ال در امر تدری��س و تعليم و 
 تربيت دانش آموزانم تالش کرده باش��م و نهایتا

 س��ی تجربه  مفيد و ارزش��مند برای من حاصل 
ش��ده باش��د. یعنی به طور ميانگي��ن در هر یک 
س��ال یک تجربه. حال اگر این تج��ارب در قاب 

هنر به تصویر کشيده ش��وند نسل های بعد از من 
و کسانی که قرار است در آینده در جایگاه من قرار 
بگيرند می توانند از این تجارب اس��تفاده کنند و 
 در این صورت ما اقيانوسی از تجارب خواهيم بود. 
 ه��دف دوم م��ا شناس��ایی و تربي��ت صحي��ح 
دان��ش آم��وزان مس��تعد فيل��م و فيلم س��ازی 
 اس��ت. آموزش و پ��رورش همچنان ک��ه در همه 
 بخ��ش ه��ا وظيف��ه شناس��ایی دان��ش آموزان 
خ��الق و ب��ا اس��تعداد را دارد، در بخ��ش هنری 
هم بای��د فعال باش��د. ما حت��ی در ح��وزه های 
مختل��ف دیگ��ری مث��ل خبرن��گاری و روزنامه 
ن��گاری ه��م ب��ه دنب��ال دس��ت یاب��ی ب��ه این 
 ه��دف هس��تيم و در همي��ن راس��تا در فضای
  دانش آموزی به تش��کيل یک خبرگزاری به نام

 » پانا « اق��دام کرده ای��م که ح��دود 8۰ درصد 
 مس��ووليت اداره آن را خ��ود دان��ش آم��وزان

 بر عهده دارند. و نکته سوم این است که امروزه در 

امر تعليم و تربيت ناگزیریم برای انتقال مفاهيم از 
ابزارها و تکنولوژی روز استفاده کنيم. 

با توجه به این که تا چند سال پیش گرایشی 
نسبت به اس�تفاده از این س�بک آموزشی 
در مجام�ع دولتی کش�ور وجود نداش�ت، 
این ک�ه ش�ما از لف�ظ » اجب�ار« و »ناگزیر« 
اس�تفاده می کنید آیا به معنای این اس�ت 
که اگ�ر راهی ب�ه جز اس�تفاده از ای�ن ابزار 
 هن�ری و تکنول�وژی روز ب�ود ش�ما آن را 
بر می گزیدید ی�ا این که ش�ما خواهان این 
هس�تید که داوطلبان�ه به س�راغ این نحوه 

آموزش بروید
در واقع اس��تفاده از لفظ ناگزیری به معنای عدم 
تمایل ما به اس��تفاده از این امکانات نيست. اما به 
هر حال آنچه در تمام دنيا و همچنين در کش��ور 
ما پيش از این آغاز شده و در حال رخ دادن است 
این است که استفاده از ابزار که زایيده تکنولوژی 
 در امر آم��وزش هس��تند اجتناب ناپذیر اس��ت. 
می توانيم تصور کني��م که یک بچه دو س��اله از 
هم��ان صب��ح ک��ه از خ��واب بي��دار می ش��ود، 
 وق��ت خ��وردن صبحان��ه در مقاب��ل تلویزی��ون

 می نشيند و با آنچه که از طریق تصاویر، موسيقی 
رنگ و هارمونی م��ی بيند همراه می ش��ود. این 
کودک تا زمانی که به س��ن ورود به مدرسه برسد 
به ط��ور کامل با تمام��ی ابزار تکنول��وژی و نحوه 
استفاده از آن ها آشنا شده و وقتی به مدرسه وارد 
می شود، نمی ش��ود انتظار داش��ت که به سبک 
روش های قدیم س��اعت ها بی تحرک و آرام سر 
 کالس بنشيند و با دقت تمام به درس توجه کند. 
بنابراین ما در امر آموزش چاره ای نداریم جز این 
که با موجی که در دنيا برای استفاده از این امکانات 

به راه افتاده همراه شویم.
ش�ما یک�ی از راه ه�ای دس�ت یاب�ی ب�ه 
 ای�ن اه�داف را جش�نواره فیل�م رش�د

 می دانید؟
  البت��ه... واقعيت این اس��ت که نيازه��ای جدید 
 روش ه��ای جدی��د می طلب��د. مثل پيش��رفت

 امور بانکی که در کش��ور ما به س��رعت در ميان 
 مردم فراگير ش��د.در حال حاضر ام��ر آموزش از

 1 یا 2 سالگی در منزل و در کنار خانواده آغاز شده 

و ما ناچار هس��تيم که تکميل کننده  این مس��ير 
آموزش��ی باش��يم نه این که در برابر آن بایستيم 
 و ب��ی تردید این مس��اله ه��دف مهم جش��نواره

 فيلم رشد است...
در پای�ان درب�اره نح�وه فعالی�ت ه�ای 
آموزش وپ�رورش در اس�تان اصفه�ان در 
 زمین�ه توج�ه ب�ه گرای�ش ه�ای هن�ری 
دانش آموزان توضیح دهید. در این باره چه 

تمهیداتی اندیشیده اید
همانط��ور ک��ه هم��ه م��ا م��ی داني��م اصفهان 
ی��ک ش��هر فرهنگی ب��ا تاری��خ و تمدن��ی غنی 
اس��ت و از قدی��م االی��ام نيز ای��ن ش��هر کانون 
ق��رار  هنردوس��تان  و  هنرمن��دان   توج��ه 
می گرفته اس��ت.با توجه به این واقعيت سازمان 
آم��وزش و پ��رورش هم ب��ه دنبال شناس��ایی و 
 کش��ف اس��تعدادهای ت��ازه و جدی��د در مي��ان

 دانش آموزان اس��ت. ام��ا باید اعت��راف کنيم که 
هنوز حق این مطلب به درس��تی ادا نش��ده است 
و هنوز ج��ای آن دارد که مس��وولين توجه ویژه 
ای به بح��ث هنر و ش��اخه های مختل��ف آن در 
مدارس داش��ته باش��ند چرا که در مي��ان دانش 
آموزان ما در ش��هر اصفهان این پتانسيل در حد 
بس��يار باالیی وج��ود دارد و باید از آن اس��تفاده 
بهينه کنيم.از سوی دیگر هنرمندان این شهر هم 
متقاضی حمایت و پش��تيبانی بيشتری هستند 
و مسلما اقدامات وزارت ارش��اد و اداره کل ارشاد 
اسالمی استان اصفهان هم در این باره بسيار موثر 
 خواهد بود.گفتنی است، چهل و سومين جشنواره

 بين المللی فيلم رشد در اصفهان چند روز گذشته 
با حضور معاون پژوهش��ی و برنامه ریزی آموزشی 
وزیر آم��وزش و پرورش، مدیر اجرایی جش��نواره 
فيلم رش��د، نماین��ده دبيرخانه جش��نواره فيلم 
 رشد در اصفهان، معاون پرورشی و فرهنگی اداره

 کل آم��وزش و پ��رورش اس��تان اصفه��ان و 
دانش آموزان در تاالر فرهنگي��ان اصفهان افتتاح 
شد.مراس��م اختتاميه چهل و س��ومين جشنواره 
بين المللی فيلم رشد در اصفهان، روز چهارشنبه 
در س��اعت 18:3۰ در تاالر فرهنگي��ان با حضور 
مسووالن آموزش و پرورش و دانش آموزان برگزار 

می شود.

چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم رشد در اصفهان

جشنواره فیلم رشد، به تصویر کشیدن تجربه در قاب هنر

گروه 
فرهنگ و هنر 
زاینده رود 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 اموال هیات کشتی اصفهان
 توقیف شد

بخش��ی از اموال هیات کش��تی اس��تان اصفهان به دلیل شکایت چند 
ش��اکی، توقیف شد.سه ش��اکی خصوصی که برای گرفتن حق خود به 
هیات کش��تی اصفهان رفته بودن��د، در نهایت به دلی��ل عدم پرداخت 
مطالبات خود حکم توقیف اموال هیات کشتی اصفهان را به رییس این 
هیات نشان دادند.منصور ماهرانی، مسوول سابق امور شهرستان های 
هیات کش��تی اصفهان که یکی از طلبکاران هیات کش��تی اصفهان به 
شمار می رود، در گفت وگو با مهر با تایید این خبر اظهار داشت: هیات 
کشتی اصفهان به من و دو نفر دیگر نزدیک به 15 میلیون تومان بدهی 
دارد اما از پرداخت این مس��اله خودداری می کند.مس��وول سابق امور 
شهرستان های هیات کش��تی اصفهان تصریح کرد: متاسفانه از زمانی 
که میرواحدی به هیات کشتی اصفهان آمده، بسیاری از اهالی کشتی 

اصفهان از کار خود کنار رفته اند که نمی دانم دلیل آن چیست.

بازار سیاه بلیت های جام جهانی 
تحقیق بر روی حدود 130 شرکت به علت فروش بلیت های جام جهانی 
در بازار سیاه در حالی انجام می شود که فیفا مدعی است برخی بلیت ها 

300 درصد گران تر عرضه می شوند.
 برخی از این ش��رکت ها در کش��ورهای مطبوع خود با اق��دام قضایی

 روبه رو هستند.
شرکت خدمات ای جی اعالم کرد از فعالیت شرکت هایی که بلیت های 
جام جهانی را به قیمت های بسیار گران تر در بازار سیاه عرضه می کنند 
آگاه است.روزنامه استادو دو سائوپولو به نقل از پاتل مشاور حقوقی این 
شرکت از وجود بازار س��یاه عظیمی که بلیت ها را با قیمت 300 درصد 
باالتر از قیمت واقعی آن عرضه می کند خبر داد. بلیت های جام جهانی 
سال آینده فقط از طریق تارنمای فیفا عرضه می شود.سایر اپراتورهای 
 غیرمجاز در چندین کش��ور دیگر از جمله اس��ترالیا و چی��ن فعالیت 
می کنند.پاتل گفت: فیفا از اقدام این شرکت ها آگاه است ودر صورت 

لزوم آماده اتخاذ اقدام قانونی در برزیل است

 اجاره 100 ساله صندلی
  به نام یک ایرانی

تا چند س��ال دیگر یکی از صندلی های ویمبلی شهر لندن به نام مدیر 
عامل سابق شموشک نوش��هر رزرو خواهد ماند.فردی که دیگر دربین 
ما نیس��ت و حتی زمانی که فوت کرد عکس��ی از او پیدا نمی ش��د که 
بتوان آن را در رسانه ها منتشر کرد.آن فرد کسی نیست به جز مسعود 

درویش،مالک باشگاه شموشک نوشهر.
او که تقریبا 4 س��ال پیش دار فانی را وداع گف��ت خدمات زیادی برای 
فوتبال انجام داد و تا زمانی که زنده بود س��عی داش��ت تا هر طور شده 
فوتبال پایه استانش را ارتقا ببخش��د.درویش که یکی از عالقه مندان 
دیوید بکام،منچس��تر یونایتد و تیم ملی انگلیس بوده اس��ت برای این 
که بتواند بازی های بکام در تیم ملی را تماشا کند یکی از صندلی های 
ویمبلی لندن را به مدت 100 سال اجاره کرده است.این اتفاق در حالی 
افتاده اس��ت که در نبود او فرزندان درویش می توانن��د از صندلی که 

پدرشان اجاره کرده استفاده کنند.

 برگزاری مسابقات تانگ ایل مودو 
در فالورجان

مسابقات تانگ ایل مودو با شرکت 96 رزمی کار در شهرستان فالورجان 
برگزار گردید. مسابقات تانگ ایل مودو انتخابی برترین های شهرستان 
فالورجان در سالن رزمی سپاه با ش��رکت 96 رزمی کار از شش باشگاه 
حوزه شهید محمد منتظری قهدریجان،پوریای ولی قهدریجان،شهید 
بهشتی،دشتچی،الرگان و تیم فوالد ش��هرکه به عنوان مهمان دراین 

مسابقات شرکت داشت، برگزار گردید.
محمد بازآمد رییس س��بک تانگ ایل مودو اس��تان اصفهان گفت:این 
مسابقات دراس��تایلهای تیم فایت،دفاع شخصی،سالح سرد،شکستن 

اجسام سخت و مبارزه به صورت تیمی و انفرادی برگزار شد.

 تداوم صدرنشینی ذوب آهن 
در لیگ تکواندوی باشگاه های کشور

با 2 پیروزی دیگر صدرنشینی تیم تکواندوی نوجوانان ذوب آهن در لیگ 
تکواندوی باشگاه های کشور ادامه پیدا کرد.

هفت��ه س��وم و چه��ارم دور برگش��ت لی��گ نوجوان��ان تکوان��دو به 
میزبان��ی اصفهان و ورزش��گاه فوالدش��هر برگزار ش��د.تیم تکواندوی 
نوجوان��ان ذوب آه��ن در هفت��ه س��وم ای��ن رقابت ه��ا ب��ه مص��اف 
یاری ک��رج رف��ت و در هفته چه��ارم نی��ز در مقابل سلحش��ور کرج 
ق��رار گرفت.ذوب آهن موفق ش��د تیم یاری ک��رج را با نتیج��ه 6 بر 4 
 شکس��ت دهد اما در برابر سلحش��ور کرج ب��ا نتیجه 6 بر 4 شکس��ت 

خورد.
در پایان این دور ذوب آهن با 28 امتیاز رتبه نخست را در اختیار دارد؛ 
مناطق نفت خیز جنوب با 22 امتیاز دوم اس��ت و مژدهی رش��ت با 21 

امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.

 آرامش به ورزش اصفهان
 باز می گردد

جزینی/  عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

بی ش��ک با بر س��ر کار آمدن دولت تدبیر و امید و به س��رآمدن دوران 
 مدی��ران اتوبوس��ی در ورزش اصفه��ان، آرام��ش ب��ه ورزش اصفهان 
بازمی گردد.در حال حاضر ورزش اصفهان در ضعیف ترین ش��رایط خود 
قرار داردو امکانات ورزشی در اصفهان بسیارناچیز است و وسایل ورزشی  
نیز که در حال حاضر وجود دارد فرسوده شده است. این درحالی است که 
بیشترین جمعیت شهر اصفهان 
در مناطق محروم قرار دارد ولی 
ای��ن اف��راد از محرومیت  های 
شهرسازی، رفاهی، فرهنگی، 
 ورزش��ی و اقتص��ادی رن��ج

می برند و مسووالن شهرداری  
باید ب��ه این امر توجه داش��ته 

باشند.

بازیکنان ایرانی در لیگ های 
اروپایی

تیم های مسعود ش��جاعی، دانیل داوری، اش��کان دژاگه و 
علیرضاجهانبخش در رقابت های مختلف لیگ های اروپایی 

دراین هفته به مصاف حریفان رفتند.
عملکرد این بازیکنان و تیم هایشان از این قرار است.

       شکس�ت الس پالم�اس باحض�ور 70 دقیقه ای 
شجاعی

تیم الس پالماس درهفته هجدهم لیگ دسته دوم اسپانیا، 
درحضور بیش از 8هزار تماش��اگر با نتیجه 2 بر صفر مقابل 

میهمانش رئال مادرید کاستیا شکست خورد.
آرتیلس اولیوا، بازیکن الس پالماس به اشتباه در دقیقه 15 
دروازه تیم خود را باز کرد و لوکاس هم در دقیقه 53 گل دوم 
رئال مادرید کاستیا را زد.مسعود شجاعی،هافبک ملی پوش 
ایرانی الس پالماس که در ترکیب اصل��ی تیم اش به میدان 
رفته بود در دقیقه 70 جای خود را به تاتو داد.الس پالماس با 
قبول این شکست؛26 امتیازی باقی ماند تا همچنان تیم ششم 

جدول رده بندی لیگ دسته دوم اسپانیا باشد.
       شب تلخ اشکان دژاگه

تیم فوالم در حالی که اشکان دژاگه هافبک ملی پوش ایرانی 
خود را 90 دقیق��ه در اختیار داش��ت درادامه ناکامی هایش 
درلیگ برتر انگلیس با نتیجه سنگین 4 بر یک مغلوب اورتون 
شد.تیم اورتون با کسب هر سه امتیاز این بازی 31 امتیازی 

شد و به رده چهارم جدول این لیگ صعود کرد.
       برانشوآیگ مغلوب آگزبورگ شد

تیم قعرنشین برانشوآیگ دربوندسلیگای آلمان که 90دقیقه 
دانی��ل داوری دروازه بان ملی پوش ایرانی خ��ود را در زمین 
داشت، با نتیجه 4 بر یک مغلوب تیم آگزبورگ شد.دروازه بان 
ملی پوش ایرانی تیم اینتراخت برانش��وآیگ بعد از این بازی 
گفت: پس از خوردن گل چهارم از آکس��بورگ بازی برای ما 
 تمام ش��د.دنیل داوری عنوان کرد:وقتی 3 بر 1 عقب بودیم

 می توانستیم یک گل بزنیم وبازی را 3 بر 2 کنیم اما متاسفانه 
از فرصت استفاده نکردیم.وی افزود:پس از آن،گل چهارم را 
خوردیم و مسابقه برای مان تمام ش��د و دیگر نتوانستیم به 

بازی برگردیم.
      پیروزی نایمخن در غیاب جهانبخش

تیم فوتبال نایمخ��ن درخانه میزبان رودا جی س��ی بود که 
این مسابقه 4 بر 3 به س��ود نایمخن به پایان رسید.علیرضا 
جهانبخش به دلیل محرومیت دراین دیدار در ترکیب 18 نفره 
تیم اش قرار نداشت.نایمخن با این پیروزی 15 امتیازی شد و 

به رده هفدهم جدول هجده تیمی صعود کرد.

اخبار لژیونرها 
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فتاحی 
سیاهمزگی 

 
بین المللی المپیک دوپینگ عبارتست 
از تجویز یا مصرف یک ماده خارجی یا 
م��اده درون زای بدن،با مقادی��ر غیر عادی و یا راه اس��تعمال غیر 
طبیعی توس��ط ش��خص س��الم با هدف افزایش کارآیی ورزشی.

دوپینگ ب��ه معنای اس��تفاده از م��واد متعلق به گ��روه داروهای 
ممنوع،محدود شده و یا استفاده از روش های گوناگون غیرمجازی 
مي باشد.به قول خوان آنتونیو سامارانش رییس کمیته بین المللی 
المپیک،دوپینگ نوعی تقلب است که از جنبه های مختلف منجر 
به انحطاط و مرگ مي شود:مرگ فیزیولوژیک چرا که دستکاری 
 غیرقانون��ی در فرآین��د طبیع��ی باعث تغیی��رات ش��دید و گاها

برگشت ناپذیری در بدن مي شود.مرگ جسمی نظیر برخی موارد 
اسف بار مرگ ورزشکاراني  که در س��ال های اخیر مشاهده شده 
اس��ت.انحطاط رواني و ش��خصیتی ناش��ی از رضایت شخص به 
تقلب،نادیده انگاش��تن توانایی ها و ظرفیت های شخصی و بزرگ 
کردن ناتوانی ها و معایب و باالخره انحطاط اخالقی به واسطه تعدی 

فرد از قوانینی که تمام جامعه بشری پایبند آن هستند.
از سوی دیگر در س��ال های اخیر پدیده ای به نام»پارا دوپینگ« 
نیز پا به عرصه وجود نهاده است که عبارتست از دادن دارو به یک 
ورزشکار توسط حریف جهت کاهش کارآیی وی و یا بدنام کردن 

ورزشکار .

کاربرد غیر مجاز داروها در جوانان
دوران جوانی، مرحله قدرت و آس��یب پذیری زیاد شناخته شده 
است.طغیان احساس��ات جوانی و طلب ش��هرت و مقام مي تواند 
جوانان ورزشکار را در برخی از موارد تش��ویق به کاربرد غیر مجاز 
دارو نماید.در نتیجه یک مطالعه بر روی جوامع غربی،داروها و موارد 
کاربرد غیرمجاز،برحسب میزان مصرف آن ها به ترتیب الکل،ماری 
 جوآنا،دخانیات،آمفتامی��ن ها،داروه��ای توه��م زا و کوکائی��ن،

ویتامین ها و باالخره استروئیدهای آنابولیزان گزارش شده اند.
به دلیل حساس��یت س��نی ویژه،ایجاد مقاومت درونی در جوانان 
از طریق ارایه آموزش ه��ای مفید در خص��وص داروها و عوارض 
مخاطره آمی��ز آن ها،بهتر از منع مس��تقیم و اعمال مجازات های 
شدید است،گرچه اتخاذ ش��یوه های قانونی نیز در جای خود در 

مورد افراد ضرورت دارد.

دالیل منع دوپینگ 
دوپینگ خود به دالیل اساسی زیر ممنوع شناخته شده است:

دالیل فیزیکی:کارب��رد داروها طیفی از اثرات جانبی ناخواس��ته 
و زیانبار را بر بدن فرد ب��ر جای می گذاردکه در پ��اره ای از موارد 
برگش��ت ناپذیر  اس��ت و از این رو،صدمات جبران ناپذیری را بر 
سالمتی ورزشکار وارد می سازد.دالیل اخالقی: دوپینگ با اهداف 
 عالیه ورزش که سالم سازی جس��م و روح مي باشد منافات دارد.

از طرف دیگر ای��ن پدیده زمینه را برای کش��انده ش��دن جوانان 
 ورزش��کار به س��وی بالی خانمانس��وز اعتیاد فراهم م��ی آورد.

دالیل قانون��ی: دوپینگ به دلی��ل ایجاد برتری غی��ر منصفانه در 
 صحنه ورزش،بر خالف مقررات جاری سازمان های اجرایی ورزش

 می باشد و ارتکاب آن جرم شناخته مي شود.
     مرگ و دوپینگ

باال بردن نیرو و اس��تفامت بدن به حد غیر عادی می تواند شرایط 
 حیات��ی بدن را ت��ا حد م��رگ تهدید کن��د.در س��ال 1886 یک

 دوچرخه س��وار به علت مصرف داروی دوپینگی ج��ان خود را از 
دست داد. نمونه های دیگری نیز از این موارد در سال های گذشته 
 در کشورهای مختلف دیده شده اس��ت. ورزشکاری که دوپینگ

 می کند در حقیقت خود را در ریسک حیاتی قرار می دهد.
    پارادوپینگ 

در سال های اخیر پدیده ای به نام» پارا دوپینگ « پا به عرصه وجود 
نهاده است که عبارتست از دادن دارو به یک ورزشکار توسط حریف 

جهت کاهش کارآیی وی و یا بد نام کردن ورزشکار.
حسین پار کارشناس ارشد تربیت بدنی اظهار داشت: یک ورزشکار 
حرفه ای به ش��دت در مقابل پارا دوپینگ آسیب پذیر است، زیرا 
به راحتی و با جابه جا کردن یک بطری آب م��ی تواند در این دام 

گرفتار شود.
 پار در ادامه تصریح کرد: چنین اقدامی خیانتی بزرگ محس��وب

 می شود. به طور مثال یک ورزش��کار ناآگاه از همه جا مبادرت به 
مصرف غذا یا نوشیدنی می کند که دیگران به آن مواد نیروزا اضافه 

کرده اند و در ادامه تست دوپینگ مثبت می شود.
وی گفت: ممکن است یک ورزشکار 3 یا 4 ماه قبل از مسابقه مواد 
مصرفی را از کسی قبول کرده و مصرف کرده باشد که در آن ماده 
نیروزا ریخته شده باشد، با توجه به این که این مواد تا 6 ماه در بدن 
ورزشکار باقی می ماند لذا در زمان ارایه تست متوجه می شود که 

جواب مثبت است.
پدیده ي پارادوپینگ معموال در برخي تورنمنت هاي طوالني رخ 
مي دهد. این موضوع مي تواند در ش��رایطي که کشورها با یکدیگر 
اردوي مش��ترك برگزار مي کنند، هم رخ ده��د به همین دلیل به 
ورزشکاران توصیه مي شود، از مصرف نوش��یدني و مواد خوراکي 
پلمب نش��ده خودداري کرده و براي مصرف مکمل هاي ورزشي با 

پزشکان مورد اعتماد مشورت کنند.
دریک جمع بندی، هوش��یاری نس��بت به مراقبت از بدن که یک 
امانت الهی اس��ت موجب آرامش و س��المت مان در ادوار زندگی 
خواهد بود.از ی��اد نبریم ، ورزش در هرس��طحی ابت��دا باید مایه 

تندرستی ما باشد.

تعریف دوپینگ در ورزش ؛

به بهانه  پارادوپینگ  که چشم قهرمانان را می گریاند
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بازی با تیم شهرداری 
بم فینال زودرس 

خودروی
آقای سر مربی

زهرا  شمس  اظهار داشت: فردا در نخستین بازی خود در رقابت های این فصل 
جام حذفی باید در مقابل شهرداری بم قرار بگیریم.

شمس با بیان این که در حال حاضر تیم ما با بحران شدید مالی مواجه است، 
گفت: خوشبختانه بازیکنان تیم با این مشکل کنار آمده اند اما امیدوارم هر چه 

سریع تر این مشکل تیم ما حل شود.
وی با اشاره به تیم شهرداری بم افزود: این تیم در حال حاضر در صدر جدول 
رقابت های لیگ برتر قرار دارد و با بازیکنان بسیار خوبی که دارد از مدعیان لیگ 

و جام حذفی محسوب می شود.
سرپرس��ت تیم فوتبال بانوان آینده س��ازان میهن تصریح ک��رد: این بازی در 
رقابت های جام حذفی یک فینال زودرس اس��ت اما در صورتی که این دیدار 
در مراحل پایانی برگزار می شد می توانس��ت رقابت های جام حذفی را بسیار 

جذاب تر کند.

به نقل از روزنامه مارکا، شرکت تیونینگ منصوری آلمان، شرکتی با مدیریت 
کوروش منصوری که در زمینه تجهیز و تقوی��ت خودروهای لوکس فعالیت 
می کند، در نظر دارد با همکاری ش��رکت جواهرس��ازی »راف هاوس« برای 
 ژوزه مورینی��و، س��رمربی پرتغالی چلس��ی اتومبیل��ی منحصربه ف��رد با نام 
»مورینیو سوپرکار« طراحی کند.از این خودرو فوق العاده مورینیو که قدرتی 
معادل 750 اس��ب بخار دارد و مطمئنا اتومبیل  های لوکس بازیکنانی مانند 
کریستیانو رونالدو زیر سایه خود قرار خواهد داد، تنها 7 دستگاه تولید می شود 
که اولین آن مختص آقای خاص خواهد بود. بدنه این خودرو کامال از فیبر کربن 

ساخته شده است. 
هنوز تصویر کاملی از خودرویی که کمپان��ی منصوری برای مورینیو طراحی 
کرده منتشر نشده و تنها قسمتی از طراحی پشت آن نشان داده شده است. قرار 

است سال آینده به طور کامل از این خودرو رونمایی شود.

ذوب آهن به دنبال جذب یک مهاجم برزیلی
مس��ووالن ذوب آهن با چند گزینه صحبت کرده و قرار است یک 
مهاجم برزیلی در روزهای آینده در تمرینات تیم ذوب آهن شرکت 
کند. قرار است کادر فنی از این بازیکن تست گرفته و در صورتی که 

نظر بوناچیچ جلب شد، با ذوب آهن قرارداد امضا می کند.

درخشش نیمار
در ادامه رقابت های هفته شانزدهم اللیگا، بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ 
میزبان تیم ویارئال بود و این تیم را در پایان با نتیجه 2 بر 1 شکس��ت 
داد و با 43 امتیاز همچنان درصدر جدول رده بندی این رقابت ها باقی 
ماند. هر دوگل بارسلونا دراین بازی را نیماربرای تیم اش به ثمر رساند. 

حادثه در ورزشگاه های جام جهانی برزیل
در این حادثه یک کارگر جوان ب��ه دلیل پارگی کابل نگهدارنده اش، از 
سقف ورزشگاه مانائوس سقوط کرد.ورزشگاه مانائوس در جام جهانی 
2014 میزبانی چهار مس��ابقه از جمله دیدار تیم های مطرحی چون 

انگلیس، ایتالیا، آمریکا و پرتغال را بر عهده خواهد داشت.

مس پارس برای ادامه فعالیت به بودجه نیاز دارد

چرا االن باشگاه ها فداکاری نمی کنند

کی روش: باید در جام جهانی ۲۳ هنرمند داشته باشیم

دومیدانی باید دور از حاشیه باشد
سرربی تیم هندبال مس پارس گفت: مساله فعلی تیم مس پارس 
تعلق آن به فالورجان یا شهر دیگری نیست و برای ادامه فعالیت این 

تیم در لیگ،  باید به آن بودجه تزریق شود.
رسول کش��انی اظهار داش��ت: این حق فالورجانی هاست که در 
لیگ برتر نماینده داش��ته باش��ند اما اگر بودجه م��ورد نیاز برای 
 ای��ن تیم تامی��ن نش��ود، بازیکنان حاض��ر همراه تی��م نخواهند

 شد.وی ادامه داد: بازیکنانی که این فصل به همراه تیم مس پارس 
در لیگ حضور پیدا کرده اند، تاکنون یک ریال دریافتی نداشته اند 

و در این صورت بازیکنان حاضر به همراهی تیم برای بازی دوستانه 
هم نمی شوند. سرمربی تیم هندبال مس پارس با اظهار بی اطالعی 
از وضعیت مدیر عامل باشگاه تصریح کرد: با وجودی که من سرمربی 
تیم هستم اما مهرابی تاکنون تماسی با من نداشته است و در جریان 

این که وی چه برنامه ای برای اسپانسری تیم دارد، نیستم.
کش��انی تاکید کرد: یک ماه دیگر مسابقات لیگ برتر از سر گرفته 
می ش��ود و همه تیم ها تمرینات شان را از س��ر گرفته اند اما هنوز 

وضعیت تیم ما مشخص نیست.

کارلوس کی روش گفت: مطلع هستید که ما با آرژانتین، بوسنی 
و نیجریه هم گروه شدیم. با سه تیم از سه قاره مختلف که دارای 
سه سبک متفاوت هستند روبه رو شدیم. در گروه سختی قرار 
داریم اما هدف ما صعود به مرحله بعد اس��ت. صحبت های من 
مثل فیلم عملیات غیرممکن اس��ت. اما اگر به گروه های دیگر 
هم توجه کنید می بینید که در این گروه ها نیز ش��رایط سختی 

وجود دارد.
وی ادامه داد: با ای��ن وجود هدف گذاری م��ان صعود به مرحله 
 بع��دی رقابت ها اس��ت. چرا که در ج��ام جهانی هس��تیم و در 
جام جهانی دیدار آس��ان وجود ندارد. پس باید از دو راه به این 
موضوع نگاه کنیم. اول این که دراماتیک ن��گاه کنیم و بگوییم 

موفق می شویم و راه بعدی راهی است که من به آن نگاه می کنم.
کی روش تصریح کرد: ش��خصا معتقدم قرعه ای  که برای ایران 
بیرون آمد هدیه ای بود برای ما به خاطر این که هدف و آرزوی ما 
حضور در جام جهانی و در میان بهترین های جهان بود که به آن 
رسیدیم و االن زمان آن است که از آن لذت ببریم از بازی مقابل 

بهترین های جهان.
سرمربی تیم ملی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بزرگ ترین 
مساله این اس��ت که مقابل آرژانتین بازی کنیم. ما به خودمان 
فکر می کنیم چون ایرانی هستیم و می خواهیم در جام جهانی 
بازی کنیم. در واقع بازی کردن با قدرت نیجریه توان آرژانتین 
و کیفیت بوس��نی چیزی نیس��ت که ما دنبالش باش��یم بلکه 

مشکل این است که چگونه نقاط ضعف مان را پشت سر بگذاریم.
س��رمربی تیم ملی یادآور ش��د: پس نظر من این است که این 
گروه ساده اس��ت و من از آن لذت می برم و شخصا آماده هستم 
 که مقابل این تیم ها بهتری��ن بازی ها را انج��ام دهیم و مهمتر 

آن که به آن چیزی که می خواهیم برسیم.
وی افزود: در این دو سالی که پش��ت سر گذاشتیم به خصوص 
6 ماه آخر مس��ایل و مش��کالت زیادی بوده که من راجع به آن 
حرف هایم را زدم ام��ا بازی مقابل آرژانتین ب��ه 11 بازیکن این 
سرزمین بس��تگی دارد که می خواهند در تاریخ ماندگار شوند 
و حال این س��وال پیش می آید که آیا برای ای��ن بازی ها آماده 
هستید یا خیر. 11 بازیکن اصلی و 7 ذخیره شایستگی حضور 

در این دیدار را دارند یا نه.کی روش تاکید کرد: چون مردم یک 
کشور می خواهند تیم ملی شان آماده باش��د پس این موضوع 
غرور و افتخار یک کش��ور را می طلبد تا خود را برای حضور در 
مقابل بهترین های جهان آماده کرده و از بازی مقابل آن ها لذت 
ببریم. در ادامه نشس��ت خبری ،کی روش گفت: مطلع باش��ید 
که تا االن زمان را از دس��ت داده ایم و باز هم از دس��ت خواهیم 
داد. اما 6 ماه دیگر باقی مانده و ما باید با هوش باال آن را جبران 
کنیم تا بتوانیم به فاکتورهایی که مدنظرمان است برسیم، برای 
رسیدن به هدف فقط یک مس��اله وجود دارد و آن این است که 
خانواده فوتبال را دور هم جمع کنیم چرا که بدون این پشتوانه 

به جایی نمی رسیم.

مربی تیم ملی پرتاب دیس��ک و وزنه گفت: باید دور از حاشیه 
تمرین کنیم تا ملی پوشان تمرکز الزم را داشته  باشند.

عباس صمیمی ، در مورد برگزاری اردوی ملی پوشان پرتابی 
در جزیره قشم اظهار داشت: خوشبختانه شرایط خوبی در اردو 
وجود دارد و فکر می کنم بهترین مکانی که در این فصل برای 
تمرین وجود داشت، جزیره قش��م بود و تمامی امکانات الزم 
هم برای کار فراهم است. فقط مشکل دایره پرتاب بود که این 
مساله هم برطرف شد. وی با تاکید بر این که ملی پوشان باید 

دور از حاش��یه تمرین کنند، گفت: یکی از دالیلی که قشم را 
انتخاب کردیم همین بود که بچه ها به دور از حاشیه و با تمرکز 
کار کنند. به شخصه تمام مس��ایل آن ها را پیگیری می کنم.

این مربی در خصوص ای��ن که حض��ور در دوره مربیگری در 
آمریکا چه قدر به کارش کمک کرده اس��ت، گفت: نمی توانید 
چیزی را ک��ه در کالس ه��ا آموختید بالفاصل��ه در تمرینات 
 استفاده کنید و روش های خود را کنار بگذارید. باید رفته رفته 

آموخته ها را انتقال دهیم.



رتبه اول پژوهش
دانشگاه شهرکرد

مركز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهركرد بر اساس گزارش عملكرد 
پژوهش و فناوري س��ال 90 وزارت علوم، موفق به كس��ب رتبه  اول 
واحدهاي پژوهشي كش��ور در نس��بت هزينه  هاي پژوهشي  به كل 
هزينه ها ش��د. بر اس��اس گزارش خالصه  عملكرد پژوهش و فناوري 
واحدهاي پژوهشي سال 90 معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، 
مركز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهركرد در زمينه  تخصيص هزينه   
فعاليت هاي پژوهشي نسبت به كل هزينه هاي مراكز پژوهشي در سال 

90، رتبه  اول كشور را كسب كرد.

 تخصیص اعتبارات عمرانی
 به پروژه های در حال اتمام 

استاندار چهارمحال و بختياری گفت: اعتبارات عمرانی به پروژه های 
در حال اتمام ب��ا توازن منطقه ای، بخش��ی و دس��تگاهی اختصاص 
می يابد.به نقل از اس��تانداری چهارمحال و بختياری، قاسم سليمانی 
دشتكی در شورای برنامه ريزی استان، اظهار داشت: اعتبارات عمرانی 
به پروژه های در حال اتمام با توازن منطقه ای، بخش��ی و دستگاهی 

اختصاص می يابد.

همایش »بام ایران در حسرت آب« 
برگزار می شود

رييس شورای اسالمی شهركرد از برگزاری سومين همايش استانی 
بحران آب چهارمحال و بختياری با عنوان بام ايران در حسرت آب در 
روز چهارشنبه بيست و هفتم آذر ماه در شهركرد خبر داد.محمدرضا 
بياتی اظهار داشت: سومين همايش بحران آب چهارمحال و بختياری 
با عنوان بام ايران در حس��رت آب در روز چهارش��نبه بيست و هفتم 
آذر ماه در شهركرد برگزار می شود.وی با اش��اره به اهداف برگزاری 
اين همايش، گفت: بحران آب و محيط زيس��ت، تغيير اقليم و بحران 
آب، پيامدهای اجتماعی و اقتصادی اين بحران، مديريت تخصيص و 
بهره وری آب، حفاظت از منابع آب های سطحی و زيرزمينی و مديريت 
حوضه ای و توسعه پايدار آب از مهم ترين اهداف اين همايش هستند.

  صرفه جویی  روزانه
 500 هزار مترمکعب گاز 

مديرعامل شركت گاز چهارمحال و بختياری گفت: اگر هر مشترک 
گاز در استان در ساعات گرم روز تا حدودی ميزان گاز مصرفی خود 
 را كاهش دهد می توان ح��دود 500 هزار مترمكعب گاز در اس��تان 
صرفه جويی كرد. اس��ماعيل هيبتيان اظهار  داشت: در حال حاضر 
225 هزار مش��ترک گاز در اس��تان از نعمت گاز طبيع��ی بهره مند 
هس��تند.وی با بيان اين كه در فصول سرد سال به دنبال كاهش دما، 
ميزان مصرف گاز در بين مش��تركين افزايش می يابد، گفت: در حال 
حاضر در استان هيچ كمبودی در راستای تامين گاز برای مشتركان 

وجود ندارد.

اخبار کوتاه

سومين مركز نيكوكاري شهرستان كيار در روستاي دزک با حضور فرماندار و مسووالن كميته امداد 
شهرستان كيار به بهره برداري رسيد.مدير كميته امداد شهرستان كيار در اين آيين بر لزوم ترويج 

فرهنگ نيكوكاری و كمک به همنوع تاكيد كرد.
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سومین مركز نیکوكاري شهرستان كیار به بهره برداری رسید

 صناي��ع دس��تي عش��اير ني��ز در اي��ن اس��تان 
بس��يار متنوع بوده اس��ت كه همواره م��ورد توجه 
ش��هر نش��ينان و روس��تاييان قرار گرفته است. در 
بين جامعه عش��ايري اس��تان نيز صناي��ع مدرن و 
كارگاهي وج��ود ن��دارد و صنعتگران اي��ن جامعه 
 ب��ه تولي��د صناي��ع دس��تي اش��تغال دارن��د و

 فعاليت ه��اي غالب آن ه��ا در زمينه ه��اي بافت 
چغا، خور و خورجين، قالي و قاليچه، س��ياه چادر، 

گليم، دس��تكش و كاله پشمي است. صنايع دستي 
 در جامعه عش��ايري اس��تان يک فعالي��ت جنبي

 به حس��اب مي آيد و اوق��ات فراغت زن��ان به اين 
امر اختصاص م��ي ياب��د و در بين بعض��ي طوايف 
 به رش��ته خاصي از صنايع دس��تي اهمي��ت داده

 مي شود مثل چغا بافي كه طايفه كيارسي در بافت 
بهترين نوع آن زبانزد عش��اير هستند.بررس��ي ها و 
 مطالعات انجام ش��ده نش��ان مي دهد كه توليدات

 

صنايع دستي اين جامعه عمدتا جنبه خود مصرفي 
دارد و به صنايع دستي به عنوان يک پيشه و حرفه 
درآمد زا توجه نمي شود ولي برخي از صنايع دستي 
عش��اير نيز در بازارهاي داخلي و خارجي به فروش 

مي رسد.

صنایع دس�تي عش�ایر چه�ار محال و 
بختیاري زبانزد خاص و عام است

مدي��ر كل مي��راث فرهنگ��ي، صناي��ع دس��تي و 
گردش��گري چه��ار مح��ال و بختي��اري در گفت 
 وگو با خبرنگار مهر گفت: صنايع دس��تي عش��اير 
چهار محال و بختياري بسيار متنوع و زيبا است كه 
همواره زبانزد خاص و عام قرار گرفته اس��ت.م ژگان 
رياحي با اشاره به اين كه صنايع دستي چهار محال 
و بختياري تحت تاثير تنوع ش��يوه ه��اي توليدات 
گوناگون و متنوع اس��ت، اظهار داشت: عشاير كوچ، 
عشاير اسكان يافته، روستاييان و اقشار شهر نشين 
در پديد آوردن اين نوع محصوالت سهيم هستند.وي 
به برخي از صنايع دستي عشاير اين استان اشاره كرد 
و افزود: چغا بافي، يكي از مهم ترين صنايع دس��تي 
عشاير اين استان است كه طايفه كيارسي در بافت 
بهترين نوع آن زبانزد هس��تند.رياحي يادآور ش��د: 
قالي بافي، نمد مالي، كاله مالي، جاجيم بافي، خور 
و قفل س��ازي و... از ديگر صنايع دستي اين استان 
به حساب مي آيد.وي با اش��اره به اين كه قالي بافي 
در بين عشاير بسيار رايج است، بيان داشت: برخي 
 از زن��ان بختياري نوع��ي قالي به نام) ب��ي بي باف( 
مي بافند ك��ه از كيفي��ت بااليي برخوردار اس��ت.

رياحي اذعان داش��ت: نم��د مالي از ديگ��ر صنايع 
دستي اين اس��تان به ش��مار مي آيد كه بيشتر در 
ش��هركرد و بروجن به اين كار مش��غول مي شوند.

وي همچنين به صنعت قفل س��ازي در اين استان 
 اش��اره اي كرد و اف��زود: قفل س��ازان چالش��تري

 قفل هاي پوالدي خوبي مي س��ازند كه با قفل هاي 
ماشيني رقابت مي كند.

بازارچ�ه ه�اي دایم�ي  از  حمای�ت 
صنایع دستي در استان

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
چهار محال و بختياري گفت: حمايت از بازارچه هاي 
صنايع دستي اس��تان الزم و ضروري است.م ژگان 
رياحي اظهار داشت: متاسفانه بازارچه هاي دايمي 
صنايع دس��تي در اس��تان وجود ندارد و الزم است 
براي برپايی بازارچه هاي دايم��ي اقداماتي صورت 
گيرد.وي تصريح كرد: صنايع دس��تي اين اس��تان 
خصوصا در جامعه عشايري بسيار متنوع بوده است 
كه با زدن بازارچه هاي دايمي مي توان اين افراد را 
تا حدودي حمايت كرد تا بتوانند محصوالت خود را 
به فروش برس��انند.رياحي ادامه داد:در حال حاضر 
قلعه چالشتر تنها مكاني است كه هنرمندان صنايع 
دس��تي اين اس��تان هنرهاي خود را به نمايش مي 
گذارند كه اين مكان بس��يار كوچک و محدود بوده 

 و جوابگوي هنرمندان براي ارايه محصوالت ش��ان
 نمي باشد. 

وي با اش��اره به اين ك��ه در برنامه پنجم توس��عه، 
ايج��اد بازارچه ه��اي دايمي صنايع دس��تي ديده 
شده است، اذعان داش��ت: اين بازارچه ها به صورت 
 كارگاه��ي خواهد ب��ود و عرض��ه و ف��روش در آن

 مكان ه��ا ص��ورت م��ي گيرد.رياحي با بي��ان اين 
 كه درآينده در شهرس��تان ه��اي اين اس��تان نيز

 مي ت��وان بازارچ��ه ه��اي صنايع دس��تي را ايجاد 
كرد، بي��ان داش��ت: چنانچه شهرس��تان هاي اين 
 اس��تان قابليت الزم را داش��ته باش��ند م��ي توان

 بازارچه هاي صنايع دستي به صورت موقت در آن 
نقاط ايجاد كرد.

برگزاري نمایشگاه ملي صنایع دستي در 
استان در توسعه درآمد موثر خواهد بود

مس��وول ح��وزه صنايع دس��تي مي��راث فرهنگی 
چه��ار مح��ال و بختي��اري ني��ز در اي��ن خصوص 
اظه��ار داش��ت: در س��ال ج��اري نمايش��گاه ملي 
صنايع دس��تي در اس��تان زده خواهد ش��د كه اين 
امر م��ي تواند به هنرمن��دان صنايع دس��تي ما نيز 
 كمک كند. مهرداد رييس��ي اظهار داشت: در بحث 
 بس��ته بندي صنايع دس��تي اين اس��تان تا كنون 
هيچ گون��ه اقدامي صورت نگرفته اس��ت و چنانچه 
 برخ��ي از صنايع دس��تي اين اس��تان ب��ه صورت

 بس��ته بندي ارايه ش��ود مي تواند در بحث اشتغال 
نيز كمک كند.

وي تصريح ك��رد: ت��ا كن��ون ش��ركت تعاوني كه 
صادرات صنايع دس��تي را به ديگر كشور ها داشته 
 باش��د در اين اس��تان وجود نداش��ته و پيش بيني

 مي ش��ود در برنامه هفتم اين كار در استان صورت 
گيرد.رييس��ي ادامه داد: چنانچه صنايع دستي اين 
استان به كش��ور هاي ديگر صادر شود تحول خوبي 
در صنايع دستي اس��تان صورت خواهد گرفت .وی 
اذعان داش��ت: صنايع دستي عش��اير نيز در استان 
بسيار متنوع بوده است كه مي توان از آن ها به عنوان 

يک فرصت شغلي براي عشاير استفاده كرد.
رييس��ي با بيان اين كه اكنون بيش از ش��ش هزار 
و 569 نفر در حوزه صنايع دس��تی اس��تان فعاليت 
می كنن��د، تصريح كرد: اين افراد بيش��تر به صورت 
خانگ��ی و كارگاهی در اي��ن زمينه اش��تغال دارند 
كه طبق اين س��ند پيش بينی می ش��ود ت��ا پايان 
 برنام��ه پنجم اين تع��داد به  هفت ه��زار و883نفر

 برسد.

صنایع دستی استان نمایشگاه دایمی می خواهد

اشتغال 6 هزار نفر در هنر دست و دل

تولید صنایع دستي در توسعه، درآمد زایي و اشتغال اس�تان چهارمحال و بختیاری نقش تعیین کننده ای دارد، یکی از راه های حمایتی 
این بخش برپایی نمایشگاه های دایمی و فصلی است که متاس�فانه این مهم به علت وجود پاره ای از مشکالت در این استان مورد غفلت 
 واقع شده است. استان چهارمحال و بختیاری استانی کوچک و استانی کمتر توس�عه یافته در جنوب غربی کشور است که در ارتفاعات
 رشته کوه زاگرس واقع شده اس�ت.این استان پتانس�یل وظرفیت های باالیی دارد که اگر به آن ها توجه شود استان از حالت محرومیت 
بیرون می آید و در مسیر توسعه قرار می گیرد.وجود آثار تاریخی، مناطق گردشگری، صنایع دستی و... از ظرفیت های این استان است 

که توجه به آن ها می تواند استان را بیش از پیش در مسیر توسعه قرار دهد.
در این میان چهارمحال و بختیاری یکی از استان هایی که است که در تولید صنایع دس�تی همیشه پیشتاز بوده و آثار صنایع دستی آن 

مانند گلیم، فرش، جاجیم، نمد،قفل، لباس های محلی مانند چغا و... شهرت کلی و جهانی دارد.
از حمایت هاي صنایع دستي اس�تان برپایی بازارچه هاي دایمي و موقت در استان اس�ت که هنرمندان بتوانند محصوالت خود را در این 

بازارچه ها و براي هم استاني ها و حتي مسافران و گردشگران به نمایش بگذارند و البته به فروش برسانند.

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

ابالغ وقت رسیدگی
864 در خصوص پرونده کالسه 610/92 خواهان احمد رضا ناظمی سجزی  
شماره  به  سیکلت  موتور  سند  انتقال  به  خوانده  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
انتظامی 46134-تهران 32 به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت احمد ایزدی 
محمد آبادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/11/14 ساعت 
17 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
روبروی  علی  خیابان مسجد  انتهای  خیابان خوراسگان  در  واقع  این شعبه 
دانشگاه پیام نور مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت 
اتخاذ می شود. م الف 10468مدیر دفتر شعبه 34 مجتمع شماره یک  شورای 

حل اختالف اصفهان 

مفاد آراء 

854 شماره 103/92/1499/58 آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه   آئین   13

فاقد سند رسمی 
را ی شماره 710 هیات : آقای حسن صمیمی نژاد فرزند قدرت اله بشماره 
شناسنامه 2909 صادره از کاشان به شماره ملی 6199943171 و خانم الهه 
و  آران  از  صادره   – شناسنامه  بشماره  ابراهیم  فرزند  قاسم  حمزه  قدیمی 
بیدگل به شماره ملی 6190023215 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 149 متر مربع پالک 901 فرعی از 323 فرعی مفروز و مجزی 
شده از 2645 اصلی واقع دروشاد بخش  3 حوزه ثبتی آران و بیدگل که در 
آگهی های قبلی نام مالک اشتباها حسین صمیمی نژاد انتشار یافته است که 

بدین وسیله اصالح می گردد. 
عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 

مفاد آراء 
855 شماره 103/92/1497/58آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل تصرفات 

مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضیان 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند . 

1- رای شماره 1431 هیات : آقای علی اصغر شانه ئی آرانی فرزند محمد 
ملی  شماره  به  بیدگل  و  آران  از  صادره   421 شناسنامه  بشماره  حسین 
6199497279 و خانم سادات دولت آبادی آرانی فرزند سید میرزا بشماره 
 (  6199507959 ملی  شماره  به  بیدگل  و  آران  از  صادره   141 شناسنامه 
بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 181/65 متر مربع پالک 
1944 فرعی مفروزر و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
آقامحمد  آرانی فرزند  ملکیان   آقای مصطفی   : 2- رای شماره 1444 هیات 
بشماره شناسنامه 744 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199752333 و 
خانم مریم ترکی آرانی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 2681 صادره از آران 
و بیدگل به شماره ملی 6199940891 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 103 متر مربع پالک 1945 فرعی مفروزر و مجزی شده از 

2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

3- رای شماره 1432 هیات : آقای سعید رزاق پور آرانی فرزند تقی بشماره 
ء شناسنامه 7 صادره از کاشان به شماره ملی 6199637712 و خانم لیال بصره 

به  بیدگل  و  آران  از  10656 صادره  شناسنامه  بشماره  جواد  فرزند  آرانی 
به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش    ) بالمناصفه   (  6199146530 ملی  شماره 
 2638 از  مجزی شده  و  مفروزر  فرعی   1946 پالک  مربع  متر   81 مساحت 

اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

عبداله   فرزند  آرانی  اکرمیان   فاطمه  خانم   : هیات   1442 شماره  رای   -4
بشماره شناسنامه 172 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199431243 
 154 شناسنامه  بشماره  غالمحسین   فرزند  آرانی  بیدائی  اله  نعمت  آقای  و 
در    ) بالمناصفه   (  6199425561 ملی  به شماره  بیدگل  و  آران  از  صادره 
متر مربع پالک 1947 فرعی  به مساحت 260/81  باب خانه  دانگ یک  شش 
 مفروزر و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی

 آران و بیدگل 

محمد   علی  فرزند  نسب  مهدی  حسین  آقای   : هیات   1423 شماره  رای   -5
بشماره شناسنامه 9137 صادره از کاشان به شماره ملی 6199131312 و 
خانم مریم سیفی پور آرانی فرزند عباس   بشماره شناسنامه 10917 صادره 
از کاشان به شماره ملی 6199149149 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 156/50 متر مربع پالک 1948 فرعی مفروزر و مجزی شده 

از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی  آبادی  عابدین  اله  عزیز  آقای   : هیات   1421 شماره  رای   -6
ملی  شماره  به  بیدگل  و  آران  از  صادره   21 شناسنامه  بشماره  محمد  
بشماره شناسنامه  محمد حسین    فرزند  رام  کبری  خانم  و   6199592115
در    ) بالمناصفه   (  6199634136 ملی  شماره  به  کاشان  از  صادره   588
فرعی  متر مربع پالک 1949  به مساحت 154/70  باب خانه  دانگ یک  شش 
 مفروزر و مجزی شده 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی

 آران و بیدگل 

7- رای شماره 1427 هیات : آقای عباس بقال آرانی فرزند آقا محمد  بشماره 
شناسنامه 11879 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199158784 و خانم 
602 صادره  بشماره شناسنامه  فرزند حسین    آرانی  زاده  باغبان  ریحانه 
دانگ  شش  در    ) بالمناصفه   (  6199750918 ملی  شماره  به  کاشان  از 
مفروزر  فرعی   1950 پالک  مربع  متر   151/44 مساحت  به  خانه  باب  یک 

ثبتی حوزه   3 بخش  آباد  احمد  در  واقع  اصلی   2638 از  شده  مجزی   و 
 آران و بیدگل 

بشماره  احمد   فرزند  آرمند  حسین  آقای   : هیات   1433 شماره  رای   -8
 6199917472 ملی  شماره  به  بیدگل  و  آران  از  صادره   336 شناسنامه 
 189 شناسنامه  بشماره  اصغر    فرزند  آرانی  زاده  ابراهیم  فاطمه  خانم  و 
شش  در    ) بالمناصفه   (  6199933001 ملی  شماره  به  کاشان  از  صادره 
مفروزر  فرعی   1951 پالک  مربع  متر   138 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ 
ثبتی حوزه   3 بخش  آباد  احمد  در  واقع  اصلی   2638 از  شده  مجزی   و 

 آران و بیدگل 
9- رای شماره 1443 هیات : آقای مسعود خان دل فرزند عباس   بشماره 
شناسنامه 10219 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199142152 و خانم 
فرزند سید عباس بشماره شناسنامه 646  آرانی  زاده  رقیه سادات حسینی 
شش  در    ) بالمناصفه   (  6199701291 ملی  شماره  به  کاشان  از  صادره 
دانگ یک باب خانه به مساحت 146/15 متر مربع پالک 1952 فرعی مفروزر 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  احمد  در  واقع  اصلی   2638 شده  مجزی   و 

و بیدگل 

10- رای شماره 1430 هیات : آقای حبیب  اله نوری بیدگلی  فرزند محمد تقی 
بشماره شناسنامه 142 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199600827 
و خانم کبری فامیلی بیدگلی  فرزند حسین   بشماره شناسنامه 9 صادره از 
کاشان به شماره ملی 6199641876 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 48/83 متر مربع پالک 734 فرعی از 106 فرعی  مفروز و 
مجزی شده از 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 

11- رای شماره 1429 هیات : آقای حبیب اله نوری بیدگلی فرزند محمد تقی 
بشماره شناسنامه 142 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199600827 
و خانم کبری فامیلی بیدگلی  فرزند حسین   بشماره شناسنامه 9 صادره از 
کاشان به شماره ملی 6199641876 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 74/10 متر مربع پالک 735 فرعی از 106 فرعی مفروزر و 
مجزی شده از 6 اصلی واقع در حسین  آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  نجاتعلی  فرزند  رام  حسین  آقای   : هیات   1436 شماره  رای   -12
شناسنامه 35 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199688023 و خانم 
فاطمه السادات شجاعی آرانی   فرزند سید محمد   بشماره شناسنامه 759 
(  در شش  بالمناصفه   ( به شماره ملی 6199921704  از کاشان    صادره 
فرعی   1 از  فرعی   2 پالک  مربع  متر   131 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ 
ثبتی  اماکن  بخش 3 حوزه  در  واقع  از 1338 اصلی   مفروز و مجزی شده 

آران و بیدگل 
سید  فرزند  بیدگلی  مطلبی  رضا  سید  آقای   : هیات   1437 رای شماره   -13
ملی  شماره  به  بیدگل  و  آران  از  صادره   7301 شناسنامه  بشماره  جالل  
6199235207 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 72/94 متر مربع پالک 
116 فرعی از 3 فرعی مفروزر و مجزی شده از 112 اصلی واقع در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
14- رای شماره 1449 هیات : آقای جواد دادخواه فرزند  حسینعلی  بشماره 
شناسنامه 7252 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 6199234715 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 117 متر مربع پالک 2033 فرعی مفروزر 
و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل 
فرزند  آرانی  مومن  حاجی  مصطفی  آقای   : هیات   1435 شماره  رای   -15
ملی  شماره  به  بیدگل  و  آران  از  صادره   408 شناسنامه  بشماره  حسن  
6199623959 و خانم وحیده سعد آبادی آرانی فرزند رمضانعلی    بشماره 
شناسنامه 228 صادره از آران و بیدگل    به شماره ملی 6199677161 ) 
بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 277 متر مربع پالک 708 
فرعی از 5 فرعی مفروزر و مجزی شده از 2643 اصلی واقع در صالح آباد   

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

16- رای شماره 1441 هیات : آقای مجید دادخواه بیدگلی فرزند آقا حسین  
بشماره شناسنامه 9 صادره از کاشان به شماره ملی 6199685695 و خانم 
از  صادره   272 شناسنامه  بشماره  علینقی     فرزند  بیدگلی  دادخواه  عفت 
کاشان    به شماره ملی 6199949390 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب 
از شماره های  فرعی  مربع پالک 4550  متر  به مساحت 119/85  ساختمان 
423و422  فرعی مفروزر و مجزی شده از 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

بشماره  عباس   فرزند  دارچه   احمد  آقای   : هیات   1428 شماره  رای   -17
خانم  و   6199548019 ملی  شماره  به  کاشان   از  صادره   83 شناسنامه 
و  آران  از  318 صادره  بشماره شناسنامه  محمد      فرزند  دوست  لقب  جمیله 
باب  یک  دانگ  در شش    ) بالمناصفه   (  6199569490 ملی  شماره  به  بیدگل    
و  مفروز  فرعی   205 از  فرعی   4551 پالک  مربع  متر   142/35 مساحت  به  خانه 
 مجزی شده از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران   بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
18- رای شماره 1422 هیات : آقای سید محمود سجادی بیدگلی فرزند  سید رضا  
بشماره شناسنامه 6772 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199229916 در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 83/75 متر مربع پالک 4552 فرعی از 84 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکاربخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
19- رای شماره 1448 هیات : آقای سید مرتضی سعادتدار آرانی   فرزند سید 
ملی  شماره  به  بیدگل    و  آران  از  صادره   2274 شناسنامه  بشماره  محمود  
619936833 و آقای سید مسعود سعادتدار آرانی فرزند سید محمود   بشماره 

شناسنامه 909 صادره از کاشان    به شماره ملی 6199753984 ) بالمناصفه (  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 70/76 متر مربع پالک 7422 فرعی از 923 
فرعی مفروزر و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد   بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  علی   فرزند   مقدم  ازادی  حسن  آقای   : هیات   1425 شماره  رای   -20
از کاشان  به شماره ملی 6199502906 در شش دانگ  شناسنامه 236 صادره 
فرعی  از 1189  فرعی  پالک 7423  مربع  متر   351/55 به مساحت  خانه  باب  یک 
مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
احمد    فرزند  بیدگلی  سفارشی  ابوالفضل  آقای   : هیات   1450 شماره  رای   -21
بشماره شناسنامه 262 صادره از کاشان   به شماره ملی 6199666054 و خانم 
زهره عباسی بیدگلی فرزند محمد   بشماره شناسنامه 358 صادره از کاشان    به 
شماره ملی 6199717074 ) بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
85/65 متر مربع پالک 27 فرعی مفروز و مجزی شده از 726 اصلی واقع در اماکن    

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
بشماره  اله   نعمت  فرزند  فرزادپور  آقای حسن   : هیات   1447 رای شماره   -22
شناسنامه 2199 صادره از آران و بیدگل  به شماره ملی 6199936086 در شش 
و  مفروز  فرعی   1940 پالک  مربع  متر   120/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ 
مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

23- رای شماره 1426 هیات : آقای مرتضی آرمند فرزند احمد  بشماره شناسنامه 
4630 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199699459 در شش دانگ یک باب 
از  مجزی شده  مفروزو  فرعی   1941 پالک  مربع  متر   146/40 مساحت  به  خانه 

2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
24- رای شماره 1447 هیات : آقای مهدی ملکیان آرانی فرزند حسین  بشماره 
شش  در   6199683641 ملی  شماره  به  کاشان   از  صادره   100 شناسنامه 
مفروز  فرعی   1942 پالک  مربع  متر   110/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ 
و آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  احمد  در  واقع  اصلی   2638 از  مجزی شده   و 

 بیدگل 
25- رای شماره 1424 هیات : آقای حسین دالوریان آرانی فرزند سیف اله   بشماره 
از آران و بیدگل   به شماره ملی 6199494741 و  شناسنامه 168 صادره 
خانم معصومه چشمه خاور فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 294 صادره 
(  در شش  بالمناصفه   ( ملی 6199540077  به شماره  بیدگل     و  آران  از 
دانگ یک باب خانه به مساحت 244/25 متر مربع پالک 1943 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد   بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 92/9/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/10/11
عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 

 اخطاریه 
865 نام و نام پدر سید هاشم و سید حسن و سید علی و اشرف هاشمی رهنی و 
محمد کیهانیان و فاطمه و خاور و زهرا و گیالن و عذری و مهین کشمیری 
شهرت  قربانعلی  و  رضا  و  هاشم  سید  و  علی  سید  آقا  ترتیب  به  فرزندان 
هاشمی رهنی و کیهانیان و کشمیری  محل اقامت مجهول المکان  . مخاطبین 
محترم ورثه مرحومین ربابه کیهانیان ) سید هاشم هاشمی رهنی فرزند آقا سید 
علی و سید حسن و سید علی و اشرف هاشمی رهنی فرزندان سید هاشم و محمد 
کیهانیان فرزند رضا و ورثه کشور خانم کشمیری ) فاطمه و خاور و زهرا و گیالن 
و عذری و مهین کشمیری فرزندان قربانعلی ( احتراما باستحضار می رساند نظر 
به اینکه دادگستری نطنز دستور انتقال مالکیت شما از پالک 33/1377 واقع 
در نطنز را داده الزم است به مدت پنج روز پس از تاریخ نشر آگهی جهت 
انتقال سند در این دفتر خانه حاضر شوید . م الف 237 دفتر اسناد رسمی 

شماره168 نطنز 
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خوراکی مغذی که متخصصان 
دوست دارند

متخصصان تغذی��ه، 9 ماده غذایی زی��ر را به عن��وان مفیدترین و در 
دسترس ترین خوراکی ها برای دست یابی به سالمت برشمرده اند که 

مصرف مرتب و به اندازه شان توصیه می شود.
کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی، انواع سرطان ها، خوش اندام 
 شدن و دیرتر پیر ش��دن، آرزوی خیلی هاس��ت. بیشتر متخصصان، 
30 دقیقه ورزش روزانه و 7 تا 8 ساعت خواب شبانه را جزو گام های 
موثر برای دس��ت یافتن به این آرزوها عنوان می کنند، در حالی که 
براساس جدیدترین تحقیقات،  نقش تغذیه مناسب هم بسیار پررنگ 

است.

سیب را گاز باید زد با پوست
کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی، انواع سرطان ها، خوش اندام 
 شدن و دیرتر پیر ش��دن، آرزوی خیلی هاس��ت. بیشتر متخصصان، 
30 دقیقه ورزش روزانه و 7 تا 8 ساعت خواب شبانه را جزو گام های 
موثر برای دس��ت یافتن به این آرزوها عنوان می کنند، در حالی که 
براساس جدیدترین تحقیقات،  نقش تغذیه مناسب هم بسیار پررنگ 
است.حتما شنیده اید که پوست سیب به عنوان یک ماده ضدسرطان، 
جزو مفیدترین بخش های س��یب به حس��اب می آید که متاس��فانه 
معموال افراد از خوردن آن امتناع می کنند. خوردن س��یب به همراه 
پوستش از بروز یا پیشرفت سرطان پستان، کولون و کبد جلوگیری 
می کند. در بین سیب های موجود در بازار، خوردن سیب قرمز به علت 

خواص بیشترش به همه افراد توصیه می شود.

لبنیات
مصرف مناس��ب، کافی و روزانه ویتامین D و کلسیم می تواند خطر 
ابتال به انواع سرطان ها را کاهش دهد. ویتامین D می تواند سیستم 
ایمنی بدن را تقویت کند و از این طری��ق امکان ابتال به بیماری های 
مختلف را کاهش دهد. با این که ویتامین D می  تواند از طریق تابش 
نور خورشید به وسیله پوست تولید ش��ود اما توصیه پژوهشگران به 
استفاده از غذاهای حاوی کلسیم و ویتامین D یا قرص های مکمل 
حاوی آن ها زیاد است. دلیل این توصیه هم کمبود نور خورشید در 
مناطقی در دنیا و اطمینان از رس��یدن کامل این مواد مغذی به بدن 
است. البته خواص کلس��یم و ویتامین D در جلوگیری یا به تعویق 
افتادن احتمال ابتال به انواع بیماری های مفصلی و پوکی اس��تخوان 

هم بر هیچ کس پوشیده نیست.

پسته
عده ای از پژوهشگران برای اثبات اثربخشی پسته بر کاهش کلسترول، 
به گروهی از داوطلبان، روزانه 50 گرم )تقریبا به اندازه یک مش��ت 
بس��ته( پس��ته دادند و بعد از 4 هفته مش��اهده کردند که این مغز 
مغذی باع��ث کاه��ش 6/7 درص��دی کلس��ترول و 11/6درصدی 
LDL )کلسترول بد خون( آن ها شده اس��ت. تنها نکته ای که دکتر 
پنی کریس، سرپرست این تحقیقات، عنوان کرد این بود که 25 پسته 
حدود 160 کیلوکالری انرژی تولید می کند، بنابراین آن هایی که در 

حال کاهش وزن هستند باید حواس شان به این نکته بیشتر باشد.

 عسل
عسل، این خوراکی ش��یرین و خوش مزه از دیرباز به عنوان یک ماده 
دارویی مورد اس��تفاده قرار  گرفته اس��ت. مردمان قدیم برای بهبود 
زخم های ش��ان، عس��ل روی آن می مالیدند، بدون این ک��ه بدانند 
آنتی باکتریال بودن عس��ل باعث التیام زخم ش��ان می ش��ود. نتایج 
تازه ترین تحقیقات هم نش��ان می دهد که مصرف عس��ل در کاهش 

LDL خون و اکسید شدن آن نقش به سزایی دارد.

تخم مرغ
مصرف تخم مرغ باعث افزایش قدرت بینایی افراد بدون باال بردن کلسترول 
یا تری گلیسیرید آن ها می شود. »آنتی اکس��یدانی به نام کاروتنویید در 
تخم مرغ وجود دارد که یکی از مهم تری��ن منابع تقویت قدرت بینایی به 

شمار می آید.«

غالت سبوس دار
مصرف مس��تمر و روزانه غالت یکی از بهترین راه های پیش��گیری 
 از بیماری های التهابی اس��ت. محقق��ان اعتقاد دارن��د که خوردن 
11 وعده غالت در هفته )ب��ه ویژه برای خانم ها( کمک ش��ایانی به 
 کاهش خطر ابتال به دیابت، آس��م و بیماری های قلبی می کند.  آنها 
جو،  برن��ج، ماکارونی و نان های س��بوس دار را ج��زو بهترین غالت 

برمی شمرند و راز طول عمر را در مصرف آن ها می دانند.

 انجیر خشک و کشمش
میوه های خشک شده غنی از آنتی اکسیدان هستند. آنتی اکسیدان ها 
به وس��یله خنثی کردن رادیکال های آزاد موج��ود در بدن،  از پیری 
زودرس و ابتال به انواع بیماری ها از جمله بیماری های قلبی جلوگیری 
می کنن��د. در بی��ن میوه های خش��ک  انجیر و کش��مش از اهمیت 
بیش��تری برخوردارند. مصرف تنها 4 تا 5 عدد انجیرخش��ک در روز 
می تواند 9 درص��د رادیکال ه��ای  آزاد بدن را از بین بب��رد، بنابراین 
پیشنهاد می ش��ود از انجیر خشک یا کش��مش به جای قند و شکر، 

همراه با چای یا قهوه استفاده شود.

ساالد میوه
خوردن س��االدی مرکب از پرتقال، س��یب، انگور و کیوی به عنوان یک 
میان وعده می تواند قدرت آنتی اکسیدان های منتش��ر شده در بدن را تا 
5 برابر افزایش دهد. به طور کلی، ترکیب میوه هایی همچون توت فرنگی، 
س��یب، انگورقرمز، پرتقال، موز، هلو، آناناس و گالبی می تواند برای بدن 
بسیار مفید باشد، البته اگر فصل شان باشد زیرا بهتر است هر میوه ای در 

فصلش میل شود.
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سالمت

دانشمندان کانادایی از کشف گاز جدید »پرفتوریپو تیالمین« 
که دارای تاثیر منفی زیادی بر محیط زیست و الیه ازن است، 

خبر دادند.
به نقل از روس��یا الی��وم،  دانش��مندان کانادای��ی گاز جدید 
 » C12F27N پرفتوریپو تیالمی��ن با فرمول ش��یمیایی«
که دارای تاثیر منفی زیادی بر محیط زیست است، را کشف 
 کردند.از ویژگی های این گاز ،ش��یمیایی  بودن آن است که

 بر طبیعت تاثیر می گذارد.
این گاز گلخانه ای در نیمه اول قرن 20 ب��رای تولید صنایع 
برق و الکترونیک استفاده می ش��د اما امروزه آن را در عرصه 
انرژی به کار می برند.به گفته دانش��مندان، این گاز می تواند 
خطر 7100 برابری نسبت به گاز دی اکسید کربن بر محیط 

این گاز که از خطرناک ترین گازهای جهان ش��ناخته شده زیست داشته باشد.

اس��ت که در باالبردن درجه حرارت و بحران محیط زیست 
تاثیر زیادی دارد.

گرمایش زمین افزایش نظام مند گرمای زمین است که عمدتا 
ناشی از گازهای گلخانه ای است.

ازن یک گاز گلخانه ای است و در آب وهوای کره زمین نقش 
دارد. افزای��ش گازه��ای گلخانه ای مانند دی اکس��ید کربن 
ممکن اس��ت بر چگونگی بهبود الیه ازن در سال های آینده 
اثر بگذارد.موادی که غلظت ازن را کاهش می دهند، گازهای 
گلخانه ای هس��تند. از آن جا که اچ سی اف سی ها نیز گازهای 
گلخانه ای هس��تند، می توانند میزان مواد کاهش دهنده ازن 

را افزایش  دهند.
با کش��ف گاز جدی��د »پرفتوریپو تیالمین« ش��اهد افزایش 

گازهای گلخانه ای خواهیم بود.

خطرناک ترین گاز جهان کشف شد

حرف زدن از تغییر عادت ها آس��ان ولی انجام آن ها بسیار س��خت است و همه  ما احتماال 
تجارب بسیاری از شکس��ت در این زمینه داریم، از یادگیری زبان خارجی، تناسب اندام، 
کنترل مخارج و هزاران عادت دیگر. اما مساله مهم این است که ما اگر بخواهیم می توانیم.

خیلی از ما عادت های خود را از روی دس��ت پ��در و مادر تقلب کرده ای��م و هر چه آن ها 
انجام داده اند ما هم پیروی کرده ایم، حال آن که این عادت ها خودآگاه یا ناخودآگاه به ما 

ضررهای زیادی زده اند.
از جمله  این عادت ها بالهایی اس��ت که ما س��ر پول خ��ود می آوریم. اگ��ر می خواهید 
 جیبتان خال��ی نمان��د حتما این ع��ادت ه��ای به ظاهر س��اده ام��ا خطرن��اک را ترک 

کنید.
1_ نداشتن پس انداز2_ قراردادن پس انداز در انتهای لیست اولویت ها3_ نداشتن بودجه  

خانگی4_ خرج کردن بیش از دخل5_ عدم ردیابی پول هایی که خرج می کنیم.

مواد پالستیکی حاوی سمومی هس��تند که تجمع آن ها در بدن ماهیان، موجب اختالل 
کارک��رد کبد می ش��ود. محققان دانش��گاه کالیفرنیا ب��ه پژوهش در م��ورد آلودگی های 
پالستیکی موجود در آب ها و بیماری موجودات آبزی پرداخته اند.این محققان دریافته اند؛ 
که هنگامی که موجودات آبزی مواد پالستیکی موجود در آب ها را می بلعند، به علت مواد 
سمی موجود در آن ها سم به تدریج در بدن موجودات آبزی تجمع می کند و موجب اختالل 
در کبد می شود. محققان این دانشگاه 2 گروه ماهی را مورد  آزمایش قرار داده و به گروه اول 
مواد آالینده پالستیکی داخل خلیج سن دیگو تزریق شد و به گروه دیگر مواد آالینده عادی 
داده شد.پس از دو ماه ،تجمع آالینده رودخانه ای در بدن ماهی های گروه اول افزایش یافته 

بود و اختالل کبدی در آن ها مشاهده شد.
این امر محققان را بر آن داش��ته است تا اقدامات پیش��گیری در جهت سالمت ماهیان را 

پیگیری کنند.

ماده ای که کبد ماهیان را از کار می اندازداین عادت های بد مالی را ترک کنید

عکس نوشت

 مسابقات 
 موج سواری
 در تاهیتی

مطالعات جدید دانش��مندان نش��ان مي دهد اف��راد از نحوه 
خوردن غذاي اطرافیان شان مي توانند به رازهاي شخصیتي 
درون آن ها پي ببرند.در ش��ب یلدا به دلیل تن��وع و زیادي 
خوراکي ها اغلب افراد دچار نوعي س��ردرگمي مي ش��وند و 
نمي دانن��د کدامیک از می��وه و ش��یریني جات را بردیگري 
ترجیح دهند اما اگر در اطرافیان تان اش��خاصي وجود دارند 
که تمام خوراکي ها را با هم مي خورند آن ها افرادي اسراف گر 

و رک هس��تند که براي کمبود اقتصاد و وضعیت  مالي ش��ان 
تالش چنداني نمي کنند.بررس��ي ها نش��ان مي دهند اگر در 
اطرافتان اش��خاصي وجود دارند که در این شب به شدت از 
خوردن پرهیز مي کنن��د این گونه افراد ش��خصیتي متغییر 
 دارند و دوستان کمتري در اطرافشان وجود دارد و تنهایي و 

گوشه نشیني را بر در جمع بودن ترجیح مي دهند.
اگر کس��ي خوراکي ها را با فاصله زماني مصرف مي کند و به 

ترتیب براي خوردن هر میوه یا شیریني پیش قدم مي شود و 
آهسته همه چیز را مي خورد او فردي پرقدرت و بسیار صبور 
اس��ت که کارها را به آرامي و با قناعت و درعین حال شجاع 
انجام مي دهد، تا حدودي خجالتي است اما بسیار فرد مورد 
اعتمادي است.نتایج مطالعات نشان مي دهند در شب یلدا با 
کمي دق��ت در نحوه خوردن اطرافیانت��ان مي توانید آن ها را 

بیشتر بشناسید و کشف کنید.

محققان نروژی اعالم کردند که چیزی ب��ه نام ژن ریاضیات 
 وجود ن��دارد. مس��اله مه��ارت در ریاضیات تنها ب��ا تمرین 
به دست می آید.دانشمندان دانش��گاه نروژی علم و فناوری 
 در تروندهای��م اظهار داش��تند ک��ه تحقیقات آن ها نش��ان 
می دهد اگر کسی می خواهد به واقع عملکرد خوبی در تمام 
انواع ریاضیات داشته باشد باید تمرین کند، درغیر این صورت 
نمی توان به اس��تعداد ذات��ی در ریاضیات تکی��ه کرد.نتایج 

تحقیقات برخالف دیدگاه سنتی قرار می گیرد، چرا که برخی 
دیدگاه های قدیمی تصور می کنند که اگر کسی در ریاضیات 

عملکرد مناسبی دارد با این مهارت متولد شده است.
این تحقیقات که نشان می دهد ریاضیات یک مهارت اکتسابی 
است نه یک مهارت ذاتی می تواند بر نحوه تدریس ریاضیات 
تاثیرگذار باش��د.برای به دس��ت آوردن این نتایج، محققان 
مهارت های ریاضیات 70 نوجوان کالس پنجمی را آزمایش 

کردند.هرموندر زیموندسون روانش��ناس نروژی گفت: ما به 
این نتیجه رسیدیم که در کاری موفق خواهیم بود که در آن 
تمرین بیشتری داریم. این مس��اله همچنین از دیدگاه های 
جدید در عصب شناس��ی نیز پش��تیبانی می کند. براساس 
این دیدگاه ها، ما با تمرین می توانیم شرایط عصبی خاصی 
برای خود فراهم کنیم.نتایج این تحقیق در مجله »گزارشات 

روانشناختی« منتشر شده است.

» شخصیت شناسي «  در شب یلدا

ژن ریاضیات وجود ندارد

اخبار ویژه

واقعیت این اس��ت که براي رهایي از این خشم، باید از 
فکر انتقام گیري بیرون بیاید. وقتي ش��ما هر روز هیزم 
بر آتش جدایي تان مي ریزید، همس��ر شما نیز متقابال 
کوتاه نمي آید و همی��ن کار را خواهد کرد و در نتیجه، 
چیزي نمي گذرد که ش��عله این آتش دامان هر دو نفر 
ش��ما را مي گیرد و آس��ایش و آرامش تان، قرباني این 
انتقام جویي خواهد شد؛ بنابراین الزم است خشم خود 
را به ش��یوه هاي صحیحي ابراز کنید. این شیوه شامل 

دو بخش است:
1_ هر بار درباره طرف مقابل دچار خشم شدید، به جاي 
فکر کردن به او و تمرکز بر روي رفتار و گفتارش، روي 
مس��ایل دیگري تمرکز کنید و به کار دیگري مشغول 
 ش��وید. رها کردن افکاري که به ط��رف مقابل مربوط

 مي شود به تدریج از میزان خشم شما مي کاهد.
 2_  ب��ه ج��اي گری��ه و زاري و نفرین کردن همس��ر 
س��ابق تان، خالصانه برایش دعا کنید. اگر بتوانید باور 
کنید که او شخصي بیمار و نیازمند ترحم است، آن وقت 
دعاي خیر شما س��بب بهبودي او و بیشتر از آن، سبب 

بهبودي، آرامش و آسایش خودتان مي شود.
قبل از عصبانیت به این موارد فكر کنید

1_  سعي کنید به شناخت دقیقي از خودتان، دیدگاه، 
محیط، وقایع و رفتارهایي که عصبانیت شما را تحریک 

مي کند، دست یابید.
2_  از قرار گرفتن در ش��رایط تحریک آمیز خودداري 

کنید.
3_  سعي کنید منطقي تر رفتار کنید.

4_  استراحت عمیق و کافي را فراموش نکنید.
5_ همواره به خود هش��دار دهید که الزم است خشم 

خود را براي موارد مهمتري نگه دارید.
توصیه هایي براي وقتي که عصباني مي شوید

1_  براي آرام کردن خود، روش ه��اي صحیح کنترل 
خشم را بیاموزید و به کار ببندید.

2_  چند لحظه سکوت کنید و آرام باشید و در این حال 
از خود بپرسید: »آیا موقعیت کنوني، واقعا ارزش آن را 

دارد که وقت و انرژي من را بگیرد؟«
3_  از خود بپرسید این خشم چه عواقبي براي شما، به 
همراه خواهد داشت و باور داشته باشید که با بخشیدن 
طرف مقابل تان، بیش از هم��ه به خودتان کمک کرده 

اید.
4_ با یک دوست دانا، صمیمي و همدل صحبت کنید تا 

خشم تان از بین برود.
5_  بپذیرید که خشم، محصول یک تفکر یا یک نگرش 
است که ریشه در توقعات و باید و نبایدهاي ما دارد، به 
همین دلیل تغییر طرز فکر و ک��م کردن توقعاتي که از 
طرف مقابل دارید، مي تواند بزرگ ترین گامي باشد که 

براي رفع خشم و عصبانیت بعد از طالق بر مي دارید.
6_  ح��رف دل خود را ب��ا جمالتي که ب��ا کلمه »من« 
ش��روع مي ش��ود به زبان آورید؛ جمالت��ي مثل »من 
 خیلي عصباني هس��تم، من کامال مخالف��م، براي من

 قابل قبول نیست.«
7_  براي حل مشکالت، با دقت برنامه ریزي کنید.

8_  احس��اس خود را به طور مس��تقیم بی��ان کنید و 
مسوولیت آن را نیز بپذیرید.

 9_  براي حل مش��کلي که ش��ما را عصباني کرده نیز، 
چاره اي بیاندیشید.

رشد قدی ساالنه کودکان
رشد استخوانی در اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ایران 
برای دخترها در سن 17 س��الگی و برای پسرها در سن 

18 سالگی کامل می شود.
رییس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم گفت: اگر 
رش��د قدی کودک و نوجوان تا قبل از رس��یدن به سن 
بلوغ ساالنه از 3 سانتی متر کمتر باش��د خانواده ها باید 
نگران باش��ند و برای درمان آن قبل از بلوغ اقدام کنند.

دکتر فریدون عزیزی اظهار داش��ت: رشد استخوانی در 
اکثریت قریب به اتفاق جمعی��ت ایران برای دخترها در 
 سن 17 سالگی و برای پسرها در سن 18 سالگی کامل

 می شود. 
وی تصریح کرد: کامل ش��دن رش��د اس��تخوانی بدین 
معنی اس��ت که هیچ عامل��ی چ��ون دارو و هورمون ها 
نمی توانند حتی افزایش یک س��انتی متری در قد افراد 
ایجاد کنند.استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ادامه داد: دریاف��ت هورمون در صورتی موثر اس��ت که 
فرد دچار کمبود هورمون باش��د که این امر باید توسط 
پزشک اثبات ش��ود. عزیزی افزود: اشخاصی که کمبود 
 هورمون رش��د دارن��د و درمان��ی در این زمین��ه انجام

  ن��داده ان��د ق��د نهایی ش��ان معم��وال پایین ت��ر از 
140 سانتی متر است لذا اگر نوجوانی قد باالتر از آن دارد 
به احتمال زیاد اشکال هورمونی ندارد.رییس پژوهشکده 
غدد درون ریز و متابولیسم در پاسخ به این پرسش، مبنی 
بر عالیم وجود اختالالت رشد قدی گفت: اگر رشد قدی 
کودک و نوجوان تا قبل از رسیدن به سن بلوغ ساالنه از 
3 سانتی متر کمتر باش��د خانواده ها باید نگران باشند و 
آن موقع به فکر رفع مشکل رشد قدی کودکشان باشند 
چرا که قبل از بل��وغ می توان برای درمان این مش��کل 

اقدام کرد.

 با خشم پس از طالق
 چه کنیم
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