
یک رژیم غذایی توافقنامه ژنو  روی میز اصفهان بررسی می شود
 برای 
خوش اخالق شدن

امروز؛ همایش بررسی عملی و سیاسی
 محدودیت های تردد

3 آخر هفته و اربعین اعالم شد
 خانواده های شهدای استان 

راهی کرمانشاه شدند 7 2

 جهان اقتصاد
 جهان بی اخالقی است

مفهوم اقتصاد مقاومتی به صورت درست در کشور تعریف نشده 
است  به همین دلیل مفهوم آن با مفهوم اقتصاد جنگ زده و ریاضتی 
اش��تباه گرفته می ش��ود، در حالی که معنی آن کاهش وابستگی 

تهدیدزا است.اقتصاد در تمام حوزه ها حضور دارد، اما به دلیل...
4
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 اظهاراتی که
 آقای میلیاردر پس گرفت
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 دلخوشی ای که
 برای مان  ماند

پ��س از مناقش��ه چندی��ن ماه��ه بی��ن اهال��ی 
 فرهن��گ و متولی��ان می��راث فرهنگی کش��ور بر س��ر
  ای��ن که چ��را دیگ��ران در زمین ای��ران ب��ازی چوگان

 می کنند و کشور آذربایجان ورزش چوگان را از آن خود 
در یونسکو دانسته،حال اقدامات میراث فرهنگی چندان 

موثرواقع نشد ...

 دبیرخانه  » زیرمیزی«
راه اندازی شد

 فقط 5 کیلو متر
 تا بهشت گرما

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخش��ی امور درمان وزارت 
بهداش��ت از تش��کیل کارگروه و دبیرخانه دریافت های 
غیرمتع��ارف پزش��کی)زیرمیزی( خب��ر داد و گف��ت: 
مالیات های پزشکی عادالنه نیست و پزشکانی که زیرمیزی 
می گیرند اصالمالیات نمی دهند. سید سجاد رضوی در 
توضیح چرایی مساله 300 پزشکی که ماهانه یک میلیارد 
تومان درآمد دارند و درصدی از این درآمدهای ش��ان  از 

طریق دریافت های غیرمتعارف...

سه روس��تا از توابع بخش باباحیدر شهرس��تان فارسان 
علی رغ��م فاصله کوت��اه با ش��بکه گاز، هن��وز از نعمت 
گاز طبیع��ی محروم هس��تند. مهاجرت روس��تاییان به 
شهرها یکی از مس��ایلی اس��ت که پیامدهای اقتصادی، 
 اجتماع��ی و فرهنگی بس��یاری ب��ه دنب��ال دارد و باید

 تا حد امکان از این امر جلوگیری شود.

3

محموله های آهن ضایعات 
در استان  پهلو بگیرند

مدیرعامل شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: اس��قاط خودروهای فرس��وده باید بار دیگر 
از س��ر گرفته ش��ود چراکه اجرای قانون اس��قاط 
خودروها باعث کاهش آلودگی هوا ،سوانح جاده ای 
و مصرف سوخت و افزایش تولید خودرو در داخل 
می شود. محمدرضا کچوئیان در نخستین همایش 
 ملی صنعت آهن قراضه در اتاق بازرگانی اصفهان،
  با نظ��ر ب��ه 4 رویک��رد برگ��زاری ای��ن همایش

 اظهار داشت: محیط زیست یکی از رویکردهای این 
همایش بوده و اسقاط خودروهای فرسوده در این 

میان سهم به سزایی دارد.
وی با بی��ان این ک��ه از چندین س��ال پیش قانون 
جایگزین��ی خودروه��ا اجرایی ش��د ام��ا کم کم 
رونق خ��ود را به دلی��ل افزایش قیم��ت خودرو و 
 ح��ذف سیاس��ت های تش��ویقی از دس��ت داد،

 اف��زود: ای��ن روند بای��د بار دیگ��ر از س��ر گرفته 
 ش��ود چراکه اجرای قان��ون اس��قاط خودروها در 
مسایل زیست محیطی س��بب کاهش آلودگی هوا 

سوانح جاده ای و مصرف سوخت  می شود.

قراضه، طال می شود

امدادرسانی هوایی به روستاهای محاصره در برف فریدونشهر
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اصفهان،  
رییس جمعیت هالل احمر شهرس��تان فریدونشهر گفت: 
در پی بارش برف و کوالک ش��دید و قط��ع ارتباط با برخی 

از روستاهای فریدونشهر امدادرسانی هوایی به روستاهای 
محاصره در برف فریدونش��هر انجام ش��د. سید حمیدرضا 
موس��وی گفت : در پی بارش برف سنگین و کوالک شدید 

که منجر به مسدود ش��دن راه های ارتباطی و قطع ارتباط 
مخابراتی و عدم اطالع از ساکنین روستا های منطقه پشتکوه 

دوم گردید ،تیم امداد و نجات هوایی... 3

امید به زندگی در ایران به 72 سال رسید
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امید به زندگی 
در ایران از 55 سال به 72 سال رس��یده و سرعت بهبود سطح 
بهداش��ت عمومی و طول عمر از میانگین جهانی باالتر اس��ت.

ابوالحس��ن فیروزآبادی افزود: این موضوع با احتس��اب س��ن 
بازنشستگی زیر 48 سال، نشانگر این اس��ت که ما باید حقوق 
بازنشس��تگی افراد را از 48 تا 72 س��الگی به خودشان و بعد به 

خانواده آن ها بپردازیم که این بودجه...
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ادامه در صفحه 4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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چهره روزيادداشت

توافقنامه ژنو  روی میز اصفهان 
بررسی می شود

به گزارش ف��ارس همایش بررس��ی عمل��ی و حقوقی تواف��ق نامه ژنو 
با حض��ور دکت��ر عبدی، دانش��مند هس��ته ای و حجت االس��ام احمد 
س��الک برگزار می ش��ود.این همایش اولین جلس��ه مهندسی فرهنگی 
باش��گاه افس��ران جوان جنگ نرم معاونت فرهنگ��ی و اجتماعی ناحیه 
مقاومت بس��یج امام رضا علیه الس��ام اس��ت که  امروزدر س��اعت 15 
 در س��الن همایش های اس��تاد فرش��چیان اصفه��ان برگزار می ش��ود.

شایان ذکر است، شهرداری اصفهان و خانه انقاب اسامی و والیت اصفهان 
در اجرای هرچه باشکوه تر این برنامه همکاری می کنند.

 توصیه های سفیر کشورمان
 به زايران عمره

محمد جواد رسولی محاتی ، سفیر کش��ورمان در عربستان با اشاره به 
این که کاروان های ایرانی که عازم س��فر حج عمره هس��تند به سامت 
وارد عربستان شده اند ، بیان کرد: عملیات عمره با همکاری خوب دولت 
س��عودی آغاز ش��ده  و کاروان ها هم اکنون وارد مدینه ش��ده اند.سفیر 
کش��ورمان در توصیه به زایران خانه خدا ، گفت: به دلیل س��ردی هوا به 
زایران توصیه می کنیم که مراقب سامت خود باشند تا در به جا آوردن 
فرایض دچار مشکل نش��وند .وی همچنین به زایران ایرانی توصیه کرد؛ 
سعی کنند اعمال خودشان را انجام دهند از اهانت به مقدسات دیگران و 

برادران اهل سنت خودداری کنند که به مشکل بر نخورند .

 شهادت زاير ايرانی
 درحمله تروريستی سامرا

معاون حج، عمره و عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: زایران ایرانی 
در شهر بلد در سامرا مورد حمله تروریستی قرار گرفتند و یک نفر شهید و 
14 نفر زخمی شدند.ناصر خدرنژاد گفت: زایرانی که از استان یزد به صورت 
انفرادی به عتبات عالیات سفر کرده بودند در شهر بلد نزدیکی امامزاده 
سید محمد سامرا مورد حمله تروریس��تی قرار گرفتند.وی ادامه داد: در 
این حمله تروریستی یک زایر ایرانی شهید و 14 نفر دیگر زخمی شدند که 

حال یکی از زایران وخیم گزارش شده است.

 شهادت 3 تن از نیروهای سپاه
 در سراوان

معاون امنیتی استاندار سیس��تان و بلوچستان گفت: سه تن از نیروهای 
سپاه در سراوان شهید شدند.رجبعلی شیخ زاده گفت:  خودروی کارکنان 
مهندسی سپاه از کارگاه فعال در میل 168 برای اجرای پروژه های عمرانی 
و انسدادی در حین حرکت به سمت میل 190 با یک تله انفجاری برخورد 

کرد که در نتیجه سه نفر از پرسنل سپاه شهید شدند.

سناتور امريکايی آماده سفر به ايران 
به دنبال لوينسون

یک سناتور امریکایی که به تازگی با نماینده ایران در سازمان ملل متحد 
گفت وگو کرده می خواهد به دنبال رابرت لوینسون شهروند امریکایی که 

در ایران ناپدید شده است به ایران سفر کند.
رابرت لوینسون، مامور سابق اف بی آی )پلیس فدرال امریکا( بود که گفته 
می شود در سال ۲00۷ در جزیره کیش در ایران مفقود شده است.بیل 
نلسون سناتور دموکرات امریکایی گفت : آماده است چنانچه سفرش به 
یافتن رابرت لوینسون، پیمانکار گمشده سی آی ای کمک کند به ایران 
برود.نلسون سناتور ایالت فلوریداست، جایی که خانواده لوینسون نیز در 

آن اقامت دارند.

برکناری معاون وزارت اطالعات 
ربطی به شنود ندارد

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: »آقای 
مطهری خ��ودش بری��ده و دوخت��ه. خ��ودش رفت��ه وزارت اطاعات 
حرف هایی زده و آن ها هم توضیحاتی داده اند و دوباره خود آقای مطهری 
 ادعا کرده اس��ت که برخی افراد به خاطر ش��نود مکالم��ات وی برکنار 

شده اند.«
اسماعیل کوثری اظهار داش��ت: »تا جایی که ما در جریان هستیم وزیر 
اطاعات به آقای مطهری گفته که این مس��ایل ارتباطی به ما ندارد اما 
من به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نمی دانم چه طور آقای 
مطهری ادعا کرده که معاون وزارت اطاعات به خاطر شنود مکالمات وی 

برکنار شده است.«
این نماینده مجلس ش��ورای اسامی افزود: »بررس��ی ما نشان می دهد 
که معاون وزارت اطاعات مدتی قبل تغییر کرده  و این تغییر و برکناری 
 هیچ ارتباطی به مس��ایل آقای مطه��ری ندارد و دلی��ل آن چیز دیگری

 است.«

اولین بودجه کشور دراردیبهشت ماه س��ال 1360 از سوی دولت 
شهید رجایی تقدیم مجلس شد.  شهید رجایی  سخنان خود را در 
جلسه 135 مجلس اول این گونه آغاز می کند »برادران وخواهران! 
پس از درود و احترام برروان پاک ش��هدای عزیز اس��ام، محترما 
الیحه اولین بودجه تنظیمی نخس��ت دولت جمهوری اس��امی 
ایران را جهت بررس��ی ، تصویب تقدیم می دارد . دولت جمهوری 
اسامی ایران مفتخر است بودجه سال جاری را در شرایطی تنظیم 
 کرده اس��ت که نه تنها فداکاری ها و ایثارهای این ملت مسلمان و 
شهید پرور را در دوران انقاب پشت س��ردارد بلکه تجربه مبارزه 
با ابرقدرت امریکا و افش��ای ماهیت خیانتکارانه ش��یطان بزرگ و 
همچنین دالوری های امت رزمنده اس��ام را درجبهه های غرب 
و جنوب شاهد بوده اس��ت«او سپس مش��کات اقتصادی که در 
جریان انقاب و همچنین جنگ بر کش��ور تحمیل ش��ده است را 
شرح می دهد و می گوید که  »عملکرد گذش��ته دولت ها قبل از 
۲۲ بهمن به خصوص در آس��تانه پیروزی انق��اب به بحران های 
 اقتصادی مملکت افزود وباردیون دولت را باال برد .عملکرد دولت

 شریف امامی که از جهان بینی مادی او و آن رژیم نشأت گرفته بود 
هر چند که کمکی به بقای آن رژیم نکرد ولی مردم را به استیصال 
و ورشکس��تگی رژیم واقف تر نمود و خودشتابی به طرف پیروزی 
انقاب بود لکن دولت جمهوری اسامی ایران را با مشکات مالی 
زیادی روبه رو کرده ...همچنین فرار سرمایه داران وابسته در اواخر 

رژیم گذش��ته که جملگی به بیت المال بدهکار بودند و واگذاری 
تاسیسات صنعتی وابسته با دیون بیش از حد از جمله میراث های 
رژیم گذشته بوده است که جملگی این بدهی ها بربودجه این مردم 
مستضعف تحمیل شده است«.در آن روز ش��هید رجایی با طرح 
کردن میزان بدهی های دولت، گفته بود که این ارقام نشان می دهد 
دولت های پس از انقاب فعالیت اقتصادی چشمگیری نداشته اند.  
بدهی دولت در ۲۲ بهمن ماه 135۷ به بانک مرکزی یکهزار میلیارد 
و پنجاه و دو میلیون ریال بوده است که د رشهریور59 به رقم تقریبا 
یک هزار و هش��تصد و پنجاه و نه میلیارد ریال رسیده است ) این 
در ابتدای تشکیل دولت ما است( ودر پایان سال 1359 به دو هزار 

میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون ریال می رسد.
      توجه به تولید کشاورزی در روستاها

شهید رجایی در نخس��تین بودجه کش��ور دو برنامه را در جهت 
تشویق مردم روستا به تولید بیشتر و تشویق مردم به روستانشینی 
در نظر گرفته بود.تاس��یس مراک��ز خدمات روس��تایی که بتواند 
نیازهای عمرانی بهداش��تی، فرهنگ��ی، رفاهی فن��ی و ترویجی 
روس��تاییان را بر آورده وبا ارایه تس��هیات خدم��ات اجتماعی و 
اقتصادی و ارتباطی بتواند جذبه زندگی در روس��تا را باال برده به 
عمران روس��تا و تولید روس��تایی کمک نماید، برنامه اول شهید 
رجایی بود. او در برنامه دوم خود اختص��اص مبلغ 3000 ریال در 
ماه به سالمندان را در نظر گرفته بود و در این باره در صحن علنی 

گفت که این »جزیی از برنامه ای است که در آن سعی می شود از 
محرومیت های روستاییان عزیز کاس��ته وامکانات رفاهی شهری 
 رادر اقصی نقاط روستاهای ایران گس��ترش دهد. در این جا الزم

 می دان��م تذکر بدهم ک��ه عاوه ب��ردر نظر گرفت��ن بیمه جهت 
سالمندان نیازمند روستایی، دولت نرخ خرید کاالهای غذایی مانند 
گندم ،برنج،پنبه ،س��ویا،آفتابگردان را باال ب��رده تا ضمن حمایت 
وکمک به روستاییان مولد بتواند تولید در روستاها را باال برده وهر 
چه زودتر خود کفایی کشاورزان را به تحقق برساند.شهید رجایی در 
نخستین بودجه کشور تدابیری برای باال بردن تولیدات کشاورزی 
اندیشیده بود. »در این رابطه با برنامه های گسترده ای که وزارت 
کشاورزی جهت توزیع بذور اصاح شده وسم پاشی به موقع و تامین 
 ماشین آالت الزم با شرایط س��هم در نظر گرفته است پیش بینی

 می شود که گندم تولیدی سال 1360 به یاری خدا به مقدار 5/5 
الی 6 میلیون تن وجوی تولیدی به یک میلیون و سیصدهزار تن 
و برنج تولی��دی به یک میلیون و چهارصد ه��زار تن و چغندر قند 
حداقل چهار میلیون تن و دانه های روغن،سویاوآفتابگردان 110 
هزار تن و نباتات علوفه ای 4۲0 ه��زار تن وحبوبات ۲30 هزار تن 
تولید شود. در این رابطه جمعا بیش از 8 میلیون و ۷19 هزار هکتار 

زمین زیر کشت خواهد رفت«.
      مخالفان بودجه

یک��ی از مخالفان بودجه ای که ش��هید رجایی ب��ه مجلس آورده 
بود دکتر حسن آیت بود. بیش��تر مخالفت حسن آیت معطوف به 
بودجه وزارت خارجه بود. وی گفته بود وزارت خارجه که »یکی از 
مهمترین وزارتخانه های ما است باید مظهر نظام جمهوری اسامی 
در خارج باشد،  نظام جمهوری اسامی را در خارج معرفی کند به 
تبلیغات ناروا جواب بده��د، بودجه این وزارتخان��ه 38۲ میلیون 
تومان اس��ت. من به تومان ه��م می گویم به میلی��ارد نمی گویم 
که رقم را خیلی ب��اال ببریم... این عاوه بر پولی اس��ت که ما خرج 
سازمان های بین المللی می کنیم. من می خواهم ببینم حاصل این 
تا حاال چه بوده است؟ ...من می خواهم ببینم این وزارت خارجه و آن 
وزرایش، درمورد معرفی انقاب ایران در دنیا چه کار کرده اند؟ آن 
نامه کذایی کارتر به امام موضوعش چه بوده است؟ آیا قابی بود؟ 
آیا خود وزارتخانه این را درس��ت کرده بود که اسراری دارد بعدها 
خواهم گفت، آن نامه ادوارد کندی چه بود؟ آن مساله قطع ارتباط 
با مصر که ملت و تمام مسلمین می خواستند و بعد ناچار شدند فقط 
به دستور امام انجام بدهند موضوع آن چه بوده است؟ این اسنادی 
که اخیرا دزدیده شده و اخیرا نیست مطابق ورقه ای که من در این 
جا دارم و این دو نفر هم نیستند که خیلی هستند و یک سال قبل 

هم به من این مساله را اطاع داده اند این دزدی اسناد چیست؟ 

به بهانه بررسی بودجه 93 در مجلس 

شلیک 3 فروند موشک  گراد اولین بودجه انقالب را چه کسی به مجلس برد
به کربال

منابع خبری از شلیک 3 فروند موشک »گراد« به سوی 
کربای معا و هدف قرار دادن زایران شیعه خبر دادند.

    ب��ه گ��زارش »نهرین ن��ت« در حال��ی ک��ه زای��ران
 امام حسین )ع(، ندای »لبیک یا حسین«را سرداده بودند 
ناگهان، صدای سه انفجار به گوش رسید و گفته می شود 
که گروه های تروریستی وهابی، زایران کربای معا را با 

سه موشک از نوع »گراد« هدف قراردادند.

 همکاری اطالعاتی غرب
 با دولت سوريه

برخ��ی منابع عربی از آغ��از همکاری گس��ترده امنیتی 
برخی س��ازمان های اطاعات��ی غرب با س��ازمان های 
 امنیتی س��وریه برای مبارزه با تروریس��م خب��ر دادند.

به گزارش روزنامه »الس��فیر«، برخی منابع عربی اعام 
 کردند، دستگاه های اطاعاتی برخی کشورهای غربی با

 دستگاه های امنیتی سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم 
القاعده همکاری می کنند.این منابع تصریح کردند این 
امر بعد از سفرهای مسووالن امنیتی غرب به »دمشق« 
در ماه های گذشته و گشودن کانال های بسته شده طی 
دو س��ال و نیم پیش )از زمان آغاز ناآرامی های سوریه( 

صورت گرفته است.

خرسندی الوروف از پیشرفت 
موضوع هسته ای ايران

س��رگئی الوروف ،وزیرخارجه روس��یه در س��خنرانی 
خود در مجلس دوما از پیش��رفت مثب��ت در روند حل 
 موضوع هس��ته ای ایران و بحران سوریه ابراز خرسندی 

کرد.
وی همچنین افزود: تاش می کنیم در موضوع هس��ته 
ای ایران به راه حل جامع تری برسیم که حقوق ایران و 
امنیت اس��راییل را تضمین کند.وی افزود: حل موضوع 
هس��ته ای ایران باید باعث بازنگری در طرح ایجاد سپر 
موشکی در کشورهای اروپایی ش��ود.الوروف از دولت و 
مخالفان سوری نیز درخواست کرد در راستای مبارزه با 

تروریسم در سوریه با هم همکاری کنند.
وزیر خارجه روس��یه امحای تسلیحات شیمیایی سوریه 

را به همکاری جدی جامعه بین المللی مرتبط دانست.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 جنجال سازی
 چیزی را حل نمی کند 

جاللی
 رییس فراکسیون رهروان مجلس 

این توصیه من به هردو طرف است چه کساني که مخالف رفع حصر هستند 
و چه کساني که به دنبال رفع آن. من فکر مي کنم به جاي این جنجال سازي 

به فکر کمک و یاري مسووالن باشیم. 
چه طرفداراني که به هواي حمای��ت از دولت یازدهم با اقدامات جنجالي 
خود باعث آسیب رساندن به دولت ش��دند و چه فریادها و مخالفت هایي 
اگرچ��ه س��ختگیرانه ول��ي از 
 روي دلس��وزي و کم��ک انجام 

گرفت.
ما باید ببینیم امروز چه مشکات 
اساس��ي اي وج��ود دارد و با چه 
راهکارهایي مي توان مشکات 
را حداق��ل ک��م و از گس��ترش 
 آن پرهیز کرد. جنجال س��ازي

 هیچ چیزي را حل نمي کند. 
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»کاهش جمعیت«توطئه بود

آیت اهلل مکارم شیرازی گفت: طرح های کاهش جمعیت توطئه امریکا و اسراییل بود تا جمعیت جهان سوم 
افزایش نیابد و ما نیز متاسفانه به دام آن ها افتادیم. وی  اظهار داشت: متاسفانه در جامعه امروزی رابطه بین 

فرزند و خانواده ها به هم خورده و بسیاری از خانواده ها یک دیگر را درک نمی کنند.

برای ژنو 2 پیش شرط 
نمی پذيريم

 راه ها در آينده
 باز می شود

سفیر ایران در روسیه تصریح کرد که ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو ۲ 
پیش شرط نخواهد پذیرفت.مهدی سنائی ،سفیر جدید جمهوری اسامی 
ایران در مس��کو تصریح کرد که در صورت تعیین پیش ش��رط برای ایران 
برای شرکت در کنفرانس ژنو ۲ ایران در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد.

سنائی گفت: ایران مدت ها است که اعام کرده برای پایان جنگ در سوریه 
آماده ایفای نقش است و به همین دلیل است که آماده شرکت در کنفرانس 
ژنو ۲ درباره سوریه است و طرف های درگیر می دانند که این موضوع بدون 
در نظر گرفتن ایران قابل حل نیس��ت اما اگر برای ما شروطی تعیین شود 
حاضر به شرکت در این کنفرانس نیستیم.وی که در کنفرانسی مطبوعاتی 
سخن می گفت درباره قرارداد موش��ک های اس 300 گفت: ما امیدواریم 

که این قرار داد اجرایی شود و این موشک ها به ایران تحویل داده شوند.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی،رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان 
این که امیدواریم به تدریج تحریم ها برداشته شود، تاکید کرد: من می دانم در 
آینده راه ها باز می ش��ود.وی ادامه داد: ما تحریم بوده و هستیم. تحریم بسیار 
جدی است. آخرین تحریمی که با تدبیر فعا متوقف شد اگر اعمال می شد ایران 
به طور کلی محاصره می شد و ما از راه های دریایی خود محروم شده و مشکات 

فراوانی برا ی مان ایجاد می شد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که خداوند به ما کمک زیادی 
کرد، گفت: شما گمان می کنید که ما این شرایط را به وجود آوردیم در صورتی 
که این هوشیاری و آگاهی مردم بوده که ما را از بحران نجات داده است. مردم ما 
امروز اکثریت تحصیل کرده و باسواد هستند و به ماهواره و اینترنت دسترسی 

دارند. اوضاع را رصد کرده و آگاهانه برخورد می کنند.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی سخنانی 
تصریح کرد: کشتی سیاست خارجی ،کشتی جناحی نیست 
بلکه کشتی ملی اس��ت.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این 
که آیا قبل از امضای تواف��ق نامه ژنو مقام معظم رهبری در 
جریان بودند گفت: من قصد ندارم از ایش��ان خرج کنم هر 

لحظه ایشان تصمیم بگیرند مذاکرات متوقف می شود.
وی اضافه کرد: ادعای ما این است که مطیع رهبری باشیم 
و اگر تصمیم بگیرند راجع به کلمات دخالتی کنند تصمیم 
ایشان اس��ت بنده اختیار ندارم وارد این حوزه شوم ایشان 
چارچوب ها را مش��خص می کنند و مس��وولیت مذاکره با 

من است.
رییس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: ایشان بزرگواری خود 
را راجع به تیم مذاکره کنن��ده مطرح کردند و من قدردان و 
سپاسگزار این بزرگواری هستم و معتقدم ما باید خرج نظام 

و رهبری شویم نه رهبری خرج ما.
وی گفت: مبنای قدرت ما، خودباوری اس��ت و این که این 
مردم به برک��ت پیام امام ب��اور کردند ک��ه می توانند و اگر 
نخواهند کس��ی نمی تواند چیزی را به آن ها تحمیل کند. 
مردم نش��ان دادند برخاف همه تبلیغ ها و فضاس��ازی ها 
 به جمه��وری اس��امی اطمینان دارن��د و این دی��دگاه را 

پای صندوق رای بیان کردند.

 میلیاردر پرونده اختاس از بیم��ه ایران اظهاراتش درباره
 3 نفر از متهمان ای��ن پرونده را با حض��ور در دادگاه پس 
گرفت.در ادامه رسیدگی به پرونده اختاس از بیمه ایران 
 » د-س « با سوگند یاد کردن به خداوند اظهاراتش درباره

 3 نفر از متهمان پرونده را تکذیب کرد.
وی گفت: من این اظهارات را پس می گیرم.

نماینده دادس��تان پس از ش��نیدن این ادعای» د - س« 
پرسید: چرا بین این همه آدم شما اظهارات تان را نسبت به 

این 3 نفر و با این مبالغ عنوان کرده بودید.
 »د - س «در پاس��خ گف��ت: در برخ��ی م��وارد س��اعت

 بازجویی ها از من س��اعت مناس��بی نبود و در 80 موارد 
 س��واالتی از من می پرس��یدند ک��ه مربوط به مس��ایلی

 می شد که در حال حاضر جای مطرح کردن آن ها وجود 
ندارد.وی تصریح کرد: کسی که از من بازجویی می کرد این 

اسامی و رقم ها را جلوی من گذاشت.
این در حالی است که س��ه نفری که »د - س «اظهاراتش 
درباره آن ها را پس گرفته عبارتند از» م-ع-ص« کارمند 
بانک »م« که متهم به دریافت رش��وه ۲0 میلیون تومان 
اس��ت، »س-ف-ه «متهم به دریافت ۲ رشوه به مبالغ 60 
هزار درهم و یک میلیون و 300 هزار درهم و» الف-س« 

متهم به دریافت رشوه 40 میلیون تومانی.

جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اس��امی در خصوص نتیجه طرح کاهش سه ماهه سربازی 
متاهان گفت: طبق هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح 
 در خصوص ارایه امتیاز ویژه به سربازان متاهل برای تشویق

 آن ها به افزایش جمعیت، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسامی 3 امتیاز را برای سربازان متاهل در نظر گرفته است.

وی در تش��ریح این امتیازات گفت: اولین امتیاز این اس��ت 
که س��ربازان وظیفه متاهل حق عایله مندی کارکنان پایور 
نیروهای مسلح را نیز دریافت کنند. دومین امتیاز این است 
که سربازان متاهل غیرغایب در محل سکونت خود یا نزدیک 
ترین محل به محل سکونت خود خدمت کنند و سومین امتیاز 
نیز این است که مدت خدمت مشمولین غیرغایب متاهل از 
یک تا 3 ماه کاهش یابد.عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس 
با بیان این که این تفاهم نامه میان س��تاد مشترک نیروهای 
مسلح و کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه شده است، گفت: 
با توافق و هماهنگی ستاد مش��ترک نیروهای مسلح ما این 
3 امتیاز و پیشنهاد را در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده 
گنجانده ایم و برای در نوبت قرار گرفتن به صحن علنی مجلس 
ارسال کرده ایم. با اضافه شدن این امتیازات به طرح جمعیت و 
تعالی خانواده، طرح مذکور باید در صحن بررسی و در صورت 

تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، اجرایی خواهد شد.

س��خنگوی فارس��ی زبان وزارت امور خارجه امریکا اظهار 
داشت: بر اساس برنامه اقدام مش��ترک که در  ژنو به توافق 
رس��یدیم، همچنان با تصویب تحریم های هسته ای جدید 

علیه جمهوری اسامی ایران مخالفت خواهیم کرد.
»آلن ایر« ا افزود: واشنگتن بر اجرای برنامه اقدام مشترکی که 

در ژنو به توافق رسید، پایبند است.
وی تصریح کرد: اضافه شدن نام افراد و نهادهایی به فهرست 
تحریم ها که هفته پیش صورت گرف��ت، به معنای تحریم 
های جدیدی نیس��ت بلکه مربوط به اج��رای تحریم های 
ج��اری و کنونی می شود.س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
امریکا گفت: همانطور ک��ه باراک اوبام��ا رییس جمهوری 
امریکا هم گفته است تا جایی که نظام سیاسی ما اجازه دهد، 
 متعهدیم که از تصویب تحریم های جدید مربوط به مسایل 
هس��ته ای خودداری کنیم. آلن ایر با بیان این که این تعهد 
 باعث جلوگیری از اج��رای تحریم های هس��ته ای موجود

 نمی شود، مدعی ش��د: در طول روند مذاکرات، به روشنی 
به طرف ایران گفته ایم ک��ه همچنان به اجرای تحریم های 
موجود می پردازیم و اقدام هفته گذش��ته با این امر سازگار 
است. به گفته این سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، این 
امرهمچنین درباره تصویب تحریم های جدیدی که مربوط 

به مواردی غیر از موضوع هسته ای می شود، صادق است.

قوه قضاییه نظام وظیفهامور خارجه بین الملل

کشتی سیاست خارجی 
جناحی نیست

 اظهاراتی که
 آقای میلیاردر پس گرفت

کاهش يک تا 3ماهه 
خدمت سربازی متاهالن

با تصويب تحريم های 
جديد مخالفت می کنیم
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دانش آموزان اصفهانی برای بارش 
دعا کردند

در همای��ش »نیای��ش رحم��ت«، دانش آم��وزان تمام��ی مقاطع 
 تحصیلی اس��تان اصفهان برای ب��ارش رحمت الهی دس��ت به دعا 
شدند.بر اس��اس این گزارش، در این همایش، دانش آموزان در کنار 
کادر مدرسه، دعای باران برگرفته از صحیفه سجادیه را قرائت کردند. 

  توقیف کامیونی 
با بیش از ۲۱ میلیون  ريال خالفی 

     رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان از توقیف یک 
دس��تگاه کامیون ولوو با ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال خالفی توسط 
ماموران پلیس راه استان در محور اصفهان، تهران خبر داد.سرهنگ 
رضا رضایی  اظهار داشت: بر اساس قانون، خودروی مذکور توقیف و 
روانه پارکینگ شد و راننده پس از پرداخت جریمه می تواند خودروی 
خود را ترخیص کند. س��رهنگ رضایی، تصریح کرد: هدف پلیس از 
اعمال قانون، کسب درآمد نیست لیکن شهروندان می توانند با رعایت 
قوانین و مقررات سهم خود را در تامین امنیت ایفا و با رعایت قوانین، 

الگوهای عملی مناسبی برای فرزندان خود باشند. 

عامل ضرب سکه های باستانی جعلی 
دستگیر شد

فرمان��ده انتظامی شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه گف��ت: عامل 
 ضرب سکه های باس��تانی جعلی در شاهین ش��هر و میمه دستگیر

شد.
به نق��ل از روابط عموم��ی فرمانده��ی نیروی انتظامی شهرس��تان 
شاهین ش��هر و میمه، غالم عباس بلفکه با اشاره به دستگیری عامل 
ضرب سکه های باستانی جعلی در این شهرستان، اظهار کرد: متهم 
در منزل مسکونی خود سکه های باستانی را جعل و در ازای دریافت 

مبالغ هنگفت آن ها را می فروخته است.
بلفکه با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهم بیش از 5۰ سکه جعلی 
که به تازگی ضرب ش��ده بود به همراه دس��تگاه و ابزارآالت این کار 
کش��ف و ضبط ش��د، تصریح کرد: متهم دس��تگیر و پس از تشکیل 

پرونده جهت اقدامات بعدی تحویل مراجع قضایی شد.

 سردفتران تا ۷۵ سالگی
می توانند سردفتر بمانند

نایب رییس کان��ون س��ردفتران ازدواج و طالق گفت: ب��ه نظر من 
سردفتران می توانند تا ۷5 سالگی سردفتر بمانند و این امر مشکلی 

محسوب نمی شود.
 علی مظف��ری، نای��ب ریی��س کان��ون س��ردفتران ازدواج و طالق 
در خصوص قانون حمایت از خان��واده و آیین نامه مربوط به ازدواج و 
طالق اظهار داش��ت: بحث هایی در خصوص ابهامات قانون حمایت 
از خانواده ها و آیین نامه مرب��وط به آن در حضور علما و صاحبنظران 
صورت گرفت و تذکر و نکات قانونی آن نیز مطرح شد که امیدواریم 

موارد رعایت شود.

 ديدار شهردار اصفهان
 با اهالی منطقه يک

     مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان از برگزاری مالقات مردمی 
ش��هردار اصفهان با اهالی منطقه یک در هفته آینده خبرداد و اعالم 
کرد: شهروندان منطقه جهت حضور در مالقات مردمی می توانند از 
ساعت ۱۲ روز شنبه هفته آینده با مراجعه به روابط عمومی منطقه 

نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
ابرهیم معتمدی اذعان داشت:پس از بررس��ی های به عمل آمده با 
ش��هروندان تماس حاصل گردیده و زمان دیدار با شهردار و معاونان 

وی اعالم می گردد.
مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان اضافه کرد: در مالقات های 
مردمی ش��هردار اصفهان درمناطق ۱5 گانه فقط س��اکنان منطقه 

مربوطه می توانند ثبت نام کنند.
ابراهیم معتمدی با اش��اره به اه��داف برگ��زاری دیدارهای مردمی 
شهردار اصفهان با شهروندان اظهارداشت: ایجاد ارتباطات دوسویه 
بین ش��هروندان و شهرداری، آش��نایی بیش��تر و بهتر با معضالت و 
مش��کالت منطقه ای و محله ای ب��رای تصمیم گی��ری جهت رفع 
آن ها، جلب مش��ارکت مردم��ی در امور ش��هری، اعتماد س��ازی 
 بین ش��هروندان و ش��هرداری از اه��داف برگزاری ای��ن مالقات ها 

می باشد.

 محدوديت های تردد
 آخر هفته و اربعین اعالم شد

رییس مرکز کنترل ترافیک راهنمایی و رانندگی محدودیت های تردد در 
ایام انتهایی هفته و همچنین اربعین حسینی را اعالم کرد.

سرهنگ حمیدی، رییس مرکز کنترل ترافیک راهنمایی و رانندگی در 
گفت وگو با فارس، محدودیت های تردد در جاده های کشور طی روزهای 

بیست و هفتم آذر تا دوم دی ماه را به شرح زیر اعالم کرد:
 تردد موتور سیکلت از س��اعت ۱۲ ظهر دیروزتا س��اعت ۲4 روز جمعه 
و همچنین از ساعت ۱۲ ظهر روز یک ش��نبه یکم دی تا ساعت ۲4 روز 
دوش��نبه دوم دی از محورهای کرج- چالوس، ه��راز، فیروزکوه و محور 

تهران – سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.
تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع و تردد 
انواع وس��ایل نقلیه از ساعت ۱4:3۰  تا س��اعت ۲4 روز جمعه از کرج به 
سمت مرزن آباد ممنوع بوده و همچنین با اعالم ماموران پلیس راه تردد 
انواع وس��ایل نقلیه از ساعت ۱۷:3۰ تا س��اعت ۲4 روز جمعه از دزبن به 
سمت کرج به صورت یک طرفه می شود.تردد تمامی تریلرها ازمحور هراز 
کماکان ممنوع و تردد انواع کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حامالن 
موادسوختی و فاسد شدنی از س��اعت ۶ تا ۲4 امروز وفردا از محور هراز 

ممنوع است.
تردد همه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حامالن موادسوختی و فاسد 
شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲4 روز یک شنبه و همچنین از ساعت ۶ تا ۲4 روز 
دوشنبه از محور هراز ممنوع است. تردد کلیه تریلرها به استثنای حامالن 
مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ تا ۲4 روزهای جمعه و همچنین از 
ساعت ۶ تا ۲4 روز دوشنبه از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع می شود.

 کاهش ژن مهربانی
 در جمعیت

پدر علم ژنتیک ای��ران گفت: رنگ ها و م��واد افزودنی 
غذاها سرطان زا هس��تند، وزارت بهداشت نباید منفعل 
باشد و باید مراقبت کند اقالم غیر اس��تاندارد وارد بازار 
نشود. البته از نظر ژنتیک نیز شاهد افزایش ژن خشونت 

و کاهش ژن مهربانی در بین جمعیت هستیم.
داری��وش فره��ود ، گفت: در ح��ال حاضر ب��ه غذاهای 
مصرفی رنگ غذا، افزودنی و مواد نگهدارنده می زنند که 
 تمام این موارد سرطا ن زا اس��ت و به شدت نیز استفاده

 می شود.
وی گفت: حتی عطر چای مصرفی نیز که به چای اضافه 

می شود جزو افزودنی ها بوده و سرطان زا است.
فرهود تصریح کرد: وزارت بهداشت نباید منفعل باشد و 
بگوید ۸۰ درصد آب لیموها ناخالصی دارد یا ۸۰ درصد 
زعفران ها استاندارد نیستند.  این وزارت بهداشت است 
که باید مراقب باش��د تا اس��تانداردها جعل نشوند و در 

بازار نیایند.
پدر علم ژنتیک ایران با اشاره به افزایش سقط جنین در 
کش��ور گفت: با وجود این که مراکز غربالگری در کشور 
وجود دارد اما بر اس��اس اطالعات به دست آمده از این 
مراکز 9۰ درصد ضریب اطمین��ان دارند اما طبق مراکز 
غربالگری در خارج از کش��ور فقط ۸5 درصد نتایج این 
مراکز ضری��ب اطمینان دارند ام��ا گروه های در معرض 
خطر باید در هفته پانزدهم جنی��ن آزمایش های الزم 

را انجام دهند.
وی همچنین گفت: این که برخ��ی از افراد می گویند به 
دلیل ژن چاقی دچار اضافه وزن می ش��وند صحت دارد 

و در کنار آن ژن قد بلندی و قد کوتاهی نیز وجود دارد.
پدر علم زندگی تصریح کرد: علم ژنتیک علم گسترده ای 
است که فقط به این دست ژن ها محدود نمی شود بلکه 
ژن هایی ک��ه مربوط ب��ه روح و روان ها هس��تند وجود 
 دارد به ط��وری ک��ه ژن مهربانی و ژن خش��ونت اثبات

 شده است.
وی افزود: در ح��ال حاضر در جامعه خش��ونت هایی را 
که شاهد هس��تیم و مردم در صحبت کردن با یکدیگر 
خش��ونت به خرج می دهند به دلیل همین ژن خشونت 
اس��ت که باعث شده خش��ونت محیطی در جامعه موج 

بزند.
فرهود گفت: عامل ژن خشونت تا حدی ژنتیکی بوده و 

قدری هم به شرایط محیطی برمی گردد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1203 |پنج شنبه 28 آذر 1392 | 16 صفر   1435

راهنمايی و رانندگی

اخبار کوتاه

رفع معضل آب گرفتگي و دفع آب هاي سطحي در دستور كار 
      حمیدعص��ارزادگان ش��هردار منطق��ه 5 اصفهان اظهار داش��ت: در راس��تاي رس��یدگي به 
درخواست هاي مردمي ،رفع معضل آب گرفتگي و دفع آب هاي سطحي در دستور کار شهرداري 

منطقه 5 قرار گرفته است.
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قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امید به زندگی در 
ایران از 55 سال به ۷۲ سال رسیده و سرعت بهبود سطح بهداشت 
عمومی و ط��ول عمر از میانگی��ن جهانی باالتر است.ابوالحس��ن 
فیروزآبادی افزود: این موضوع با احتس��اب سن بازنشستگی زیر 
4۸ سال، نشانگر این است که ما باید حقوق بازنشستگی افراد را از 
4۸ تا ۷۲ سالگی به خودش��ان و بعد به خانواده آن ها بپردازیم که 
این بودجه زیادی را صرف می کند.وی به ادغام سه وزارتخانه کار 
و امور اجتماعی، تعاون و رفاه و تامین اجتماعی در یک وزارتخانه 
 واحد اش��اره کرد و گفت: ادغام این سه وزارتخانه با حوزه هایی که

 تحت پوشش داشتند موضوعات مطرح شده در وزارتخانه جدید 
را به شدت پیچیده کرده چرا که بیشتر مسایل، مسایلی اجتماعی 
است، از نظام بیمه بیکاری و دارو درمان گرفته تا تعاون و اشتغال 
همه با انسان ها سر و کار دارد و این موارد به عالوه نابسامانی های 

توسعه یافتگی مشکل را بیشتر می کند.
فیروزآبادی تاکید کرد: جمهوری اس��المی ایران مصمم است که 
معاش مردم را در همه س��طوح س��نی تامین کند ولی به هر حال 
این موارد پیچیدگی مسایل وزارتخانه را بیشتر می کند و معاونت 
امور مجلس و اس��تان ها باید همپای واحدهای دیگر با اشراف به 
تمام موضوعات به جلو گام بردارد.قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در مراسم تودیع محمدرضا موالی زاده و معارفه سیدعلی 
اکبر طاهایی، معاون جدید امور مجلس و اس��تان ه��ا، با تاکید بر 

حس��اس بودن کار این معاونت اظهارداشت: معاونت امور مجلس 
و اس��تان ها باید مغز متفکر این وزارتخانه باش��د و مواردی که در 
مجلس در حوزه های تعاون، کار و رفاه مطرح می ش��ود، مدیریت 
کند.فیروزآب��ادی تصریح ک��رد: در دنیا، معاونت ه��ای پارلمانی 
رابطی بین وزارتخانه ها با پارلمان هستند و ترکیبی از نقش های 
تشریفاتی و ارتباطی را برعهده دارند.وی نظام جمهوری اسالمی 
 ایران را نظامی پارلمانی خواند و گفت: پارلمان ما یکی از مهمترین 
پارلمان های دنیا از لحاظ اختیار اس��ت و نهاده��ای قدرتمندی 
مثل دیوان محاسبات، کمیس��یون اصل 9۰ و تحقیق و تفحص را 
در اختی��ار دارد.قائم مقام وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اولین 
وظیفه معاونت امور مجلس و اس��تان ها را فضاسازی امور مجلس 
در حوزه های مربوط به وزارتخانه دانس��ت و انجام ماموریت های 
این معاونت با ارایه طرح ه��ا و توجیهات مناس��ب را از جمله این 

فضاسازی ها عنوان کرد.
      در حوزه جمعیتی نمی توان نسخه واحد پیچید

وزیر بهداشت با بیان این که س��قوط نرخ باروری در کشور به ۱/۸ 
تبعات خطرناکی در پی دارد، اجرای سیاس��ت گذاری های جدید 

جمعیتی را ضروری دانست.
دکتر س��ید حس��ن قاضی زاده هاش��می خاطرنش��ان ک��رد: در 
تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های جدید جمعیتی، پیچیدن 

نسخه واحد برای کل کشور علمی و منطقی نیست.

 وی افزود: استفاده از تجارب و مدل های جمعیتی کشورهای دیگر، 
ضرورت پرداخت به فرهنگ س��ازی و قانع کردن مردم و سیاست 

گذاران، در اجرای موفق سیاست های جدید جمعیتی موثر است.
      اجرای سیاست های جديد جمعیتی در کشور ضروری 

است
وزیر بهداشت، اجرای سیاس��ت های جدید جمعیتی در کشور را 
ضروری دانست و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر 
این که »وجود نخبگان، نیاز ضروری نسل آینده است«، گفت: در 
اجرای موفق سیاست های جدید جمعیتی توجه به فرهنگ سازی 

و قانع کردن مردم ضروری است.
دکتر هاشمی با تاکید بر این که اجرای سیاست های جدید جمعیتی 
فقط بر عهده وزارت بهداشت نیس��ت، گفت: سیاست های جدید 
جمعیتی برنامه ای فرابخشی است و ضرورت دارد همه دستگاه ها، 
وزارتخانه ها، حوزه های علمیه و مراک��ز فرهنگی در این خصوص 

همکاری نمایند.
      پیچیدن نسخه واحد سیاست های جمعیتی برای کل 

کشور علمی و منطقی نیست
 دکتر هاش��می با اش��اره به این که در حال حاضر ن��رخ باروری در

 اس��تان های مختل��ف کش��ور متفاوت اس��ت و دالی��ل کاهش 
 جمعیت نیز در استان ها تفاوت دارد، گفت: در تصمیم گیری ها و

 سیاست گذاری های جدید جمعیتی، پیچیدن نسخه واحد برای کل 
کشور علمی و منطقی نیست.

وزیر بهداشت با اش��اره به انتقادات برخی از افراد مبنی بر صحیح 
نبودن رش��د موالید در کشور به دلیل عدم رش��د اقتصادی گفت: 
درست است که ما با مشکالت متعددی مواجه هستیم ولی نیل به 

سمت پیر شدن جمعیت مقرون به صرفه نیست.
      ضرورت آگاه س�ازی عمیق تر مردم نسبت به موضوع 

جمعیت
وی با یادآوری این که تبعات کاهش نرخ رش��د جمعیت در کشور 
 طی ده��ه های آین��ده خود را نش��ان می ده��د، گف��ت: در مورد

 سیاس��ت های جدید جمعیت��ی باید م��ردم را عمیق ت��ر آگاه و 
قانع کرد تا به آینده امیدوار باش��ند و البته نیاز اس��ت که سیاست 
های حمایتی ه��م در این خصوص وجود داش��ته باش��د و در این 
 زمینه باید به حمای��ت از مادران در دوره ب��ارداری و زایمان کمک 

کنیم.
      ايجاد امنیت شغلی برای زنان ش�اغل و باردار ضروری 

است
وی با اشاره به شاغل بودن بس��یاری از زنان در کشور گفت: ایجاد 
امنیت شغلی برای زنان شاغل و باردار ضروری است و باید مادران را 

در شرایط بارداری و پس از زایمان حمایت کرد.
دکتر هاشمی در ادامه با بیان این که برنامه کنترل موالید در وزارت 
بهداشت نباید مانند گذشته باشد گفت: باید همکاران حوزه بهداشت 
را متقاعد کنیم که این برنامه از قالب شکلی به قالب عملی گرایش 
پیدا کند و همه متوجه شوند که اجرای سیاست های جدید جمعیتی 

به نفع کشور است.

وزير بهداشت: در حوزه جمعیتی نمی توان نسخه واحد پیچید
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به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اصفهان،  رییس 
جمعیت هالل احمر شهرستان فریدونشهر گفت : در پی بارش برف 
و کوالک ش��دید و قطع ارتباط با برخی از روس��تاهای فریدونشهر 
امدادرسانی هوایی به روستاهای محاصره در برف فریدونشهر انجام 

شد. س��ید حمیدرضا موس��وی گفت : در پی بارش برف سنگین و 
کوالک شدید که منجر به مسدود ش��دن راه های ارتباطی و قطع 
ارتباط مخابراتی و عدم اطالع از ساکنین روستا های منطقه پشتکوه 
دوم گردید ،تیم امداد و نجات هوایی جمعیت هالل احمر توسط یک 
دستگاه بالگرد، به  همراه اکیپ پزشکی ، اقالم امدادی ،تجهیزات و 
داروی مورد نیاز به روستای هیران اعزام گردید.وی افزود : همزمان 
با اعزام تیم امداد هوایی و با بازگش��ایی مسیر روستای کلوسه تیم 
درمان اضطراری هالل احمر نیز به همراه دارو وتجهیزات مورد نیاز 
با همکاری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان از طریق مسیر زمینی  
به روستا های کلوس��ه و دورک اعزام گردید. رییس جمعیت هالل 
احمر شهرستان فریدونشهر خاطر نشان کرد : روند امداد رسانی به 
روستا های محاصره در برف در روز های آتی نیز ادامه خواهد یافت 

و تا برآورده شدن نیازهای اولیه ،امداد رسانی ادامه پیدا می کند.

عضو هیات رییسه فراکس��یون جوانان مجلس از پرداخت نشدن 
وام ازدواج در بس��یاری از بان��ک ها خبر داد و گف��ت: اعضای این 
فراکس��یون با وزرای ورزش و جوانان و اقتص��اد در مورد افزایش 
 وام ازدواج ب��رای س��ال آین��ده مذاک��ره و رایزن��ی های��ی انجام 

 داده ان��د ام��ا در نهای��ت تصمی��م گیرن��ده نهایی دولت اس��ت. 
رحمت اهلل ن��وروزی با بیان این مطلب گف��ت: افزایش آمار طالق 
و همچنین باالرفتن س��ن ازدواج،هش��دارهایی مبنی بر ضرورت 
افزایش تس��هیالت به جوانان برای تش��کیل خانواده است.عضو 
فراکس��یون جوانان ادامه داد: با معاون نظارت و راهبردی ریاست 
 جمهوری در این زمینه مذاکره انجام شده و آن ها نیز در این زمینه 
قول هایی دادند چرا که جوانان در شرایط امروزی جامعه با دریافت 
 وام 3 ت��ا 5 میلیونی نمی توانن��د مقدمات ازدواج خ��ود را فراهم 

کنند.
 ن��وروزی گف��ت: در ح��ال حاض��ر در بس��یاری از بانک ه��ا وام 
ازدواج به جوانان پرداخت نمی ش��ود، پیش��نهاد ما این است که 
 دولت ضم��ن افزای��ش وام ازدواج برای س��ال آینده تس��هیالت

 آسان سازی تشکیل خانواده را در اختیار جوانان قرار دهد.

در پی بارش برف و کوالک شديد 

امدادرسانی هوايی به روستاهای محاصره در برف فريدونشهر
خودداری برخی بانک ها از پرداخت وام ازدواج

 با وام ۵ میلیونی نمی توان مقدمات ازدواج را فراهم کرد

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت 
از تش��کیل کارگ��روه و دبیرخان��ه دریافت ه��ای غیرمتع��ارف 
پزشکی)زیرمیزی( خبر داد و گفت: مالیات های پزشکی عادالنه 
نیست و پزشکانی که زیرمیزی می گیرند اصالمالیات نمی دهند. 
س��ید س��جاد رضوی در توضیح چرایی مس��اله 3۰۰ پزش��کی 
که ماهانه ی��ک میلیارد توم��ان درآمد دارند و درص��دی از این 
درآمدهای ش��ان  از طریق دریافت های غیرمتعارف )زیرمیزی( 
است، توضیح داد: ما مساله زیرمیزی را پیگیر هستیم و به دستور 
وزیر بهداش��ت کارگروهی در ای��ن زمینه در وزارت بهداش��ت 
تش��کیل ش��ده اس��ت و لحظه به لحظه اطالعات دریافت های 
غیرمتع��ارف بر اس��اس برنامه ه��ای کوتاه م��دت، میان مدت و 
بلندمدت به وزیر بهداشت ارایه می شود که این مباحث به مجلس 

نیز ارایه خواهد شد.

تشکیل کارگروه و دبیرخانه زيرمیری
وی بیان کرد: یک دبیرخانه نیز در زمینه دریافت های غیرمتعارف 
)زیرمیزی( تشکیل شده است که نمایندگان نظام پزشکی کشور، 
بیمارستان خصوصی و غیره  در آن حضور دارند. ولی در مجموع 
دریافت های غیر متعارف یعنی زیرمیزی در کش��ور ما نسبت به 
کشورهای دیگر بیشتر است به طوری که در کشورهای پیشرفته 

و در حال توسعه مقوله دریافت زیرمیزی کامال بی معنی است.
رضوی در پاسخ به سوال دیگری درباره مالیات های حوزه پزشکی 
اظهار داشت: وزارت بهداشت درباره مسایل مالیاتی ورود خاصی 
نمی کند و بیشتر مباحث مالیاتی مربوط به نظام پزشکی است که 
با وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی تفاهم نامه دارد که به مباحث 
چگونگی پرداخت مالیات های پزش��کان می پ��ردازد تا دریافت 

مالیات از پزشکان به صورت صحیح محاسبه شود.

دريافت های مالیاتی در حوزه پزشکی عادالنه نیست
وی با اشاره به این که به هیچ عنوان در حال حاضر دریافت های 
مالیات��ی در ح��وزه پزش��کی عادالن��ه نیس��ت، عن��وان کرد: 
مثالپزشکانی داریم که خارج از تعرفه دریافت های غیرمتعارف 
دارند و هیچ جا نیز این مباحث ثبت نمی شود ولی برخی دیگر از 
پزشکان 4۰ تا 5۰ مریض ویزیت می کنند و تمام برگه های بیمه 
آن ها وجود دارد و مالیات از آن ها گرفته می ش��ود ولی کسانی 
 که دریافت های غیر متع��ارف دارند )زیرمی��زی( مالیات نیز از

 آن ها گرفته نمی شود.
رضوی ادامه داد: دریافت مالیات از پزشکان مانند دریافت مالیات 
کارمندان است و کامال سیس��تماتیک مباحث مالیاتی بر اساس 
قانون صورت می پذیرد ولی ما همیش��ه مش��اهده کرده ایم که 
فرهنگ مالیاتی در کش��ور ما ضعیف بوده اس��ت و این مساله را 
نه فقط در حوزه پزشکی بلکه در دیگر صنوف نیز شاهد هستیم 
و همیش��ه نیز دولت ها عنوان کرده اند که در کس��ب و دریافت 

مالیات ها به خوبی عمل نشده است و از برنامه ها عقب هستند.
وی خاطرنش��ان کرد: به هر حال باید در این زمینه فکری شود 
امروز یک فوتبالیس��ت درآمده��ای آن چنان��ی دارد و یا برخی 
وکال پرونده ه��ای میلیاردی ب��ر عهده می گیرن��د ولی پرداخت 
مالیات های آنان معلوم نیس��ت ولی در حوزه پزش��کی برای هر 
 تخصصی مالیات می گیرن��د در حالی که مالیات پزش��کی باید

 بر اس��اس عملکرد پزش��ک باش��د. به هر حال وزارت بهداشت 
می تواند در کنار سازمان نظام پزشکی و سازمان مالیاتی به مساله 

ساماندهی مالیات های پزشکان کمک کند.

رییس مرک��ز مطالع��ات و پژوهش ه��ای راهب��ردی وزارت 
ورزش و جوان��ان گف��ت: با توج��ه ب��ه آخرین آماره��ای به 
دس��ت آمده در حال حاضر ۱۰ میلیون جوان آسیب پذیر در 
 جامعه وجود دارد که نیازمند کار اورژانس��ی و بسیج عمومی 

هستند.
محمدتقی حسن زاده در نشست تخصصی بررسی چالش های 
حوزه جوانان گفت: هم اکنون ما در عصر پیشرفت و دهه عدالت 

قرار داریم و عصر حاضر عصر تدبر و ایده پردازی است. 
وی ادام��ه داد: محور اصلی پیش��رفت جوامع ما علم اس��ت و 
پیش��رفت هر جامعه ای وابس��ته به پژوهش ه��ای علمی آن 
جامعه می باش��د که می تواند مس��یر را به صورت شفاف برای 

خدمت گذاری آماده کند.
رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و 
جوانان تصریح کرد: با توجه به هجمه های اخیر دشمنان برای 

مقابله با توانمندس��ازی و فعالیت علمی کش��ورها، باید طبق 
فرمایشات مقام معظم رهبری، استفاده از علم را در دستور کار 

اصلی مان قرار دهیم.
حس��ن زاده اظهارداش��ت: موضوع جوانی یکی از مولفه های 
 اساس��ی از کارآم��دی نظ��ام جمه��وری اس��المی اس��ت و 
اعتماد سازی در این دوران بسیار سخت است و از طرف دیگر 

کار خطیر و ارزشمندی است.
 وی با بیان این که امروز روند س��اماندهی ام��ور جوانان روند

 قابل قبولی است ادامه داد: اگر برنامه ریزان در عرصه جوانان 
 به این باور برس��ند که خدم��ت در این عرصه توفیق اس��ت و 
 ظرفیت هایی که وجود دارد بسیار راه گش��ا است، می توانند 
گام های اساس��ی را در حل مس��ایل و معضالت حوزه جوانان 

بردارند.
حسن زاده افزود: بحث های کالن و کلی گویی تاکنون راه گشا 

نبوده است و باید با نگاه دقیق تری به این موضوعات بنگریم.
رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش 
و جوانان با بیان این که خانواده عنص��ر تاثیرگذار و کارآمدی 
 در حوزه جوانان اس��ت، افزود: متاس��فانه برخ��ی از حوزه ها 
در خصوص اداره امور جوانان مورد غفلت قرار گرفته اس��ت و 
خانواده نیز از جمله مسایلی اس��ت که مغفول مانده است و از 
زمانی که جوانان از خانواده جدا ش��دند شکاف ها گسترده تر 

شد.
وی ادامه داد: نکته راهبردی در ح��وزه جوانان، نگرش و تفکر 
مثبت اندیشی اس��ت و اعتماد داش��تن و باور داشتن جوانان 
 یکی از مهمترین برنامه هایی اس��ت که برای عملیاتی کردن 

پژوهش ها باید آن ها را به کار گیریم.

مديرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت:

دبیرخانه »زيرمیزی« راه اندازی شد
۱0 میلیون جوان ايرانی در مرز خطر

 تبعات شکاف بین خانواده وجوانان



چهره روزيادداشت

مديرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان:

 خدمات تلفن ثابت
  غیرحضوری می شود 

مشترکین تلفن ثابت می توانند با ثبت وعضویت رایگان درسایت مخابرات 
 اصفه��ان ب��ه نش��انی E.TCE.IR  از خدمات غیرحض��وری اینترنتی 
بهره مند گردند.مهندس حسین کش��ایی مدیرعامل شرکت مخابرات 
 اس��تان اصفهان بااعالم این مطلب افزود :مشترکین درهرکجا که باشند

می توانند بااتصال به اینترنت خدمات وس��رویس های مورد درخواست 
خود را از طریق س��ایت ارس��ال تادراس��رع وقت اقدامات بع��دی انجام 
ومراحل ونتیجه عملیات انجام ش��ده را از طریق همین سایت پیگیری 
 کنن��د .وی خدمات قابل انجام تلف��ن ثابت از طریق پرتال این ش��رکت

  )www.tce.ir ( را ش��امل ثبت نام تلفن، پرداخت صورتحساب میان 
دوره ، رویت قبض و پرداخت الکترونیکی ، دریافت ریز مکالمات ، برقراری 
و حذف س��رویس ویژه ، بازیا بس��تن صفر دوم )بین الملل( ، درخواست 
کشف مزاحمت تلفنی ، ثبت یا حذف مشخصات دربانک اطالعات 118 ، 
درخواست قطع یا وصل تلفن ، اعالم خرابی تلفن ، اصالح آدرس مشترک، 
خرید ش��ماره های رند ، تغییرمکان تلفن و درخواست جمع آوری تلفن 
 ذکر کرد .کش��ایی افزود : این خدم��ات غیرحضوری در نمایش��گاه در

معرض دید عموم قرارخواهدگرفت که نحوه ثب��ت نام آن بدین صورت 
است که مش��ترکین در اس��تان اصفهان می توانند با مراجعه به آدرس 
 الکترونیک��ی  e.tce.ir و کلیک روی عضویت درس��ایت وانجام مراحل 
ثبت نام و فقط بایک بار مراجعه به مکانی که درسایت اعالم شده است، 
خدمات غیرحضوری تلفن ثابت رابرای ش��ماره خ��ود فعال و ازخدمات 
غیرحضوری بهره مند شوند . کش��ایی گفت : تالش ما دربحث خدمات 
غیرحضوری نه به خاطر پیاده سازی اهداف دولت الکترونیک است بلکه 
این حرکت گام های موثر ومجددی است به سوی مردم که مارا از خودشان 
 بدانند ، چراک��ه مایک س��ازمان اجتماعی مردم نهاد هس��تیم وافتخار

 می کنیم دربحث ارتباطات خدمت گذارمردم هستیم .
و از همین منظراست که 45 درصد مردم اصفهان از تلفن ثابت و همچنین 
85 درصد از تلفن همراه بهره مند هستند که خود نشانگر آن است که ما 

همه جا بامردم و درکنار مردم هستیم .    

 برگزاري کارگاه آموزشي 
آشنايي با لوله UPVC در آبفار 

کارگاه آموزشي آشنایي با لوله هاي UPVC درشرکت آب و فاضالب 
روستایي استان اصفهان برگزار شد . منصور حاج آقایي رییس اداره 
آموزش شرکت آبفار اس��تان گفت : به دلیل وجود برخي مشکالت 
در لوله هاي مورد استفاده در سیستم آب رس��اني و نیاز به استفاده 
از فناوري هاي جدید تر، ش��رکت آبفار استان این موضوع را مد نظر 
قرار داده و آن را پیگیری مي کند  وي افزود : در همین راستا یک کارگاه 
آموزشي آشنایي با لوله هاي پي وي سي سخت )UPVC( به مدت چهار 
ساعت در محل سالن جلسات شرکت آبفار استان برگزار شد .حاج آقایي 
شرکت کنندگان در مراس��م را جمعي از کارشناس��ان و صاحب نظران 
شرکت در این امر عنوان کرد و افزود : اساتید این دوره که از تهران آمده 
بودند طي چهار س��اعت توضیحاتي را درباره این لوله ها ، مزایا و فناوري 

هاي به کاررفته در آن ارایه کردند. 

 ايران ۲۵۰ هزار تن گندم 
از مکزيک خريد

 تجار اروپایی از خری��د ۲5۰ هزار تن گندم توس��ط ای��ران از مکزیک و
 18۰ هزار تن گندم از منطقه دریای بالتی��ک خبر دادند و گفتند: ایران 
به دنبال تنوع بخشی به منابع تامین مواد غذایی خود است. تجار اروپایی 
گفتند، به دنبال انعقاد توافق ژنو، ایران حدود ۲5۰ هزار تن گندم دوروم 
از مکزیک و 18۰ هزار تن گندم از منطقه دریای بالتیک خریداری کرده 
است.یک تاجر اروپایی در این باره به رویترز گفت: »به نظر می رسد که 
ایران پس از تعلیق تحریم ها به برنامه خرید مواد غذایی خود ادامه خواهد 
داد.« تحریم های مالی امریکا و اتحادیه اروپا در طی دو سال گذشته، خرید 

مواد غذایی را برای ایران دشوار ساخته بود.

 عرضه برنج، روغن، پنیر
 مرغ و تخم مرغ در سبد کااليی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری از ارایه برنج، روغن، 
پنیر، مرغ و تخم مرغ در سبد کاالیی که به زودی به مردم داده می شود، 
خبر داد.عباس قبادی معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: س��بد 
کاالیی که قرار است از سوی دولت به بخش��ی از مردم داده شود، شامل 

برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ و پنیر است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تامین گندم گفت: عالوه بر 
تولید داخلی و خرید گندم مازاد از کشاورزان، تاکنون 5 میلیون تن گندم 
در سال جاری از منابع خارجی خریداری شده که ۲/5 میلیون تن آن وارد 

کشور شده و بقیه نیز در حال ورود به کشور است.

جزيیات مصوبه جمع آوری آب باران

 وزارت نیرو: شايد تنها
 در شمال اجرايی باشد

6۰ نفر از نمایندگان طرحی را در مجلس به تصویب رساندند 
 که از طری��ق آن ام��کان جم��ع آوری آب باران ب��ه منظور

  اس��تفاده های ش��رب، کش��اورزی و صنعت ام��کان پذیر 
می شود؛ اما قائم مقام وزیر نیرو معتقد است این موضوع تنها 
در برخی نقاط کش��ور از جمله ش��مال ایران به دلیل حجم 
بارندگی مناسب و با در نظر گرفتن ش��رایط اقتصادی قابل 
انجام است و در کویر ایجاد چنین سازه هایی، غیراقتصادی 
است.به تازگی طرحی در مجلس مطرح و به تصویب رسید که 
بر اساس آن ظرفیت جدیدی برای تامین آب شرب، صنعت 
و کشاورزی در کشور ایجاد خواهد شد. 6۰ نماینده مجلس 
در ماه های گذشته با تهیه پیشنهادی تحت عنوان طرح ملی 
جمع آوری آب باران برای اس��تفاده های شرب، فضای سبز 
شهرها، صنعت و کش��اورزی که حاال دیگر به مصوبه تبدیل 
شده است، ایجاد ظرفیت جدیدی برای تامین آب کشور را 
دنبال کردند.در قالب این طرح وزارت نیرو موظف می شود 
5 درصد از اعتبارات عمرانی خود را به جمع آوری آب باران 
برای ش��رب اختصاص دهد. در تبصره 1 ای��ن مصوبه آمده 
اس��ت: ش��هرداری ها می توانند مناطقی از شهر که قابلیت 
جمع آوری آب باران دارد را برای تامین آب شرب و آب مورد 
نیاز فضای سبز، پروژه های مناس��بی اجراکنند.5۰ درصد 
از هزینه های این پروژه ها از طری��ق بودجه های مرتبط در 
بودجه های سالیانه تامین می شود که در واقع از ردیف های 
مرتبط با این نوع پروژه های در بودجه های س��الیانه خواهد 
بود. همچنین در تبصره ۲ مطرح ش��ده، پروژه های تامین 
آب صنایع و کش��اورزی مورد تایید دستگاه های ذیربط که 
توسط بخش خصوصی اجرا می شود از 3۰ درصد تسهیالت 
بالعوض دولت که در تبصره های بودجه های سالیانه مرتبط 
آمده است برخوردار می شوند.در قالب تبصره 3 این مصوبه 
پیشنهاد شده است: جهت تش��ویق برای اجرای پروژه های 
جمع آوری آب باران، این پروژه ها از پرداخت مالیات معاف 
هس��تند. در تبصره 4 مصوبه آمده است: وزارت نیرو موظف 
 اس��ت در قبال بس��تن چاه های کش��اورزی، مجوز احداث

 پروژه های جمع آوری آب باران با کمک بالعوض 5۰ درصد 
هزینه های جمع آوری آب باران را صادر کند.

کمیس��یون انرژی مجلس اعالم کرده اس��ت: براساس این 
طرح، آبی که از طریق سیالب و باران جاری می شوند تصفیه 
شده و در صنایع، مصارف خانگی و آب شرب مورد استفاده 

قرار می گیرند.

راه اندازی هفت اداره 
جديد در چادگان

 پژوهش ها
نیاز سنجی شوند

فرماندار شهرستان چادگان گفت: با استقرار هفت اداره جدید در شهرستان از 
تردد شهروندان چادگان به شهرهای همجوار برای امور اداری کاسته می شود.

حبیب اهلل معتمدی در جمع مس��وولین شهرس��تان چادگان ، تکریم  ارباب 
رجوع، شرکت مستمر در نماز جماعات و شرکت در جلسات شهرستان را مهم 
دانست و گفت: در جلساتی که در فرمانداری تشکیل می شود حضور تمام افراد 
الزامی است زیرا این جلسات موجب تصمیم گیری در جهت توسعه شهرستان 
 برنامه ریزی می ش��ود و از نظرات س��ازنده تمام مسوولین اس��تفاده خواهد

 شد.
نماینده مردم شهرستان های چادگان، فریدن ، فریدونشهر و بوئین میاندشت 
نیز به پروژه 4۰۰ هکتاری دولت آباد بخش چنارود اشاره کرد و گفت: این طرح 
که به صورت آبیاری بارانی است بیش از 4۰۰ هکتار از مراتع شهرستان را زیر 

کشت انواع درختان میوه می برد.

استاندار اصفهان گفت: پژوهش های انجام ش��ده در اصفهان مناسب با نیازها 
نیست و مشکالتی نظیر کم آبی و آالیندگی اصفهان در پژوهش ها مورد توجه 
قرار نگرفته اند. رسول زرگرپور در آیین افتتاح نهمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی و فناوری اصفهان اظهار داشت: هفته پژوهش و فناوری فرصت مناسبی 
است تا توجه مدیران اجرایی و عامه مردم را به مقوله پژوهش و اهمیت تحقیقات 
جلب کند.وی بیان کرد: ارزش دادن به تحقیق و محققان و ارتقای شأن آن ها 
رسالتی بوده که بر دوش همه مدیران باال دستی است.استاندار اصفهان گفت: 
عمده چالش های مسووالن ومردم اصفهان که با آن دست به گریبان هستند 
مساله محیط زیس��ت، کم آبی، محدودیت های منابع و دیگر مسایل بوده که 
تاکنون پژوهش��گران اصفهان به این موضوعات نپرداخته اند.وی تصریح کرد: 
پژوهشگران با تمرکز بر مشکالت و چالش های استان باید در بررسی عوامل آن 

راهکارهای رفع این چالش ها را در قالب پژوهش نشان دهند.

 رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: از مجموع 
47۰ دانش فنی تجاری س��ازی ش��ده تاکنون،4۲ فناوری 
با تکمیل س��یکل بلوغ خود در ش��هرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان در قالب برنامه فناوری صنعت ساز با جذب سرمایه 
از طرف سرمایه گذاران عالقه مند تبدیل به صنعت شده و 
بر اساس آن ها کارخانه هایی در شهرک های صنعتی ایجاد 

شده است.
  دکت��ر محم��ود ش��یخ زی��ن الدی��ن ب��ه تش��ریح

 فعالیت ها و برنامه های این ش��هرک پرداخت و ادامه داد: 
ارزش گذاری فن��اوری و ارای��ه خدمات مالکی��ت فکری و 
مدیریت مذاکره تا حصول نتیجه با سرمایه گذاران، از جمله 
فعالیت های ش��هرک در قالب برنامه فناوری صنعت س��از 
اس��ت.رییس این مرکز علم و فناوری گفت: از ابتدای سال 
139۲ تاکنون تعداد 11۰ ش��رکت و موسسه دانش بنیان 
در ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان پذیرش شده اند و 
عمده زمینه فعالیت این موسس��ات دانش بنیان ،طراحی و 
 مهندسی، اپتیک و لیزر، نساجی و علوم الیاف، کشاورزی و

 محیط زیس��ت، خدم��ات مهندس��ی، م��واد و متالوژی، 
بیوتکنولوژی، برق و الکترونیک، شیمی و صنایع شیمیایی، 
س��اخت و تولید، فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات، عمران و 

ژئوتکنیک، اتوماسیون و انرژی است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعالم 
کرد: تزریق بودجه به بخش تولید نه تنها تورم زا نیست، بلکه 
می تواند رکود را هم کنترل کند.محمودرضا اقارب پرست 
با اش��اره به انقباضی ب��ودن بودجه 93، گف��ت: طبق گفته 
مقامات مس��وول، آن ها از میان مهار تورم و رفع رکود، مهار 
تورم را انتخاب کرده اند ک��ه اگر کنترل نقدینگی به صورت 
 سوق منابع پولی به بخش مولد باش��د، رکود را هم کنترل 
می کند. وی افزود: پولی که به صنعت و تولید تزریق شود، 
تورم زا نیست، بلکه در نظر گرفتن بودجه برای تقویت بخش 
تولید ،میزان کس��ب و کار و اش��تغال را باال می برد.  وی با 
تقدیر از قانونمداری دولت در تقدیم ب��ه موقع بودجه، این 
اقدام را عاملی دانست که می تواند باعث نهادینه شدن قانون 
مداری در دیگر بخ��ش های جامعه ش��ود. وی عنوان کرد: 
 تس��ریع مجلس در تصویب بودجه، باعث می شود دولت با

 تصمیم گیری برای بخش نامه ها و برنامه های اجرایی سال 
آینده خود، فعالیت های اقتصادی را سرعت ببخشد. دبیرکل 
خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان یادآور ش��د: 
متاسفانه در سال گذشته، در پرداخت منابع صندوق توسعه 
ملی با بخش صنعت همکاری خوبی انجام نشد که امیدواریم 

امسال بانک ها اولویت را به بخش صنعت و تولید بدهند. 

همزمان با ارس��ال الیح��ه افزای��ش 5 براب��ری قیمت گاز 
پتروش��یمی ها به مجلس، مرکز پژوهش ه��ای مجلس هم 
افزایش قیمت گاز پتروش��یمی ها از 7۰ ب��ه 3۲5 تومان را 
منطقی اعالم کرد و یادآور ش��د: هم اکنون پتروشیمی های 
ایران به دلیل گاز ارزان ۲ برابر عربستان سود می برند.وجود 
بیش از 33 تریلیون مترمکعب ذخای��ر گاز طبیعی یکی از 
برگ برنده های توسعه صنایع پتروشیمی و پلیمری در ایران 
اس��ت به طوری که وجود ذخایر گاز مطمئن، پایدار و ارزان 
قیمت منجر به توسعه کمی و کیفی صنعت پتروشیمی در 

ایران خواهد شد.
کاهش خام فروشی نفت و گاز، توسعه صنعتی در استان های 
محروم، اشتغال آفرینی پایدار، کاهش وابستگی به درآمدهای 
نفتی و اس��تفاده حداکثری از ظرفیت ذخای��ر گاز طبیعی 
مهمترین دس��تاوردهای توس��عه صنعت پتروش��یمی در 

ایران است.
با این وج��ود تعیین قیمت فروش گاز به پتروش��یمی ها در 
 طول یک دهه گذشته تاکنون همواره مورد انتقاد فعاالن و

 سرمایه گذاران صنایع پتروشیمی ایران بوده است به طوری 
که برخی از کارشناسان فروش هر مترمکعب گاز ۲ تا 3 سنتی 

به پتروشیمی ها را عاملی برای ایجاد رانت می دانند.

نایب ریی��س اتحادی��ه کارمن��دان دولت اصفه��ان گفت: 
آماده ارایه خدمات به کارمندان و مردم هس��تیم. جهانگیر 
ابراهیم زاده  با اش��اره ب��ه فعالیت های ای��ن اتحادیه اظهار 
 داشت: اتحادیه کارمندان دولت اصفهان حدود 9۰ تعاونی 
تحت پوش��ش دارد و در ح��ال ارایه خدمات ب��ه کارمندان 
 اس��ت. وی ادامه داد: این اتحادیه ح��دود 8۰ هزار کارمند

 تحت پوشش دارد و در س��طح گسترده ای به آن ها خدمات 
می دهد.نایب رییس اتحادیه کارمندان دولت اصفهان یادآور 
شد: اتحادیه کارمندان دولت حدود 5۰ سال است در حال 
ارایه خدمات است. این مسوول افزود: شعبه مرکزی اتحادیه 
در جاده نایین قرار دارد که حدود 4۰ نفر پرسنل دارد .وی با 
بیان این که ارایه خدمات توسط تعاونی ها هم به مردم عادی 
و هم به کارمندان انجام می ش��ود بیان داش��ت: استقبال از 
فروشگاه های اتحادیه بس��یار خوب و مناسب است و مردم 
از خدمات ارایه ش��ده رضایت دارند.نای��ب رییس اتحادیه 
کارمندان دولت اصفهان یادآور شد: روزانه حدود 35 تا 4۰ 
تعاونی را پوشش می دهیم و قصد داریم خرید اینترنتی را نیز 
رونق دهیم. ابراهیم زاده در همین ارتباط گفت: در حال حاضر 
امکان خرید اینترنتی از فروشگاه های اتحادیه نیز وجود دارد 
و مردم می توانند با ارایه درخواست خود و پرداخت هزینه، 

خرید خود را انجام  دهند.

صنعت حامل انرژیتجاری سازی تعاونی مصرف

تبديل 4۲ دانش فنی به 
فناوری صنعت ساز شده

کنترل رکود با تزريق 
بودجه

پايان دوره ارزان فروشی 
گاز

 آماده ارايه خدمات
 به مردم هستیم

اخبار کوتاه

منابع

4
فاجعه کاهش ذخایر سفره های آبی

     معاون برنامه ریزی و منابع انسانی ش��رکت آب و فاضالب کاشان گفت: کاهش ساالنه 4۰ میلیون مترمکعب از 
ذخایر زیرزمینی موضوع ساده ای نیست که به راحتی از کنار آن بتوان گذشت بلکه فاجعه ای بسیار عظیم است که 

زیرگوش مدیران منطقه شمارش معکوس یک بحران زیست محیطی را آغاز کرده است.
 جهان اقتصاد

 جهان بی اخالقی است
محمد خوش چهره / استاد اقتصاد

 مفهوم اقتصاد مقاومتی به صورت درست در کش��ور تعریف نشده است
 به همین دلیل مفهوم آن با مفهوم اقتصاد جنگ زده و ریاضتی اش��تباه 
گرفته می ش��ود، در حالی که معنی آن کاهش وابس��تگی تهدیدزا است.

اقتصاد در تمام حوزه ها حض��ور دارد، اما به دلیل نداش��تن حوزه بندی 
در ارگان ها و نبود جایگاه مش��خص برای آن ها میان بخش ها سردرگم 
است.باید توجه کرد دولت وظیفه ایجاد اش��تغال را بر عهده دارد و باید با 
وام های کم به��ره فرصت های 
ش��غلی ایجاد کند.وی با بیان 
این که جه��ان اقتصاد جهان 
بی اخالقی است، تصریح کرد: 
استفاده بی رویه از محصوالت 
موضوع محیط زیست را همواره 
مغفول می گذارد و سهم انرژی 
را افزایش می دهد، بدین معنی 
که صرفه جویی از میان می رود.
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ادامه از صفحه يک- مدیرعامل ش��رکت فلز تدارک فوالد 
مبارکه اصفهان با اعتقاد بر این که این موضوع می تواند سبب 
افزایش تولید خودرو در داخل شود تصریح کرد: مسووالن باید 
با وضع سیاست های مناسب بار دیگر در این مساله وارد شوند.

وی به محور اقتصادی این همایش پرداخت و بیان کرد: نقش 
قراضه آه��ن در اقتصاد کش��ور به ۲ بخش داخل��ی و خارجی 
تقسیم می شود اما بدون ش��ک از نظر عرضه و تقاضای قراضه 
دچار نا هماهنگی، نداشتن تعادل و نقصان هستیم.کچوئیان 
با تاکید ب��ر این که در بهترین ش��رایط اقتصادی ب��ا توجه به 
طرح های توس��عه و چش��م انداز افزایش محصوالت فوالدی 
با کمبود قراض��ه برای واحد ه��ای تولیدی مواجه هس��تیم، 
خاطرنش��ان کرد: ما باید راهکارهایی بیاندیشیم که در آینده 

پاسخگوی آهن قراضه واحد های تولیدی باشیم.
وی با اعتقاد بر این که تنها راه عالج برای واحدهای تولیدی واردات 
قراضه است، بیان کرد: باید به سوی واردات منظم و برنامه ریزی شده 
آهن قراضه در کشور برویم و برای این کار زیر ساخت های الزم از 
جمله ساخت اسکله اختصاصی برای واردات در آینده نه چندان دور 
ضروری است.مدیرعامل شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه اصفهان 
به مبحث تشکل ها به عنوان سومین محور این همایش پرداخت 
و گفت: انجمن ها و اتحادیه های صنفی باید همانند کش��ور های 
پیشرفته سخنگوی اصناف ما باش��ند و در چارچوب اهداف صنف 
 خود حرکت کنند. وی با توجه به کمبود قراضه، گرانی و تقاضای

 رو به افزایش آن، همدلی تامین کنن��دگان و مصرف کنندگان را 
 برای رسیدن به منافع ضروری دانس��ت و اظهار داشت: الزم است 
تامین کنندگان و مصرف کنندگان با اتحاد شکاف میان خود را پر 
کنند. کچوئیان با تاکید بر تش��کیل ائتالفی در زمینه آهن قراضه 
افزود: رس��انه ها نیز می توانند با درج قیمت آهن قراضه اطالعات 
کافی از پایه قیمت ها در اختیار دست اندرکاران قرار دهند تا مشکل 
تنوع قیمت رفع شود.وی نقش آموزش و پژوهش در صنعت قراضه 
آهن را محور چهارم همایش دانست و تصریح کرد: اطالعات جامعی 
درباره صنعت قراضه، میزان مصرف و یا مقدار عرضه آن به ش��کل 
متمرکز وجود ندارد و الزم است مراکز تحقیقاتی مانند دانشگاه ها 
به شکل علمی و کاربردی در این زمینه کار کنند.مدیرعامل شرکت 
فلز تدارک فوالد مبارکه اصفهان با بیان این که روش های تکنولوژی 
جدید نیازمند تبیین اطلس جامع و راه گشا است، بیان کرد: کشور 
ما از فناوری و تولید قراضه صنعتی بی بهره بوده و تنها چند مرکز 
خصوصی در این ارتباط اقدام کرده اند. وی ب��ا بیان این که مراکز 
دولتی به این سو حرکت نکرده اند و نیازمند سرمایه گذاری در این 
بخش هستیم، خاطرنشان کرد: ادبیات یکسانی در زمینه تعریف 
انواع قراضه در کش��ور نداریم و الزم است به صورت علمی تعریف 
واحد در ارتباط با ان��واع قراضه ارایه ش��ود.کچوئیان صنعت آهن 
قراضه در کشور را مغفول مانده تلقی کرد و خاطرنشان کرد: این در 
 حالی است که با توجه به نیاز صنایعی همچون فوالد به این صنعت 

نیازمند واردات منظم و برنامه ریزی شده آهن قراضه هستیم.

      ض�رورت اس�تفاده از قراضه ه�ای آه�ن ب�رای 
صرفه جويی در سنگ آهن

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: با 
توجه به وضعیت کنونی صنعت فوالد کشور، استفاده از قراضه ها 
می تواند صرفه جویی بس��یاری در مصرف س��نگ آه��ن و انرژی 
 ایجاد کند.  حمید رضا فوالدگر در نخستین همایش ملی صنعت

 آهن قراضه که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهارداشت: 
با توجه به ای��ن که وجود 6۰ میلیارد تن ذخایر معدنی در کش��ور 
گمانه زنی ش��ده، در زمینه اکتشاف و اس��تخراج معادن ایران کم 
کاری کرده ایم. وی با بیان این که این کم کاری به گونه ای است که 
درصد ناچیزی از 4۰ میلیارد تن معدن قطعی در ایران اکتشاف و 
استخراج شده، افزود: در مبحث بهره وری واحدهای صنعت، توجه 
به کاهش ضایعات و بازیافت قراضه ها بس��یار مهم اس��ت.رییس 
کمیسیون نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به این که این ۲ مساله از هم جدا بوده و روش تولید را باید 
به شکلی بهینه کنیم که دورریزها به حداقل برسد و ضایعات نیز  
قابل بازیافت باش��د، تصریح کرد: صنعت فوالد یکی از محورهای 
 اساسی توسعه هر کشوری بوده و در کشور ما معادن بسیاری وجود

 دارد.
وی با اعتقاد بر این که این موضوع در دنیا به عنوان یکی از مزیت های 
مهم برای دست یابی به صنعت فوالد مطرح است، بیان کرد: وجود 
معادن سنگ آهن و معادن با مواد مورد نیاز برای تکمیل روند تولید 
فوالد یکی از مزایای توسعه صنعتی است. فوالدگر با بیان این که 
دسترس��ی به انرژی و نیروی انس��انی با تجربه، متخصص و ارزان 
نسبت به دیگر کش��ورها از جمله مزایایی است که توسعه صنعت 
فوالد را در اولویت قرار داده است، خاطرنشان کرد: مغفول ماندن 
اکتشاف و استخراج معادن در کشورمان و ذخایر گمانه زنی شده 
ایران 6۰ میلیارد تن بوده که از این میزان 3۰ میلیارد تن قطعی شده 
اس��ت. وی با توجه به این که درصد ناچیزی از این ذخایر اکتشاف 
و استخراح شده، خاطرنشان کرد: ساالنه 14/5 میلیون تن فوالد، 
۲۰۰ هزار تن آلومینیم و 4۰۰ هزار تن مس تولید می کنیم که در 
برابر این معادن عظیم بسیار ناچیز است. عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی با اعتقاد بر این که با این شیب مالیم 
و کند اکتشاف و استخراج به جایی نمی رسیم، گفت: ما تولید فوالد 
کشور را با کره آغاز کردیم اما اکنون این کشور 7۰ میلیون تن تولید  
فوالد در سال تولید می کند و ما  14 میلیون تن تولید شمش داریم.

وی با بیان این که ما یک سوم شمش فوالد مورد نیاز و یک چهارم 
محصول فوالد مورد نیازمان را تولید می کنیم، اظهارداش��ت: اگر 
طرح های توسعه نیز در آینده اجرایی شود، در تامین فوالد مورد نیاز 

دچار بحران جدی می شویم.

قراضه، طال می شود

محموله های آهن ضایعات، در اصفهان پهلو بگیرند
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کافه کتابیادداشت

هفت

۷ نفر از اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح استان توانستند دیپلم 
افتخار پانزدهمین مسابقه بین المللی نقاشی »نوا زاگورا« کشور بلغارستان در سال ۲۰۱۳ را کسب کنند. در این 
مسابقه بین المللی ۶۱ نفر از اعضای مراکز فرهنگی و هنری کانون کشور موفق به دریافت دیپلم افتخار شده اند.
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»و تنش« در گالری متن 
نمایش��گاهی از آثار افشین کوشا با 
عن��وان » و تن��ش« در گالری متن 
اصفهان برپاست.این هنرمند با بیان 
این مطلب گفت: در این نمایشگاه 
۱۵ اثر در ان��دازه ه��ای متفاوت و 
نسبتا بزرگ با تکنیک رنگ و روغن 

ارایه کرده ام.
افشین کوش��ا ادامه داد: این آثار به 
لحاظ فرمی واقع گرایانه هستندولی 
ازجنبه مفهومی انتزاعی هس��تند و مفاهیمی چون هویت انس��ان 
معاصر، انزوا و س��رخوردگی او در آن ها مطرح ش��ده اس��ت. او در 
رابطه با عنوان این نمایشگاه گفت: این عنوان سرشار از ایهام است و 
مخاطب می تواند برداشت های مختلفی از آن داشته باشد. گذشته 
از این که در هر اثر متن هایی آورده شده که در پی به چالش کشیدن 

هنر، انسان و ... است. 
 وی با بیان این که در این نمایشگاه بیشتر درصدد تجربه کردن بوده 
است، گفت: من در این نمایش��گاه در پی کسب تجربه و پیدا کردن 

نگاه شخصی خودم بودم. 
قصد من اصال نتیجه گیری و رس��یدن به قطعیت نبود. همان طور 
که حتی در پایان نامه دانش��گاهم نیزصفحه نتیجه گیری را س��فید 
گذاشتم.شایان ذکر است؛ نمایشگاه افش��ین کوشا تا اول دی ماه در 
گالری متن اصفهان واقع در خیابان دانشگاه، کوچه خوشاب برپاست.

 نبود  رشد موسیقی 
در برخوردهای دوگانه 

یک اس��تاد و پژوهش��گر موسیقی 
س��نتی به س��ابقه غن��ی تاریخی 
موسیقی در ایران اشاره کرد و گفت: 
به دلیل برخوردهای دوگانه با این 
هنر نتوانسته ایم در دنیا جایگاهی 
 در ش��ان پیش��ینه خ��ود کس��ب

کنیم. 
حس��ن منصوری ب��ا بی��ان این که 
 هنوز با موسیقی با احتیاط برخورد 
می شود، ابراز امیدواری کرد که در دولت تدبیر و امید تحولی عمیق 

در موسیقی صورت بگیرد. 
وی با اش��اره به تاریخ موس��یقی ایران اظهارداش��ت: صفویه آخرین 
 حکومت قدرتمند صاحب امتیاز در موسیقی به پایتختی اصفهان بود. 
این اس��تاد موس��یقی با بیان این ک��ه در دوران صفوی��ه هنرمندان 
گرد هم جمع م��ی ش��دند و موس��یقی در این دوران رش��د خوبی 
داش��ت تصری��ح ک��رد: در دوران قاج��ار در زمین��ه موس��یقی 
 رش��د خاص��ی نداش��تیم و بعض��ی از فرص��ت ه��ا را نیز از دس��ت

 دادیم.
این نوازنده نی ادامه داد: اولین تحول در موس��یقی پس از صفویه در 
دوران انقالب روی داد و امام خمین��ی )ره( به عنوان یک عالم بزرگ 
شیعه برای اولین بار با صراحت کامل موس��یقی غیرغنایی را حالل 

اعالم کرد. 
وی همچنین با بیان این که اصفهان خاس��تگاه بزرگان موسیقی در 
ایران است، گفت: استان اصفهان بزرگان بسیاری به موسیقی کشور 
در همه بخش ه��ا معرفی کرده که ه��ر کدام نیز ب��رای خود دارای 

مکتبی هستند. 

محفل خانوادگی یلدا
با فرارسیدن شب یلدا، آداب و رسوم 
نی��ان یرا ا  وی��ژه ای در می��ان 

 برپا می شود. 
به همین مناس��بت باغ بانوان فروغ 
اصفه��ان در برنام��ه ای ب��ا عنوان 
محف��ل خانوادگ��ی یل��دا میزبان 
خانواده های اصفهانی در این شب 

خواهد بود. 
 قربانی مس��وول باغ بان��وان فروغ 
در این باره گف��ت: این برنام��ه با هدف ایج��اد س��رگرمی و اوقاتی 
ش��اد و مفرح برای خان��واده ها برپا می ش��ود.  وی نح��وه برگزاری 
این برنام��ه را اجرای قص��ه گویي، نقال��ي خوان��ي و گرفتن عکس 
یادگاري دانس��ت و افزود: در این برنامه با دعوت از یک گروه بازیگر، 
 نمایشی را در ارتباط با شب یلدا خواهیم داش��ت و پس از آن برنامه 
 نقالی خوانی توسط » صباغ « یکی از بازیگران این رشته اجرا خواهد

 شد. 
قربانی از امکان گرفتن عکس یادگاری با تزیینات ویژه  انجام ش��ده 
در این مراسم نیز خبر داد.  گفتنی است برنامه محفل خانوادگی یلدا 
امروز  از س��اعت ۱۵ الي ۱۷ و در باغ بانوان فروغ واقع در خیابان امام 
خمینی )ره( ، خیابان امام رضا)ع( ، خیاب��ان امام جواد )ع( و میدان 

اخالص برگزار می شد.

 انتشار آخرین سروده های
» علی عبداللهی « در بازار شعر

مجموعه ش��عر »بادها شناس��نامه مرا بردند« س��روده عل��ی عبداللهی 
منتش��ر ش��د.»ونیز«، »فلورانس«، »بولونیا«، »مونیخ۱«، »مونیخ۲«، 
»مولهایم«، »آمستردام«، »زنامرگی«، »بر خاکسترها«، »میدان فردوسی 
تهران«، »یک رویا« و »از سبز تو تا مرگ« عناوین برخی از شعرهای این 
مجموعه هستند. مجموعه شعر »بادها شناسنامه مرا بردند« با شمارگان 
هزار و ۱۰۰ نس��خه و با قیمت ۶هزار تومان پاییز امسال)۱۳9۲( از سوی 
نشر نیماژ منتشر شده است. علی عبداللهی متولد بیرجند، شاعر و مترجم 
زبان آلمانی است. »هی راه می روم در تاریکی«، »این است که نمی آید«، 
 »درود بر نهنگ« و »بادها شناس��نامه مرا بردند« نام مجموعه های شعر 

اوس��ت.وی همچنین تاکنون 
بیش از سی عنوان کتاب ترجمه 
کرده اس��ت ک��ه از ای��ن میان 
می توان به کتاب های س��کوت 
آین��ده م��ن اس��ت)مجموعه 
شعرهای عاشقانه اریش فرید(، 
اکنون میان دو هیچ)مجموعه 
شعرهای نیچه(، کتاب ساعات 
و روایت عشق و مرگ)شعرهای 

ریلکه( و... اشاره کرد.
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دیپلم افتخاربرای کودکان اصفهانی

نمایش

با تولید محصول آموزشي شب یلدا

 نمایش کودکان اصفهاني
در بلندترین شب سال 

مدیر فرهنگي هنري و تفریحي شهرداري اصفهان از تولید 
محصول آموزشي جدیدي با عنوان “ش��ب یلدا” خبرداد و 
گفت: در این محصول که با هدف آش��نایي بیشتر کودکان 
 با س��نت دیرینه ش��ب یلدا و آداب و رس��وم آن تهیه شده،

 سنت هاي نیکویي نظیر جمع ش��دن به دور یکدیگر، صله 
رحم، کنار گذاشتن کینه ها و... مورد توجه قرار گرفته است.  
مهن��دس مهدي بقایي اف��زود: دراین محصول آموزش��ي، 
مجموع��ه اي از داس��تان ه��ا هم��راه ب��ا نماد عروس��کي 
 ش��خصیت هاي داس��تان قرار گرفته اس��ت که هریک از

 بچه ها پس از ش��نیدن داس��تان، به بازآفریني آن قصه به 
صورت نمایش عروسکي اقدام مي کنند.

وي با اش��اره به اینکه این محصول به ص��ورت رایگان و در 
قالب یک مسابقه بزرگ شهري درمیان کودکان ۷ و 8 ساله 
ش��هر اصفهان در حال توزیع است،  تصریح کرد: الزم است 
والدین با استفاده دوربین تلفن همراه، از نمایش اجرا شده 
توس��ط فرزند خود فیلمبرداري ک��رده و آن را به دبیرخانه 
کمیته فرهنگ شهروندي شهرداري اصفهان ارسال نمایند.

مدیر فرهنگي هنري و تفریحي ش��هرداري اصفهان با بیان 
اینکه محصول آموزشي شب یلدا در فاز نخست، در ۱۵ هزار 
نسخه تکثیر و توزیع شده است،  خاطرنشان کرد: نقل رستم 
و سهراب، چند داستان زیبا براي والدین و غزلیات حافظ از 
دیگر بخش هاي این محصول آموزشي است. گفتني است 
به بهترین نمایش هاي ارسال شده در این مسابقه، هدایاي 
ارزنده اي از س��وي کمیته فرهنگ ش��هروندي شهرداري 

اصفهان تقدیم خواهد شد.

 نخستین پاتوق ادبی خط انار با حضور 
مجید قیصری نویسنده دفاع مقدس در 
میان جمعی از داستان نویسان و فعاالن 

ادبی اصفهان در خانه هنرمندان اصفهان برگزار شد.
در آغاز این پاتوق ادب��ی مدیر خانه ادبیات حوزه هنری اس��تان 
اصفهان نکاتی را در مورد روند برنامه های برگزار شده در جشنواره 
خط انار بیان کرد و افزود: فراخوان این جشنواره در اواسط فصل 
بهار اعالم ش��د و جش��نواره با هدف حفظ و ثبت آثار رزمندگان 
 دفاع مق��دس فعالیت خ��ود را آغاز ک��رد و با برگ��زاری اردوی

  راهیان نور و نشست ها و کارگاه های ادبیات داستانی ادامه یافت. 
در ادام��ه مجی��د قیص��ری یک��ی از نویس��ندگان برجس��ته 
ادبی��ات دف��اع مق��دس گف��ت: متاس��فانه ای��ن نشس��ت 
حال��ت صمیمان��ه پات��وق را ن��دارد و ب��ه همی��ن دلی��ل تنها 
 ب��ه بی��ان نظریات��ی در م��ورد ادبیات جن��گ و دف��اع مقدس

 می پردازد. 
وی در ادام��ه اف��زود: در ای��ران نوع��ی از ادبی��ات داس��تانی 
ب��ا مضم��ون جن��گ وج��ود دارد ک��ه ب��رای آن س��ه عن��وان 
ادبیات دف��اع، مقاوم��ت و پایداری را ب��ه کار می برن��د اما هیچ 
یک از این عن��وان ها کلی و جامع نیس��ت. از آن ج��ا که جنگ 
تنها مختص کش��ور ما نب��وده و نیس��ت باید ب��رای تمامی این 
 موضوعات ی��ک عنوان کلی به ن��ام ادبیات جنگ را ب��ه کار برد. 

قیص��ری تاکید ک��رد: ادبیات مقاوم��ت تنها مخصوص کش��ور 
ما نیس��ت؛ هرج��ا حمل��ه ای ص��ورت گرفت��ه و کش��وری در 
مقابل آن ب��ه مقاوم��ت پرداخته و نویس��ندگان به ای��ن ماجرا 
پرداخت��ه اند ای��ن ن��وع ادبیات ب��ه وجود آم��ده اس��ت. برای 
مثال در ادبیات فرانس��ه داس��تان ه��ای مقابله فرانس��ویان در 
مقابل ن��ازی ها، ی��ا در حمل��ه ناپلئون ب��ه روس��یه و مقاومت 
 روس ه��ا همگ��ی ادبی��ات مقاوم��ت را ش��امل م��ی ش��وند. 
وی تاکی��د ک��رد : می��ان ادبی��ات جن��گ و ادبی��ات دف��اع 
 بای��د تفکیک ص��ورت گی��رد زی��را جنگ ش��کل کل��ی دارد، 
 در حالی که ادبی��ات مقاومت یکی از زیر ش��اخه ه��ای ادبیات

 جنگ می باشد. 
س��خنران ای��ن پاتوق ادب��ی گف��ت : ادبی��ات دفاع ب��ه تنهایی 
ی��ک ژان��ر ش��ناخته نم��ی ش��ود، در واق��ع هرگون��ه ج��دال 
میان خیر و ش��ر و حت��ی ج��دال می��ان دو نوع تفک��ر، جنگ 
محس��وب م��ی ش��ود و ادبی��ات مقاوم��ت و پای��داری نی��ز 
 از زی��ر ش��اخه ه��ای ادبی��ات جنگ ب��ه حس��اب م��ی آیند. 
وی با اش��اره به نگاه و حض��ور فراملی داس��تان در دنی��ا افزود: 
داس��تان نوی��س خ��ود بای��د بدان��د ک��ه در چ��ه ژان��ری می 
نویس��د زی��را وقتی ی��ک داس��تان در دنی��ا خوانده می ش��ود 
 بای��د هم��ه بدانن��د در م��ورد چ��ه موضوع��ی و با چ��ه ژانری

 است. 

وی در پاس��خ به مخالفان به کار بردن اصطالح ادبیات جنگ به 
جای ادبیات دفاع مقدس خاطر نش��ان ک��رد: از این منظر که ما 
در جنگ مورد هجمه ق��رار گرفتیم و این جن��گ تحمیلی بوده 
و ما به دفاع پرداخته ایم این نوع حرکت دفاع مقدس اس��ت. در 
 واقع نفس ایستادن در مقابل زورگو در همه  نقاط جهان مقدس 

است.
 قیص��ری مش��کل ادبی��ات جنگ ای��ران را کلیش��ه ای ش��دن 
نشانه های داستانی بیان کرد و گفت : مش��کل ادبیات داستانی 
جنگ این است که نشانه های آن تکراری شده است در داستانی 

مانند »فال خون« نوشته داوود 
غف��ارزادگان، نویس��نده وارد 
درونیات یک انس��ان )سرباز 
عراقی( می شود و با فضا سازی 
نش��انه های متعددی را برای 
 روایت داستان بیان می کند. 
وی ادام��ه داد: در واق��ع 
جن��گ موضوعی نیس��ت که 
تک��راری و کهنه ش��ود بلکه 
این ن��گاه ماس��ت ک��ه کهنه 
ش��ده و با تنبلی در نوش��تن 
باعث ایجاد داس��تان های دم 
 دس��تی و تک��راری در ادبیات 
جن��گ ش��ده ای��م. قیصری 
شخصیت پردازی را مهمترین 
عنصر در داس��تان دانس��ت و 
افزود: در داس��تان شخصیت 

پردازی مهمترین مساله است و این انگیزه ها و باورهای شخصیت 
های داستانی است که موجب درگیر شدن خواننده با داستان می 
 ش��ود و او را جذب می کند، شما به عنوان نویس��نده باید قدرت 
ش��خصیت پردازی و نش��ان دادن انگیزه های درونی شخصیت 
ها را داشته باشید. باور پذیر کردن شخصیت و در آوردن انگیزه 
 های درون��ی و معنوی آدم های داس��تانی کار س��ختی اس��ت. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه داس��تان بینوای��ان و ب��اور پذی��ر ب��ودن 
ش��خصیت ه��ای آن گف��ت : در ای��ن داس��تان ب��اور پذی��ر 
ش��معدان  ک��ه  داس��تان  کش��یش  ش��خصیت  ب��ودن 
 ه��ای نق��ره دزدی��ده ش��ده را ب��ه ژان وال ژان هدی��ه

 می دهد ب��ر روی هر خوانن��ده ای از ه��ر کش��وری تاثیرگذار 
اس��ت و تاثیر انگیزه ه��ای او در تمامی فرهنگ ه��ا قابل باور و 
دیدنی خواهد بود. س��خنران این برنامه ان��واع ادبیات مقاومت، 
ادبیات پارتیزان��ی، ادبیات پادگان��ی، ادبیات دف��اع و مصایب و 
 مشکالت جنگ را زیرشاخه های ادبیات داستانی جنگ دانست. 
در پایان این برنامه نیز یکی از نویس��ندگان جوان اصفهان با نام 
سارا خسروی داس��تان کوتاه خود را که با موضوع ادبیات جنگ 
نوشته شده بود خواند، پس ازآن نیز مجید قیصری به پاسخگویی 

سواالت حضار پرداخت.

نخستین پاتوق ادبی خط اناربرگزار شد 

داستان نویسی جنگ، چشمان شسته می خواهد

 ناص��ر باکیده)مدی��ر بخ��ش تجل��ی اراده ملی و اس��تان های س��ی و دومین جش��نواره 
بین الملل��ی فیلم فجر( درمورد ش��رایط ش��رکت همزمان اس��تان ها در جش��نواره فیلم 
فجر گفت: ش��رایط برگزاری همزمان جش��نواره به ادارات کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
 اس��تان ها اعالم شده اس��ت که بر اس��اس اعالم آمادگی اس��تان ها تصمیم گیری خواهد 

شد.
باکیده افزود: در استان هایی که ش��رایط مدنظر احراز شود ۲۰ فیلم بخش سینمای ایران 

همزمان با تهران به نمایش درخواهد آمد.
وی در مورد تجهیز سالن های سینما در مراکز اس��تان ها نیز گفت یکی از ویژگی های این 
دوره از جشنواره احیا و بازسازی سالن های سینما در مراکز استان ها به برکت ایام برگزاری 

جشنواره و ایام دهه فجر است.
وی افزود: براساس سیاست گذاری سازمان سینمایی، موسسه سینما شهر 8۰ تا ۱۰۰ درصد 
هزینه های مربوط به تجهیز سالن های سینما در استان های متقاضی را متقبل می شود که 
این امر می تواند کمک بسیار خوبی در جهت استاندارد سازی سالن های سینما در سراسر 

کشور باشد.

گروه فرهن�گ وهنر زاین�ده رود - اولین ی��ادواره رقابتی 
فرهنگ و هنر عاش��وراییان به همت دانش��گاه س��پهر اصفهان  
امروزبرپاست.دبیر این جش��نواره با بیان این مطلب گفت: پس 
از انتش��ار فراخوان یادواره رقابتی فرهنگ و هنر عاش��وراییان 
به دلی��ل اس��تقبال هنرمندان فرص��ت ثبت نام و ارس��ال آثار 
در بخش ه��ای مختلف تمدید ش��د.نرگس صاب��ری ادامه داد: 
نمایش��نامه خوانی در دو بخش نق��ش خوان��ی و کارگردانی، 
اجرای تک نفره، تدوین فیلم و بخش ادبی شامل داستان، شعر، 
نوشته ادبی، فیلم نامه، نمایش نامه و تصویر نامه و توصیف یک 
نقاشی بخش های مختلف این یادواره هستند.وی همچنین در 

 رابطه با برگزاری این یادواره گفت: این یادواره با توجه به نقش
 پر اهمیت هن��ر در نهادینه کردن ارزش ه��ا و پیام های واالی 
واقعه کربال و نقش ماه محرم در ش��یوه زندگ��ی ایرانی برگزار 
می ش��ود.صابری اضاف��ه ک��رد: در واقع بخش ه��ای مختلف 
ی��ادواره، بهانه ای بود ت��ا اهالی هنر بیش��تر درگیر عاش��ورا و 
 فرهنگ عاشورایی ش��وند و به تولیدات هنری جدی بپردازند. 
وی درب��اره ویژگی خاص آث��ار راه یافته به این ی��ادواره گفت: 
خالقیت و اس��تفاده از ف��رم و قالب ه��ای نو در بی��ان برای ما 
اهمیت زی��ادی داش��ت؛ همان طور ک��ه معتقدی��م مضامین 
عاش��ورایی همیش��ه قابلیت کار ک��ردن را دارن��د؛ هیچ وقت 
 تکراری نمی ش��ود و نوع بی��ان و پرداخت ماس��ت که اهمیت

 دارد. 
او ادامه داد: ب��رای اطمینان از کیفیت آثار هم س��عی کردیم از 
مدیران��ی در آن بخش ها اس��تفاده کنیم که در ای��ن زمینه ها 

تخصص داشته باشند و از بهترین های هر رشته باشند.
دبی��ر ای��ن ی��ادواره همچنی��ن درب��اره لح��اظ ک��ردن وجه 
 ادب��ی در کن��ار س��ینما و تئات��ر در ای��ن ی��ادواره گف��ت: 
همان طور که خداوند در قرآن از قلم و هر آنچه می نویسد قسم 
یاد می کند؛ ما هم فکر می کردیم وجود بخش ادبی و آثاری در 

این بخش اتفاق بزرگی خواهد بود.
گفتنی است مراس��م اختتامیه امروز عصربرگزار و برگزیدگان 

معرفی خواهند شد. 

 

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - مدیر کل فرهنگ وارشاد 
اسالمی استان اصفهان درگردهمایی نظارت وارزیابی عملکرد 
برنامه های اقامه نماز اداره کل فرهنگ وارش��اد اسالمی استان 
اصفهان گف��ت: نماز جماعت یک س��رمایه معن��وی، فرهنگی 

واجتماعی است.
حجت االس��الم والمس��لمین محمد قطبی افزود:برپایی نماز 
جماعت در ادارت و س��ازمان ها منجر به تقوی��ت انگیزه های 
سازمانی،تحکیم شاخص های درونی انسان و برکت و معنویت 

در فضای کار می شود.
وی تصریح ک��رد: به برکت نظ��ام مقدس جمهوری اس��المی 

و خون پاک ش��هیدان نماز رون��ق خوب��ی در ادارات دارد ولی 
 باید ت��الش نماییم ت��ا این جای��گاه رش��د و تعالی بیش��تری

 یابد.
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی اس��تان اصفهان خاطر نشان 
کرد:  براساس مس��تندات دینی هرکاری برای تقویت توسعه و 
ترویج نماز درادارات و س��ازمان ها انجام ش��ود ثواب جهاد فی 
سبیل اهلل راداراس��ت و آن چیزی که ماندگار و ارزشمند است 
پاداش اخروی اس��ت که به هرکس به قدر اخالص و همت وی 

پاداش داده می شود.
وی اظهارداش��ت :کانون های فرهنگی هنری مس��اجد استان 
اصفهان ظرفیت خوبی برای رونق بخش��ی و تقویت مس��اجد 
هستند و در حضور بهتر و بیش��تر جوانان و نوجوانان می توانند 

نقش مهمی ایفا نمایند.
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی افزود: با برقرای ارتباط 
وپیوند بی��ن نماز وکتاب ،تئاتر ،تعزیه ش��عر ،نگاره و نقاش��ی و 
هنرهای دیگرمی توان یک حرکت پرشتاب در توسعه و ترویج 

فرهنگ نماز در جامعه ایجاد نمود.
وی رس��الت فرهنگ وارش��اد اس��المی در امر نمازرا رس��التی 
 سنگین دانس��ت و افزود: اگر به نماز که دردین از آن به عنوان
  س��تون یادکرده اند ب��ی توجه��ی نماییم کاره��ای فرهنگی

 ارزش ذاتی و معنوی خودرا ازدست خواهند داد.

به همت دانشگاه سپهر 

یادواره رقابتی فرهنگ و هنر عاشوراییان در سوگ آخر
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

نماز جماعت یک سرمایه معنوی و فرهنگی است

 ادبیات دفاع
  به تنهایی

 یک ژانر شناخته 
 نمی شود، در

 واقع هرگونه جدال 
 میان خیر و شر

  و حتی جدال
 میان دو نوع تفکر، 

جنگ محسوب 
می شود

گروه 
فرهنگ و هنر 
زاینده رود
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به دو كانديدا تذكرداد
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 آگهی  مزایده عمومی 
شماره 43/92/8/م

اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره كل راه آهن اصفهان در نظر دارد نس�بت به فروش ضايعات فلزی و اگنی و س�فاله تراش به مقدار تقريبی 100 تن در ايس�تگاههای 
اصفهان،حسن آباد و زرين شهر به مدت يک ماه به شرح ذيل از طريق مزايده عمومی به افراد حقيقی و حقوقی اقدام نمايد .
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اصفهان - جاده شيراز - بعد از ترمينال صفه - ايستگاه راه آهن - امور قرار دادها 
3- مهلت و محل تحویل پیشنهاد : حداكثر تا ساعت 13/30 روز چهار شنبه مورخ 92/10/18 به نشانی : دبيرخانه امور اداری 

4- زمان بازدید : از تاريخ 92/09/26 تا تاريخ 92/10/05 از ساعت 9 الی 13 
5- زمان و محل تشکیل جلسه  مزایده ها و قرائت پیشنهادها : ساعت 10 صبح روز پنجش�نبه مورخ 92/10/19 به نشانی : دفتر مديريت 

راه آهن اصفهان 
6- هزینه اسناد : مبلغ )200/000( ريال بحساب  سيبا  به شماره 2176400205007 نزد بانک ملی شعبه راه آهن بنام اداره كل راه آهن اصفهان

7- دريافت اسناد از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR امكان پذير  می باشد .
8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مزايده می باشد . 

برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان ها 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

باید 3 امتیاز خانگی برابر مس را 
بگیریم

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با توجه ب��ه این که در خانه خودمان 
بازی می کنیم باید سه امتیاز خانگی برابر مس کرمان را بگیریم.محسن 
ایران نژاد با اشاره به بازی این هفته تیم اش برابر مس کرمان، اظهار داشت: 
لوکا بوناچیچ از ما جدا شد و به جای وی تقوی آمد و امیدوارم در بازی با 
مس کرمان بتوانیم نتیجه الزم را بگیریم.وی تصریح کرد: مس هم مانند 
ذوب آهن جزو تیم های پایین جدول است و می تواند دیدار سختی برای 
هر دو تیم باشد، اما باید این بازی خانگی را ببریم تا شرایط مان در جدول 

بهتر شود.

تیم فوتبال سپاهان شانس قهرمانی 
دارد

مدیر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت: تیم فوتبال این باشگاه با پشت 
سرگذاشتن دیدارهای سخت، شانس خود را برای قهرمانی در مسابقات 

قهرمانی باشگاه های برتر ایران از دست نداده است.
محمد ترابیان در حاش��یه برگزاری نهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای 
پژوهشی استان اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: تیم فوتبال سپاهان 
قصد جذب یک مهاج��م اندونزیایی با هدف تقویت خ��ط حمله خود را 
 دارد و در ادامه مسابقات نتایج از دس��ت رفته را جبران و به صدرجدول 
باش��گاه های برتر کش��ور نزدیک خواهد شد.مدیر باش��گاه سپاهان در 
واکنش به اظهارات برخی از کارشناسان که شانس تیم فوتبال سپاهان 
 برای کسب س��همیه آس��یایی در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را کم 
دانسته اند ، تاکید کرد: تیم س��پاهان در پایان لیگ برتر در بین سه تیم 
اول قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به این که تیم های صدرجدول در دور 
برگشت هنوز با یکدیگر دیدار نکرده اند، اظهار داشت: به یقین تیم های 
صدرنشین در ادامه مس��ابقات امتیاز از دست خواهند داد و فرصت برای 

صدرنشینی سپاهان فراهم خواهد شد.

ابراز عالقه کی روش به »آریا« 
رسانه های ژاپنی را به تکاپو انداخت

رس��انه های ژاپنی از نزدیک شدن »آریا هاس��ه گاوا «به تیم ملی فوتبال 
ایران خبر دادند.کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از عالقه 
خود برای دعوت آریا جسورا هاسه گاوا به اردوی تیم خبر داد.اعالم عالقه 
کی روش به این هافبک 25 ساله در رسانه های ژاپنی بازتاب داشت.روزنامه  
»آنیکس«ژاپن در شماره سه شنبه خود این گونه تیتر زد: »هاسه گاوا در 
جام جهانی 2014 برزیل برای ایران به میدان می رود«.این روزنامه  ژاپنی 
در ادامه نوشت: تیم ملی فوتبال ژاپن با هدایت زاکرونی در آستانه از دست 
دادن هاسه گاوا اس��ت، چرا که این بازیکن تا االن هیچ بازی رسمی برای 
ژاپن انجام نداده است. این در حالی است که او با تیم اف سی توکیو نمایش 
خوبی داشته است.هاسه گاوای 25 س��اله در شهر سایتاما ژاپن از مادری 

ژاپنی و پدری ایرانی به دنیا آمد.

 هیات مدیره پرسپولیس:
 تغییرات در راه است؟

وضعیت مدیرعامل پرسپولیس آن طور که هیات مدیره باشگاه می گویند 
مشخص نیس��ت. نامه ای که به تازگی از داخل باش��گاه به وزارت ورزش 

نوشته شده به احتمال فراوان معادالت را برهم خواهد زد.
در هفته های گذشته و پس از استعفای رویانیان که به خاطر رای کمیته 
انضباطی علیه پرسپولیس و کسر امتیاز از این تیم اتفاق افتاده بود، حرف 
و حدیث های زیادی مبنی بر پایان کار رویانیان در باش��گاه و همچنین 
تغییراتی احتمالی در هیات مدیره مطرح می شد اما هر بار اعضای هیات 
مدیره و اطرافیان باش��گاه  اس��تعفای رویانیان را تکذیب می کردند.در 
نشس��ت اخیر هیات مدیره نامه ای با این مضمون ب��ه محمود گودرزی، 
وزیر ورزش نوشته ش��ده و باید منتظر ماند و دید تصمیم رییس مجمع 
 چه خواهد بود و وضعیت مدیریتی باش��گاه پرس��پولیس چگونه خواهد

 شد.

 مربی پایین تر از تقوی هم
 به ذوب آهن کمک می کند

حسنحاجرسولیها
مربیسابقتیمفوتبالذوبآهن

به نظر من یک مربی معمولی و پایین تر از تقوی هم می تواند ذوب آهن 
را نجات دهد، مهم این است که فرهنگ ذوب آهن را شناخته و کارش 
را بلد باشد.به طور حتم مس��وولین باش��گاه و کارخانه ذوب آهن به 
این نتیجه رس��یده اند که تقوی می تواند ب��ه ذوب آهن کمک کند و 
با مطالعاتی که داش��ته اند وی را انتخاب کرده اند.برخی مربیان که از 
نام های بزرگ تری برخوردار هستند 
تنها ن��ام بزرگ��ی دارن��د و در عمل 
کارنامه موفقی از آن ها ندیدم، لوکا 
مربی بزرگی است اما هر چه عملکرد 
وی را مش��اهده می کن��م متوج��ه 
می ش��وم وی خیلی نتوانسته موفق 
باش��د و هرجایی که رفته منتهی به 

جدا شدنش شده است.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن:

 پرسپولیس اندازه 
یک کارت شارژ پول دارد

میالد غریبی با گالیه مجدد از مسووالن باشگاه پرسپولیس 
خطاب به آن ها گفت: آقایانی که به من می گویید پسرم! اگر 
پسر خودتان هم جای من بود این گونه با او برخورد می کردید؟

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن درباره ش��رایط خ��ود در این 
تیم، رفت��ن بوناچیچ و آمدن مجتبی تق��وی، وضعیت طلب 
خود از پرس��پولیس و گالیه هایش از مس��ووالن این باشگاه 

صحبت کرد.
ابتدا درب�اره ذوب آهن صحبت کنیم. به گواه بیش�تر 
کارشناسان تیم تان خوب بازی می کند اما نتایج الزم 

را نمی گیرد.
اول از هرچیز خوشحالم که در نیم فصل تیمی را انتخاب کردم 
که فوتبالش را دوست دارم و نحوه بازی کردنم به فوتبال این 
تیم شبیه است.خوش��بختانه یک امتیاز از تراکتورسازی از 
تبریز گرفتیم و ان ش��اءاهلل با برد مس هم می توانیم وضعیت 

خود را در جدول بهتر کنیم.
بوناچیچ هم که از تیم تان رفت

فکر می کنم تغییر او به خاطر نتیجه گیری باشد. هرچند من 
در جریان مریضی او هم بودم. اما دیگر نمی شد با این نتایج آن 
هم در تیمی مثل ذوب آهن کار را ادامه داد. بوناچیچ ممکن 

بود قبل تر از این ها هم برود. 
فکر می کنی ذوب آهن بتواند در لیگ بماند

صددرصد. من با مجتبی تقوی در سایپا کار کردم. او یک مربی 
خوب و فوق العاده پرانرژی اس��ت. ما واقعا تیم خوبی داریم و 

اصال حیف است که درباره افتادن صحبت کنیم.
بعد از بازی با پرسپولیس از مسووالن این باشگاه انتقاد 

کرده بودید. وضعیت طلبتان از پرسپولیس چه شد
قرار شد هفته دیگر پول من را بدهند. اگر تا آن زمان پول من 
را دادند یعنی حرفشان حرف است اما اگر باز هم ندادند دیگر 

معلوم است که می خواهند من را اذیت کنند. 
فصل بعد با پرس�پولیس ق�رارداد داری و آن طور که 

مسووالن باشگاه می گویند باید به این تیم برگردید
دیگر با این وضعی��ت تمایل به رفتن به پرس��پولیس ندارم. 
شیرینی و رویانیان خودشان را یک روز جای من بگذارند.نه 
مثل االن که هیچ توجهی ندارند. واقعا در این وضعیت بازی 
کردن در پرسپولیس آرزویم نیست. در همین تیم ذوب آهن 
خیلی راحتم. یک باشگاه خوب داریم و باور کنید پرسپولیس 

با آن همه طرفدار 20، 30 میلیونی چنین شرایطی ندارد. 

زاویه

6
رفع نواقص خانه وزنه برداری 

خانه وزنه برداری اصفهان که بزرگ ترین سالن وزنه برداری خاورمیانه می باشد ، دارای نواقصی همچون 
نبود انشعاب گاز، سونای خشک و سیستم گرمایشی اس��ت که جهت رفع این نواقص اعتباری بالغ بر 

25 میلیون تومان نیازمی باشد .

  س��فیر آذربایجان در تهران با بی��ان این که ای��ران و آذربایجان 
مش��ترکات فرهنگی زیادی دارند گفت: آذربایج��ان چوگان قره 
باغ را ثبت کرد و یونس��کو هم آن را پذیرفت ای��ران نیز می تواند 
چوگان اصفهان را ثب��ت جهانی کند.جوانش��یر آخوندوف گفت: 
قوانین یونسکو نشان می دهد که هر کشوری می تواند آداب خود 
 را ثبت کند به عنوان مثال غذای محلی یکی از شهرهای اصفهان را 
می توانید به یونسکو معرفی کنید ما هم چوگان قره باغ را معرفی 
کرده ایم و یونس��کو هم آن را پذیرفت. ایران هم می تواند چوگان 
اصفهان را ثبت جهانی کند. آخون��دوف بیان کرد: 8 ماه پیش این 
بازی را به یونس��کو معرفی کردیم بعد از دو ماه کارشناسان ایرانی 
گفتند که برخی از موارد موجود در پرونده را اصالح کنید ما هم این 
کار را انجام دادیم و مشکل حل شد.وی ادامه داد: ایران دارای ثروت 
و فرهنگ بسیارغنی  است و می تواند هر یکی از آن فرهنگ  ها را در 
فهرست یونسکو ثبت کند. مانند اصول بافت فرش کرمان، اصفهان، 

نایین،غذاهای خوزستان و تبریز، شهرسازی قم و دزفول و غیره.

چوگان، ورزش اسطوره هاي ایراني
فریدون الهیاری در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که ورزش چوگان 
 به عن��وان یک ورزش ایرانی ش��ناخته می ش��ود، اظهار داش��ت:

 بر اساس اسناد تاریخی ورزش چوگان در تمامی دوره های تاریخی 
 کشور در میان اسطوره ها رواج داشته و در آثار، نقش ها و نگاره های 
به جا مانده از دوره هخامنشی و پس از آن، نمادهایی از این ورزش 
دیده می شود.وی تاریخ متولد شدن ورزش چوگان در ایران را دوره 
هخامنشی عنوان کرد و گفت: در گذشته ایرانی ها در پرورش اسب 
مهارت داشته و اسب ایرانی از شهرت فراوان برخوردار بوده است، 
عالوه بر این به لحاظ نظامی نیز از اس��ب به عنوان یک عنصر مهم 
نظامی استفاده می شد، بنابراین چوگان نه تنها با مقتضیات زیستگاه 
ایرانیان بلکه ب��ا حکومت هایی ایرانی که به دنبال جهان گش��ایی 

بوده اند نیز هم خوانی داشته است.این مدرس تاریخ دانشگاه اصفهان 
افزود: ورزش چوگان نه تنها ورزش کامال ایرانی است بلکه ایرانیان 
در گس��ترش و ترویج آن به دیگر کش��ورها نیز نقش داشته اند و 
آشنایی کشورهای شرق آسیا، هند، شمال آفریقا و ... با این ورزش به 
علت وجود ایرانی ها در آن منطقه بوده و سپس از طریق این کشورها 

چوگان به نقاط دورتر گسترش پیدا کرده است.

تالش کشورهاي همسایه براي ثبت هویت ایراني
عضو هیات علمی دانش��گاه اصفهان با اش��اره به این که کش��ور 
آذربایجان چوگان را به عنوان ورزش محلی قره باغ در یونس��کو به 
ثبت رسانده است، تصریح کرد: البته آذربایجان و یونسکو ضمن به 
رسمیت شناختن چوگان به عنوان یک ورزش ایرانی، آن را ورزش 

 محل��ی قره باغ ثب��ت کرده اند
 در حالی که خاستگاه چوگان 
ایران است و جایگاه محکم تری 
در ای��ن زمین��ه دارد .ای��ن ما 
هس��تیم که باید پیش از وقوع 
چنی��ن اتفاقات��ی ب��رای ثبت 

میراث کشور پیش قدم شویم.
این م��درس تاریخ دانش��گاه 
اصفهان با اشاره به این که باید 
به هوی��ت و فرهنگ ملی خود 
بها دهیم و باسیاست گذاری، 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
به احیای آن بپردازیم،  تصریح 
کرد: در بدنه اجتماعی کش��ور 
ظرفیت ها و حساس��یت های 
ویژه ای در خص��وص هویت و 
تاریخ ایران وج��ود دارد و این 

ظرفیت ها باید به گونه ای مدیریت شود که موجب تقویت مبانی 
فرهنگی و هویتی کشور شود.

را  چ�وگان  نتوانس�ت  آذربایج�ان  نجف�ی: 
به طور»دربست«به نام خود ثبت کند

حال در آخرین اظهار نظرهای رییس س��ازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی فقط یک دلخوشی با این عنوان وجود 
دارد.که دولت جمهوری آذربایجان نتوانس��ت چوگان را به عنوان 

بازی ملی به طور»دربست«به نام خود ثبت کند.
وی اضافه کرد : با تالش و مکاتباتی که با دبیرکل یونسکو صورت 
گرفت و ب��ا توجه به هیاتی ک��ه به اجالس یونس��کو در جمهوری 
آذربایجان فرس��تاده ش��د در نهایت فقط چوگان قره باغ که بازی 
محلی و داخل��ی در جمه��وری آذربایجان تلقی می ش��ود به نام 
آذربایجان ثبت ش��ده اس��ت و در واقع در همان مصوبه ثبت هم  
تلویحا اشاره شد که اصل چوگان مربوط به ایران و بقیه کشورهای 

منطقه است .

ورزش چوگان برای ایران یا آذربایجان؟

دلخوشی ای که برایمان  ماند!
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طرح استعداد تا اسطوره 
را اجرا می کنیم

روزی 300 هزار تومان 
هزینه ام می شود

رییس هیات تنیس روی میز اس��تان اصفه��ان گفت: به منظور شناس��ایی 
استعداهای برتر اس��تان اصفهان در رش��ته تنیس روی میز، طرح برگزاری 

استعداد تا اسطوره را پیگیری می کنیم.
مهدی تکابی اظهار داشت: مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز جوانان و امید 
امروز و فردا به میزبانی اصفهان بین هیات اصفهان و مقاومت بسیج قزوین در 
هفته دوم از دور برگشت برگزار می ش��ود. وی تصریح کرد: میزبانی لیگ برتر 
بانوان که به صورت متمرکز برگزار می شود نیز از تاریخ 21 تا 23 اسفندماه به 
اصفهان واگذار شده است.رییس هیات تنیس روی میز استان اصفهان ادامه 
داد: اردوی آمادگی تدارکاتی و توجیهی برای بازیکنان نونهال و خردس��ال را 
از هفته آینده برگزار می کنیم و س��ه نفر از مربیان خوبم��ان را نیز به این اردو 
 دعوت می کنیم. تا ان شاءاهلل از استعدادهای امروزاسطوره های فردا پرورش 

یابد.

قهرمان اصفهانی بادی کالسیک جهان گفت: روزی 300 هزارتومان هزینه ام 
می شود و می توانستم این پول را جای دیگری به جز ورزش سرمایه گذاری کنم 

اما نسبت به ورزش و کشورم عشق می ورزم.
مهدی یارعلی اظهار داش��ت: رقابت های بادی کالسیک قهرمانی جهان طی 
چند روز گذشته در کشور اتریش با حضور 6 کشور ابرقدرت جهان در این رشته 
برگزار شد که تیم ایران موفق شد عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را کسب 
کند، روسیه در جایگاه دوم ایستاد و اسپانیا نیز سوم شد.وی با بیان این که سه 
مدال طال یک نقره و یک طالی وزن آزاد را کسب کردیم، تاکید کرد: روح اهلل 
میرنوراللهی، مهدی زادپرور، فرشاد ولی پور و جواد سلطانی از اعضای تیم ملی 
بودند که موفق به کسب مدال ش��دند.یارعلی افزود:توضیح این که این رشته 
به طور تقریبی مانند رشته بادی بیلدینگ است با این تفاوت که در این رشته 

بدن ها بسیار حجیم نیست.

خشم الجزایری ها از رفتار نامتعارف مارادونا
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال آرژانتین در مراسمی که در آن 
بسیاری از مسووالن حکومتی الجزایر از جمله وزیر جوانان و 
ورزش حضور داشتند رفتاری نامتعارف با نامزدش انجام داد 

که خشم مردم مسلمان این کشور را برانگیخت.

اگر گناهم در خصوص تبانی ثابت شود خودم را می کشم
هافبک پیشین تیم فوتبال میالن هرگونه دست داشتن در تبانی را رد کرده 
و گفته اگر گناهکار شناخته شود خودش را پیش چشم همه خواهد کشت.

»گنارو گتوزو«که اوایل امسال از فوتبال خداحافظی کرده یکی از کسانی 
است که در خصوص فساد در فوتبال تحت بازجویی قرار گرفته است.

ارسال 25 توپ رسمی جام جهانی به نیجریه
تیم ملی فوتبال نیجریه با دریافت 25 توپ برازوکا از طرف فیفا که 
برای فدراسیون فوتبال این کشور ارسال شده، فرصت زیادی برای 
تمرین با توپ مسابقات جام جهانی خواهد داشت. نیجریه در گروه 

اف با ایران، بوسنی و هرزگوین و آرژانتین هم گروه است.

80 درصد مسیر قهرمانی را پیموده ایم
شیوا امینی با بیان این که تیم اش بر مبنای داشتن برنامه و مدیریت 
بازی توانست شهرداری بم را شکست دهد، گفت: آینده سازان 80 

درصد از مسیر قهرمانی در جام حذفی را طی کرده است.
س��رمربی تیم فوتبال بانوان آینده س��ازان میهن نجف آباد پس از 
پیروزی 2 بر یک تیم اش برابر تیم شهرداری بم و صعود به مرحله 
بعدی جام حذفی فوتبال بانوان اظهارداشت: رویارویی برابر قهرمان 
سال قبل و صدرنشین تا این لحظه لیگ برتر، خیلی سخت بود، همه 

جنگنده ظاهر شدند و در مجموع بازی خوبی از آب در آمد.

این مربی فوتبال بانوان همچنین با اش��اره به باخت تیم اش برابر 
شهرداری بم در چارچوب رقابت های دور رفت لیگ برتر خاطرنشان 
کرد: در آن دیدار غافلگیر ش��دیم و در 5 دقیقه نخست دو گل وارد 
دروازه آینده سازان شد، در مجموع در آن دیدار به خودمان باختیم، 

اما امروز با مدیریت و برنامه ریزی پیروزی از آن ما شد.
وی درباره این که چرا تیم اش در این دیدار کمتر از توپ های هوایی 
و ارسال از جناحین استفاده کرد؟ افزود: با توجه به قد بلند مدافعان 
شهرداری بم، ارسال از جناحین نمی توانس��ت برای آینده سازان 

مثمرثمر باشد،به همین دلیل مدیریت بازی و استفاده از بازی زمینی 
 برای غلبه بر حریف، بهترین روش بود. ای��ن مربی افزود:وضعیت 
آب وهوایی در بازی برابر شهرداری بم مطلوب بود، وی اظهارداشت: 
در هفته گذشته تمرینات خود را در هوای سرد و خشک انجام دادیم 

و به نوعی برای حضور در میدانی با هوای سرد آماده بودیم.
 امینی همچنین در پاس��خ به این س��وال که چه میزان تیم اش را 
نزدیک به فتح مسابقات جام حذفی می بیند؟ گفت: درست است 
که یکی ازقوی ترین تیم ها وصدرنشین لیگ برتر را در جام حذفی 

شکست دادیم، اما هیچ چیز روی جام حذفی ننوشته است و شرایط 
مختلف مانند وضعیت آب وهوایی و لحظ��ات، نتیجه یک دیدار را 
عوض می کند، آینده سازان ضمن اینکه هیچ حریفی را در مراحل 
بعدی جام حذفی دست کم نمی گیرد، 80 درصد از راه کسب جام 

قهرمانی در جام حذفی را پیموده است.
  وی خاطرنش��ان کرد: از تک تک بچ��ه ها ک��ه از دل و جان مایه 
گذاشتند، تشکر می کنم، همچنین از رسانه هایی که یاور فوتبال 

بانوان هستند، ممنونم.

دیدار تیم های فوتبال بانوان آینده سازان نجف آباد اصفهان و شهرداری بم

پس از مناقش�ه چندین ماهه بین اهالی فرهنگ و متولیان میراث فرهنگی کش�ور بر سر
پیمان فتاحی 
سیاهمزگی این که چرا دیگران در زمین ایران بازی چوگان می کنند و کشور آذربایجان ورزش چوگان  

را از آن خود در یونسکو دانس�ته،حال اقدامات میراث فرهنگی چندان موثرواقع نشد و 
آذربایجان چوگان ق�ره باغی را برای خود ثبت کرد.چوگانی که آثار تاریخی ما س�ندی بر 
 وجودش از ریش�ه در ایران که�ن دارد.فقط یکی از نمونه ها می�دان نقش جهان اصفهان خودم�ان که در عهدی 
نه چندان دور جوالنگاه این ورزش اصیل ایرانی بوده است. حال در این گزارش می پردازیم به گوشه ای از اظهارات 
جدید سفیر آذربایجان درباره ثبت ورزش چوگان همچنین نظریک مدرس تاریخ دانشگاه اصفهان ودرادامه نظر 

رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 فقط یک دلخوشی 
با این عنوان وجود 

 داردکه دولت 
جمهوری 

آذربایجان 
نتوانست چوگان را 
به عنوان بازی ملی 

 به طور»دربست«
به نام خود ثبت 

کند



 پس از حمله گروه های تروریست درعراق
 به تکنسین ها و مهندسان ایرانی 

 خانواده های شهدای استان 
راهی کرمانشاه شدند

تعدادی از اعضای خانواده های شهدای چهارمحال و بختیاری در حمله 
تروریستی عراق برای پیگیری وضعیت تحویل پیکر مطهر شهدای این 

حادثه تروریستی از شهرکرد عازم کرمانشاه شدند.
خانواده هایی که بس��تگان آنان در حادثه تروریس��تی عراق به شهادت 
رسیده اند، برای اطالع از آخرین وضعیت انتقال شهدا به کشور، از روز های 

گذشته تاکنون به صورت مستمر راهی قصر شیرین شده اند.
 این خان��واده ها پس ازاع��الم حمله گروه ه��ای تروریس��ت درعراق به

 تکنسین ها و مهندسان ایرانی مشغول به کار در خط انتقال گاز در عراق، 
پیگیر اسامی شهدا و مجروحان این حادثه تروریستی شده اند.

بیشتر خانواده های شهدای حادثه تروریستی عراق از مناطق اشکفتک و 
هفشجان شهرستان شهرکرد می باشند که در روزهای اخیر برای اطالع 
از وضعیت بس��تگان خود، عازم مناطق مرزی استان کرمانشاه شده اند. 
شناسایی نشدن پیکر مطهر تعدادی از ش��هدای این حادثه تروریستی، 
باعث شده برخی از اقوام و بستگان تکنسین ها و مهندسانی ایرانی مشغول 
به کار در عراق برای پیگیری وضعیت این افراد به مناطق مرزی اس��تان 
کرمانشاه سفر کنند.پیکرهای مطهر ش��ش نفر از شهدای ایرانی حادثه 
تروریستی جمعه گذش��ته در دیاله عراق، با تشریقات قانونی و درحضور 
مقامات محلی از مرز بین المللی خسروی وارد کشور شد.پیکرهای مطهر 
این ش��هدا متعلق به تعدادی از کارگران و مهندسان یک شرکت ایرانی 
 است که درخط انتقال گاز ایران به عراق مش��غول به کار بودند و بیشتر

 آن ها از اهالی شهرکرد در چهارمحال بختیاری هستند.
    تشییع پیکر 3 شهید  حادثه تروریستی عراق در شهرکرد

 معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با حضور آحاد 
مردم پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی عراق در شهرکرد تشییع شد. 
یزدان جاللی اظهار داشت: آیین تشییع پیکر مطهر سه شهید از شهدای 
استان در عملیات تروریستی دیاله عراق، از میدان فلکه آبی شهرکرد تا 
میدان امامزادگان حلیمه خاتون و حکیمه خاتون )ع( برگزار ش��د.وی 
افزود: س��پس پیکر مطهر این سه ش��هید به زادگاه شان شهر هفشجان 

منتقل داده شد  .

مجله هاي علمي داراي مجوز انتشار 
دانشگاه شهرکرد به 8 عدد رسید 

با دریافت مجوز انتش��ار نش��ریه هاي پژوهش��ي » گیاه و تنش هاي 
محیطي« و » پرورش و تغذیه دام« از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
تعداد مجله هاي علمي داراي مجوز انتشار از دانشگاه شهرکرد به 8 
مجله رسید.گفتني است مجله  علمي پژوهشي پژوهش آب ایران که 
داراي رتبه  پژوهش��ي از وزارت علوم تحقیقات و فناوري مي باشد و 
مجله هاي علوم درمانگاهي دامپزشکي ایران، ادبیات و علوم انساني، 
مدیریت خاك، فناوري ماشین هاي کشاورزي و بیماري هاي مشترك 
انس��ان و دام، دیگر مجله هاي علمي داراي مجوز انتش��ار دانش��گاه 

شهرکرد مي باشند .

 تولد نوزاد 
در آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ اردل

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و 
بختیاری از انجام زایمان طبیع��ی و به دنیا آمدن نوزاد دختر یک زن 
باردار در آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ اردل خبر داد. فرامرز شاهین اظهار 
داش��ت: به دنبال مراجعه یک مادر باردار و همراهان وی از روستای 
افس��رآباد شهرس��تان اردل به پایگاه اورژانس ۱۱۵ دش��تک، اکیپ 
فوریت های پزشکی اقدامات درمانی اولیه را انجام داده و این مادر را 

به بیمارستان منتقل کردند.

 جلوگیری از ورود پساب  
به اراضی کشاورزی پایین دست

معاون برنامه ریزی فرماندار ش��هرکرد گفت: باید از ورود پساب های 
ناحیه صنعتی ش��هرکرد به زمین های کش��اورزی پایین دست که 

موجب آلودگی شدید تولیدات کشاورزی می شود، جلوگیری کرد.
منوچه��ر اعتدال پور در نشس��ت کارگ��روه مدیریت پس��ماند این 
شهرستان، اظهار داشت: الزم است تا دستگاه های نظارتی از جمله 
 اداره کل حفاظت محیط زیس��ت و مرکز بهداش��ت همانند گذشته

در خصوص نظارت بر تفکیک و دفن اصولی زباله اقدام کنند.

 تکمیل جاده بروجن- لردگان
 ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

نماینده مردم لردگان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: پروژه جاده 
بروجن- لردگان بیش از ۵۰ درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد و برای 
اتمام آن نیاز به حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه است. مجید جلیل 
اظهارداشت: به دلیل نارسایی های بودجه ای و پرداخت نشدن بودجه 
پروژه احداث جاده بروجن- لردگان- خوزستان و حادثه خیز بودن این 

محور، حوادث دلخراشی شکل گرفت.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

احمد کریمی ،رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجن در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر 
فرهنگی اظهار داشت: هر جامعه ای اگر بخواهد حرفی برای گفتن داشته باشد باید در زمینه های 

علمی و پژوهشی پیشرفت چشمگیر داشته  باشد.
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آموزه

نماینده ولی فقیه در استان :

نقش هنر، در تبیین فرهنگ 
عاشورایی بی بدیل است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: هنر در 
تبیین و ترویج فرهنگ عاشورایی نقش بی بدیلی دارد.

حجت االس��الم محمدعلی نکونام در بازدید از نمایشگاه 
عکس روایت عاشقی در ش��هرکرد اظهار داشت: فرهنگ 
عاشورا یک فرهنگ بسیار غنی، گسترده، پهناور و وسیعی 
است که هرکس می  تواند به اندازه ظرفیت و استعداد خود 

از این فرهنگ بهره مند شود.
وی با بیان این که هریک از رش��ته های هنری می توانند 
در تبیین فرهنگ عاشورایی موثر باشند، افزود: عکس و 
 هنرهای تجس��می می تواند در ذهن و فکر بیننده تاثیر 
به س��زایی بگ��ذارد و وی را ب��ا دریای بیک��ران فرهنگ 

عاشورایی آشنا کند.
نکونام تصریح کرد: حقیقت بزرگی در فرهنگ عاش��ورا 
نهفته اس��ت که ما در روز عاشورا و تاسوعا تنها می توانیم 
ذره ای از این پیوند عالم هستی را احساس کنیم و ضروری 
است در همه ایام سال به این فرهنگ غنی توجه ویژه ای 

شود.
امام جمعه شهرکرد خاطرنش��ان کرد: هرکس بتواند به 
هر میزان این رابطه ها را به تصویر بکشد به همان میزان 
خود را به این فرهنگ مرتبط می کن��د و می تواند از این 

فرهنگ بهره بگیرد.
نکونام با قدردان��ی از عوامل برگزاری نمایش��گاه روایت 
عاشقی اظهار داش��ت: در این نمایشگاه گوشه ای از آنچه 
در روز عاشورا و پیوند مردم با این فرهنگ و مکتب عاشورا 

وجود دارد را شاهد هستیم.
وی افزود: ای��ن برنامه ها به ه��ر میزان که توس��عه پیدا 
کند در پیوند دادن مردم با این فرهنگ موثر اس��ت و در 
فرهنگ سازی و تحکیم فرهنگ عاشورا کمک به سزایی 

می کند.

سه روستا از توابع بخش باباحیدر شهرس��تان فارسان علی رغم 
فاصله کوتاه با ش��بکه گاز، هن��وز از نعم��ت گاز طبیعی محروم 

هستند.
 مهاجرت روستاییان به شهرها یکی از مسایلی است که پیامدهای 
 اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی بس��یاری به دنب��ال دارد و باید

 تا حد امکان از این امر جلوگیری شود.
فراهم آوردن حداقل امکانات رفاهی و خدمت رسانی هر چه بیشتر 
به روس��تاییان یکی از مهمترین راه ه��ای جلوگیری از مهاجرت 
آن ها به ش��هرها اس��ت که باید از سوی مس��ووالن مورد توجه 

بیشتری قرار گیرد.
روستاهای کوانک و سپیدانه و امید آباد  از توابع بخش باباحیدر  
شهرس��تان فارس��ان که در فاصل��ه ح��دود 2۰ کیلومتری این 
شهرستان واقع ش��ده اس��ت، دارای کاس��تی های متعددی در 
زیرساخت ها و خدماتی است که این امر مشکالتی را برای مردم 

این روستاها به وجود آورده است.
فاصله تنها 2۰کیلومتری این روس��تاها با شهر نیز تاکنون سبب 
نش��ده که متولیان امر برای رفع مشکالت روس��تاییان آستین 
همتی باال بزنند ت��ا همچنان کمب��ود جاده، عدم گازرس��انی و 
آب اشامیدنی و فرسودگی شبکه برق رس��انی مشکالت مردم را 

آزار بدهد.
رییس شورای اسالمی روس��تای کوانک و عضو شورای اسالمی 

بخش باباحیدر در این زمینه گفت:  مشکالت مردم این روستاها 
به عدم اجرای طرح هادی و جدول گذاری دراین روستاها بستگی 
دارد.وی  افزود: طرح هادی این روس��تاها مدت زیادی است که 

بالتکلیف مانده است.
بهمن باقری با بیان ای��ن که طرح هادی در روس��تاهای اطراف 
مدت ها اس��ت که انجام شده اس��ت، گفت: با توجه به آغاز فصل 
 س��رما امید می رود هر چه زودتر  طرح هادی در این روس��تاها

 به بهره برداری برسد.

خط لوله گاز در فاصله ۵کیلومتری روستا
رییس ش��ورای اس��المی روس��تای کوانک، عدم گازرس��انی را 
یکی دیگر از مهمترین مش��کالت این روستا برش��مرد و افزود: 
با توجه ب��ه سردس��یر ب��ودن منطقه ع��دم بهره من��دی از این 
 نعمت مش��کالت زی��ادی را در فصل س��رما برای اهالی روس��تا

 ایجاد می کند.
وی با اش��اره به گازرس��انی به روس��تاهای اطراف، تصریح کرد: 
علی رغم این که روستای کوانک، س��پیدانه، امید آباد در فاصله 
حدود پن��ج کیلومت��ری مرکز پخش ق��رار دارد اما گازرس��انی 
 نش��ده و س��اکنان این روس��تاها همچنان از این نعمت محروم 

هستند.
باقری، همچنین قطع بودن تلفن های ثابت را مشکل دیگر مردم  

این روستاها برشمرد و اظهار داشت: با توجه به بارندگی در این 
روستاها مشکل قطعی تلفن ثابت و همراه باعث مشکالتی برای 

مردم شده است.
رییس شورای اسالمی روس��تای کوانک و عضو شورای اسالمی 
بخ��ش باباحیدر با بی��ان این که کمبود آب ش��رب نی��ز یکی از 
مهمترین مشکالت این روستا اس��ت، افزود: کمبود آب شرب به 

خصوص در تابستان مشکالت 
فراوان��ی را برای م��ردم این 

روستا ها به وجود می آورد.

کمب�ود امکان�ات و 
ش�غل، عام�ل مهاج�رت 

جوانان در روستا
باقری با بیان ای��ن که وجود 
مش��کالت ف��راوان و کمبود 
امکان��ات در ای��ن روس��تاها 
س��بب مهاج��رت جوان��ان 
روس��تا ش��ده اس��ت، گفت: 
علی رغ��م توج��ه دول��ت به 
عمران و بهس��ازی روستاها، 
روس��تای کوان��ک نس��بت 
ب��ه روس��تاهای اط��راف نیز 
مح��روم اس��ت.وی ب��ا بیان 

و  آب��اد  فی��ل  مانن��د  اط��راف  روس��تاهای  ک��ه   ای��ن 
عیس آباد  دارای جدول بندی،  لوله کشی آب، گاز و تلفن هستند 
اما ع��دم بهره مندی روس��تای کوانک، زندگی در این روس��تا را 

سخت کرده است.
وی با بی��ان این که بی��کاری و عدم اش��تغال جوانان، نداش��تن 
مدرس��ه راهنمایی و نبود س��رویس ای��اب و ذهاب مناس��ب از 
دیگ��ر مش��کالت این روس��تا اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: امید 
 می رود مس��ووالن بیش از پیش به این سه روس��تا توجه داشته

باشد.
باقری افزود: روستای کوانک دارای جمعیت 7۵۰ نفر، سپیدانه 

6۰۰ نفر و امید آباد 2۰۰ نفر است.
پسندیده و الزم است در راستای توزیع عادالنه خدمات و امکانات 
در کشور توجه مسووالن استان به این مناطق هم معطوف گردد 
تا روستائیان نیز احساس آرامش خاطر و انگیزه الزم برای حضور 
در مهد تولید یعنی روستاها را داشته باشند زمستان برای آنها نیز 

با مشعل های روشن گاز سپری شود .

روستایی که از سرما می لرزد

فقط 5 کیلو متر تا بهشت گرما 

علی رغم این که 
روستای کوانک، 

سپیدانه، امید آباد 
 در فاصله حدود 
پنج کیلومتری 

مرکز پخش قرار دارد 
اما گازرسانی نشده و 
ساکنان این روستاها 
همچنان از این نعمت 

محروم هستند

پژوهشگران برتر فرهنگی شهرستان بروجن تجلیل شدند

بومی گرایی راهکار 
ایجاد اشتغال

 6۰ هزار تن فوالد 
ضد زنگ تولید شد

رییس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان لردگان گفت: بومی گرایی در سطوح 
باالی مدیریتی به ویژه در حوزه جوانان از مهم ترین برنامه های در دست کار این 
اداره جهت ایجاد شغل برای جوانان است.عیسی حسنی در نشست ستاد امور 
جوانان این شهرستان، اظهار داشت: اشتغال در این شهرستان مهم ترین دغدغه 
جوانان است.وی بر ضرورت رفع معضل بیکاری جوانان این شهرستان تاکید 
کرد و گفت: اگر بیکاری جوانان این شهرستان برطرف شود، بستر ازدواج جوانان 
این شهرستان نیز بیش از پیش فراهم می شود.حسنی افزود: ایجاد بومی گزینی 
در سطوح کارگری، کارمندی و استخدامی و همچنین بومی گرایی در سطوح 
باالی مدیریتی به ویژه در حوزه جوانان از مهم ترین برنامه های در دس��ت کار 

این اداره است.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاري گفت: 6۰ هزار 
تن فوالد ضد زنگ در مجتمع فوالد چهار محال و بختیاري تولید شد.رحمان 
کرمي  اظهارداشت:  فوالد ضد زنگ یا استیل اس��تنلیس نوعي فوالد آلیاژي 
 است که مقاومت باالیي در برابر خوردگي اتمس��فرهاي خورنده دارد و فوالد

 ضد زنگ معمولي حاوي حداقل ۱2 درصد کروم است.وی خاطرنشان کرد: این 
نوع فوالد در برابر زنگ زدگي و خوردگي بس��یار مقاوم است و مي تواند سال ها 
بدون خوردگي و زنگ زدگ��ي باقي بماند که در صنایع س��اختماني و ظروف 
 آش��پزخانه بیش��ترین کاربرد را دارد.به گفته وی، در مرحله تولید آزمایشي
 6۰ هزار تن میلگ��رد و فوالد ضد زن��گ در این مجتمع تولید ش��د که حدود

 48 میلیون دالر صرفه جویي ارزي داشت.

مسوول سازمان بسیج فرهنگیان چهارمحال و بختیاری گفت: 
راهکارهای موث��ر در مقابله با تهاجم فرهنگ��ی، جنگ نرم و 
تهدیدات ماهواره به کانون های مقاومت سراسر استان ارسال 
و به اجرا در می آید.علی اصغر ایزدی در جلسه شورای عالی 
قشر بسیج فرهنگیان استان که با موضوع بررسی راهکارهای 

مقابله با آسیب های ماهواره، برگزار شد، ارایه راهکارهای موثر 
برای به حداقل رساندن  آس��یب های ماهواره  در بین جامعه 

فرهنگیان را هدف از برگزاری این جلسه عنوان کرد.
وی با اشاره به برپایی نشست های مشابه در مناطق ۱7 گانه 
آموزش و پرورش اس��تان، افزود: بعد از جم��ع آوری ایده ها، 
راهکارهای موث��ر در مقابله با تهاجم فرهنگ��ی، جنگ نرم و 
تهدیدات ماهواره به کانون های مقاومت سراسر استان ارسال 
و به اجرا در می آید.معاون سیاس��ی سپاه قمر بنی هاشم)ع( 
استان نیز افزود: آموزش و پرورش می تواند در مقابله با جنگ 

نرم و اثرات مخرب ماهواره نقش تاثیر گذاری داشته باشد.
فریدون طاهری خاطرنشان کرد: با آشناسازی دانش آموزان 
با فرهنگ دینی و ملی می توان  شاهد نمود آن در دانشگاه ها 
بود که با تشکیل تشکل هایی از ارزش ها و باورهای اسالمی 
خود و جامعه ش��ان دفاع می کنند.به گفته وی، با ایجاد یک 
همبستگی بین قشرها و گروه های بس��یجی از جمله بسیج 
فرهنگیان می ت��وان از ظرفیت بس��یج در مقابل��ه با تهاجم 

فرهنگ غرب و تهدیدات ماهواره در ایران جلوگیری کرد.

معاون سیاسی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: افزایش 
آگاه��ی جوانان در ابتدای زندگی مش��ترك بای��د به صورت 
مس��تمر صورت بگیرد، بر همین اس��اس الزم است تا سطح 

دانش آنان در زندگی مشترك ارتقا داده شود.
 یزدان جاللی در نشست ستاد امور جوانان این استان، اظهار 

داشت: ارایه آموزش های الزم برای زوج های جوان در دوران 
آغاز زندگی مشترك آنان بسیار موثر است.وی با بیان این که 
ستاد امور جوانان وظیفه ساماندهی امور جوانان در زمینه های 
مختلف را برعهده دارد، گفت: ازدواج، طالق، مسکن، اشتغال 
و اوقات فراغت از دغدغه های بسیار مهم جوانان است.جاللی 
خاطرنشان کرد: ارایه تسهیالت ازدواج و وام های قرض الحسنه 
و ارایه آموزش ه��ای پیش از ازدواج از جمله اقداماتی اس��ت 
که برای جوانان صورت گرفته اس��ت.معاون سیاسی امنیتی 
استاندار چهارمحال و بختیاری از برگزاری دوره های آموزشی 
پیش از ازدواج برای زوج های جوان خبر داد و گفت: افزایش 
آگاه��ی جوانان در ابتدای زندگی مش��ترك بای��د به صورت 
مس��تمر صورت بگیرد، بر همین اس��اس الزم است تا سطح 
دانش آنان در زندگی مشترك ارتقا داده شود.وی با اشاره به 
ارایه خدمات مش��اوره ای به زوج های در شرف طالق، گفت: 
برای پیشگیری از جدایی زوج های در شرف طالق با همکاری 
ستاد جوانان استان و امور بانوان استانداری مرکز مشاوره ای 

در دادگستری تشکیل شده است.

مسوول سازمان بسیج فرهنگیان چهارمحال و بختیاری:

راهکارهای مقابله با تهدیدات ماهواره اجرایی می شود
معاون سیاسی استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد

برگزاری دوره های آموزشی پیش از ازدواج در استان 
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 ابالغ اجرائیه 

 888 بدینوسيله به شركت تعاوني نگين سبزمهياران به شماره ثبت 606 ثبت شركتهاي شهرضا طبق 
ادرس متن سند و تقاضانامه شهرضا ابتداي جاده زره كه طبق گزارش ماموراداره پست شهرضا 
موردشناسایي واقع نگردیده است ابالغ می شود باستنادسند رهنی شماره 32600مورخ1387/12/20 
تنظيمی دردفترخانه  اسناد رسمی شماره 145 شهرضا شركت تعاوني نگين سبزمهياران مبلغ یك 

ميلياردویكصدوبيست وپنج ميليون ریال 1,125,000,000ریال(ازتسهيالت بانك كشاورزی شعبه 
شهرضا استفاده نموده كه درقبال تسهيالت مذكور تمامت مازاد ششدانگ یك قطعه زمين به شماره 
دوازده فرعي ازیكصدوهشتادویك اصلي واقع در بخش یك ثبتی شهرضا ملكی مجيد ملكيان دررهن 

ووثيقه بانك مذكورقرارگرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی اجرائيه به مبلغ یك ميلياردوچهارصدوچهل 
وهشت ميليون ونودشش هزارونهصدوهفتادوچهارریال ) 1,448,096,974ریال( بابت اصل طلب، و 
متفرعات تاتاریخ 05 / 04 / 1392 كه از این تاریخ به بعدروزانه مبلغ ششصدوبيست وپنج هزارریال ) 
625,000 ( ریال جریمه تاخير به آن اضافه می گردد ،صادرو وتحت شماره بایگاني 9200092دراجرای 
ثبت اسنادوامالك شهرضا تشكيل و درجریان رسيدگی است وبرابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی 

قانون ثبت وآئين نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد،لذا به استناد ماده 18-آئين نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به آن شركت یك نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عمليات اجرائی جریان خواهد 

یافت .   مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا -  محمد مهدی یوسفيان

 فقدان سند مالكیت
889نظر به اینكه خانم پروانه نامجوجرقویه فرزند حسينعلي باارائه دو برگ استشهادمحلي كه 
هویت وامضاءشهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ پالك 1567 / 76 
واقع دربخش یك ثبتي شهرضا شده كه سندمذكورذیل ثبت 10750درصفحه 109 دفتر 118 بنام 
اكبرترك زاده دستجردي صادرگردیده سپس باانتقال مع الواسطه وبموجب سندرسمي 37837 

– 12 / 7 / 1354 به پروانه نامجوجرقویه فرزند حسينعلي انتقال گردیده اینك نامبرده درخواست 

صدورسندمالكيت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یك 
نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده 
ویا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت یا سند معامله تسليم نماید 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره 
ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند 
مالكيت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ویك نسخه 
آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد 

وامالك شهرضا
تغییرات 

885 شماره 92/5436/33/و آگهی  تغييرات شركت صنایع معدنی  شكوفه بنفشه اردستان  ) سهامی 
خاص ( به شماره ثبت 383 و شناسه ملی 10260082811 به استناد صورت جلسات مجمع عمومی 

فوق العاده و هيات مدیره شركت فوق الذكر مورخه 1392/08/11 تصميماتی اتخاذ و تغييراتی به 
شرح زیر در شركت به عمل آمده است . 1- آقایان محمد معمار اردستانی فرزند حسن با كد ملی 
1189282534 و كد پستی 8168796163 به عنوان عضو اصلی هيات مدیره و به سمت مدیر عامل 
و غالمعلی حاج هاشمی فرزند قنبر علی با كد ملی 1140963961 و كد پستی 8415636795 به عنوان 
عضو اصلی هيات مدیره و به سمت رئيس هيات مدیره و خانم طيبه حاج حيدری فرزند محمد علی با 
كد ملی 0052181308 و كد پستی 8415636795 به عنوان عضو اصلی هيات مدیره و به سمت نایب 
رئيس هيات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند كه با امضای ذیل صورت جلسات قبولی خود را 
نسبت به سمتهای مذكور اعالم نمودند .2- كليه اوراق و اسناد و تعهدات شركت با امضای محمد معمار 
اردستانی مدیر عامل همراه با مهر شركت معتبر است . 3- آقای اكبر قپاندار فرزند حسين با كد ملی 
1141032007 و كد پستی 8414794514 به سمت بازرس اصلی و آقای علی الهياری فرزند حسين با 
كد ملی 1249459206 و كد پستی 8381638941 به سمت بازرس علی البدل شركت برای مدت یكسال 
انتخاب شدند . 4- روزنامه كثير االنتشار زاینده رود برای درج آگهی های شركت انتخاب شدند . م الف 

411 خير اله عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 
سیس  تا

887 شماره : 103/249ث/92 آگهی  تاسيس شركت ارشيا كاسپين سبز سپاهان  با مسئوليت 
محدود شركت فوق درتاریخ 1392/9/7 تحت شماره 51406 و شناسه ملی 10260700569 در 
این اداره به ثبت رسيده و در تاریخ 1392/9/7 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكيمل گردیده و خالصه 
شركتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع 

انجام كليه  شركت : ثبت موضوع فعاليت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد – 
كليه كاالهای مجاز توزیع  خرید و فروش و   – قبيل صادرات و واردات  از  بازرگانی   فعاليتهای 
 بازرگانی – اخذ تسهيالت از بانكهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شركت – انجام كليه 
امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كشور – شركت در مناقصات و مزایدات خصوصی  و دولتی 
- مشاركت و سرمایه گذاری در شركتهای دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی از شركتهای 
دولتی و خصوصی   – انجام خدمات كامپيوتری صرفا سخت افزار و شبكه – انجام امور خدماتی از قبيل 
طراحی – نظارت – اجراء در زمينه امور ساختمانی – راه سازی – فضای سبز – تهييه و طبخ غذا – انجام 
امور تاسيساتی  ساختمان – نصب – سرویس و نگهداری انواع آسانسور – نصب و تعمير دوربين های 
 مدار بسته و فرآوری و بسته بندی قطعات مرغ – گوشت شيالت – دام و طيور پس از كسب مجوز از  
 مراجع ذیصالح 2- مدت شركت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت : 3-1- 
استان اصفهان – شهر اصفهان كيلو متر 15 جاده روشن دشت – منطقه صنعتی سروش بادران – خيابان 
 نيلوفر – بن بست نسيم – پالك 83 -   كد پستی 8166186588-  تلفن 03118552130، 03118552142، 4-
  سرمایه شركت : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 5-  اولين مدیران شركت1-5- آقای حميد قزاآنی   به سمت 
 رئيس هئيت مدیره 2-5- آقای حميد قزاآنی  به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6
- دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای مدیر عامل منفردا 
 همراه با مهر شركت معتبر ميباشد  و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه 
با مهر شركت معتبر ميباشد 7- اختيارات مدیر عامل : طبق اساسنامه منصور  آذری – رئيس اداره ثبت 

شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 



عجیب ترین آزمایشهای داوطلبانه 

آزمایشات مختلفی ساالنه در دنیا انجام می ش��ود تا پیشرفت های 
خاصی در دنیای علم و فناوری ایجاد شود. هر کدام از این آزمایشات 
تنها زمانی تاثیر گذار خواهند بود که روی انس��ان ها به طور واقعی 

تست شوند و نیاز به افراد داوطلب دارند.
برای انجام هر آزمایش س��ختی که قرار اس��ت برای اولی��ن بار اجرا 
 ش��ود نیاز به افراد داوطلب دارد و کمتر کس��ی ب��رای انجام چنین

 آزمایش هایی داوطلب می ش��ود زی��را برخی از آن ه��ا می توانند 
 به ق��دری خطرناک باش��ند که ج��ان انس��ان را بگیرن��د. در ادامه

 آزمایش هایی را مورد بررسی قرار می دهیم که در طول تاریخ انجام 
شده و البته همه آن ها داوطبانه و با میل ش��خصی افراد انجام شده 

است. 
سه ماه خوابیدن روی تخت   

 با خطرات خوابیدن و نشستن زیاد آش��نا هستید و می دانید که اگر 
کسی مدت طوالنی در نقطه ای دراز کش��یده باشد دچار مشکالت 
فراوان خواهد شد. ناسا آزمایش��ی را انجام می دهد که طی آن باید 
دونفر داوطلبانه سه ماه را تنها به صورت خوابیده طی کنند. در این 
آزمایش که تنها افراد سالم و با شرایط بدنی یک فضانورد می توانستند 
در آن ش��رکت کنند، داوطلب ها باید به مدت سه ماه بدون حرکت 
روی تخت بخوابند. این آزمایش نشان خواهد داد که بدن انسان چه 
 تغییراتی در این روند دارد و چه مش��کالتی ممکن اس��ت برای بدن 

پیش آید. 
 ثبت ضربان هنگام شلیک به قلب 

 یکی از آزمایش های بسیار عجیبی که برای اولین بار در سال 1938 
انجام شده است. در این س��ال دکتری به نام»استفان بیلی« تصمیم 
گرفت تا با متدخاصی ضربان انسان ها هنگام شلیک شدن به قلبشان 
را اندازه گیری کند. او از میان زندانی های محکوم به اعدام داوطلب 
خواس��ت که در این میان »ج��ان درینگ« داوطلب انج��ام این کار 
ش��د. مس��وولین زندان در روز آزمایش درینگ را به صندلی بستند 
و ابزارهای اندازه گیری نبض را به بخش های مختلف بدنش متصل 
کردند. ابتدا ضربان قلب این مرد روی 120 بود اما زمانی که دستور 
 ش��لیک داده ش��د ضربان قلب به 180 بار در دقیقه رس��ید. پس از 

شلیک ها ضربان به مرور کاسته شد تا این که قلب کامال ایستاد. 
 سفر به مریخ 

 یکی از آرزوهای هر انس��انی می تواند س��فر به کرات دیگر و دیدن 
آسمان و لمس آن باشد. س��فر به ماه انجام شده اس��ت و حاال سفر 
به مریخ یکی از مواردی است که بس��یاری به دنبال آن هستند. یک 
موسسه فضایی کانادا قصد دارد در سال 2023 فضاپیمایی را راهی 
مریخ کند و برای این کار نیاز به 4 داوطل��ب دارد که از تمام زندگی 
روی زمین می توانند دل ببرند. این س��فر بس��یار جالب اس��ت زیرا 
 هیچ بازگشتی برای آن تعریف نش��ده و یک طرفه است. در روز اول 
ثبت نام این آزمایش بیش از 200 هزار نفر ثبت نام کردند. این افراد 
باید باالی 18 سال و دارای سالمت بدنی خوبی باشند. در آخر سال 
2013 نام گروه اول که دارای ش��رایط هستند اعالم می شود سپس 
این افراد به قدری کاهش می یابند تا 40 نفر ش��ده و این افراد تحت 
آموزش های سخت فضانوری قرار می گیرند تا در سال 2023 اولین 

پرواز به سمت مریخ انجام شود. 
 آزمایش سمی 

 در س��ال 1903 دکتر و ش��یمیدانی به نام »هاروی ویلی« تصمیم 
گرفت تا آزمایش خاصی را روی چند نفر که به صورت داوطلبانه در 
آن شرکت کرده بودند انجام دهد. این آزمایشات همگی می توانست 
فرد را کشته یا در تمام عمر بیمار کند. در نهایت 12 نفر برای انجام 
 این آزمایش داوطلب ش��ده و ه��ر روز غذاهای لذیذ به همراه س��م

 می خورند. در تمام مدت آزمایش این دکتر رفتار و حرکات افراد خود 
را نگاه کرده و به دنبال یک نمونه از بد رفتاری یا حالت های بیماری 
می گشت. برخی از شرکت کنندگان در این آزمایش چند ماه پس از 

اتمام آن جان باختند.
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س��ازمان فضایی امریکا در حال طراحی و تولید 
لباس های فضایی جدیدی برای فضانوردان آینده 
اس��ت که با وزن کمتر حرکت پذیری را تسهیل 
کرده و به فضانوردان ام��کان راهپیمایی فضایی 

روی یک خرده سیاره را می دهد.
مهندسان ناسا درحال آزمایش یک نسخه اصالح 
شده از لباس های فضایی نارنجی رنگی هستند 
که توسط خدمه آینده کاوشگر اوریون پوشیده 

خواهد شد.
از آن جا که س��ازمان فضایی ناس��ا در نظر دارد 
ماموریت دارای سرنش��ین انسانی به اعماق فضا 
انجام دهد و حتی یک س��یارک را جابه جا کند، 
بای��د از فضای داخل کاوش��گر فضای��ی اوریون 

بهترین استفاده را داشت. لباس های سفید فضایی که توسط 
فضانوردان برای انجام راهپیمایی های فضایی در ایستگاه بین 
المللی فضایی استفاده می شود بسیار حجیم هستند و نمی 
توان از آن در داخل فضاپیمای اوریون استفاده کر.د از این رو 

ناسا به دنبال راه هایی برای تغییر این لباس است تا کارکرد 
آن گسترش یافته و فضانوردان بتوانند داخل و خارج فضاپیما 

از آن استفاده کنند.
داس��تین کومرت مدی��ر تولید سیس��تم هایی ب��رای بقای 

سرنشینان فضایی گفت: پوسته لباس همان پوسته 
قدیمی است و کاربر تفاوت آن را احساس نمی کند، 
اما از نظر داخلی ما آن را به گون��ه ای تغییر دادیم 
 که با ویژگی های داخل اوریون س��ازگاری داشته

 باشد.
مهندس��ان از طری��ق ی��ک س��ری آزمای��ش ها 
 درحال بررس��ی این مس��اله هس��تند ک��ه کدام 
 ویژگی ها را باید در این لب��اس فضایی جای داد تا 
تحرک پذیری آن تسهیل شود. در حقیقت ناسا در 
نظر دارد از یک لباس برای چند کار اس��تفاده کند 
 تا فضانورد مجبور به تعوی��ض لباس های مختلف 

نباشد.
ناسا درحال حاضر ایده ها و تکنیک های مختلفی را 
بررسی می کند، چرا که این سازمان قصد دارد ماموریت خود 
را برای ابتکار عمل جابه جایی سیارک طراحی و اصالح کند. 
این تالش به صورت مشترک توسط انسان و فناوری فضایی 

انجام می شود.

لباس های مناسب راهپیمایی سیارکی 

عکس نوشت

 ادامه اعتراضات
 ضد دولتی طرفداران 
پیوستن به اتحادیه 
اروپا در اوکراین

خوردن غذای سالم و به روش س��الم در خلق و خوی 
ما تاثیر مثبت دارد. غذاهای س��الم به ما انرژی کافی 
می دهند و رابطه مس��تقیمی بین نوع غذا خوردن و 
خلق و خوی افراد وجود دارد. شما می توانید با خوردن 
و نوش��یدن درس��ت از خلقی خوش بهره مند شوید. 
در این جا نکات��ی را درباره ارتباط خل��ق و خو با غذا 
 و شیوه درس��ت غذا خوردن برای داشتن حالی بهتر

 می خوانید.

 صبحانه
صبحان��ه خوردن تمرکز ش��ما را افزای��ش می دهد و 
س��طح انرژی  را باال می برد. س��طح گلوکز خون  خود 
 را با خ��وردن صبحان��ه ای پ��ر از کربوهی��درات باال 
نگه دارید تاسرحال باش��ید. ولی از کربوهیدرات های 
فرآوری شده مثل نان سفید یا شکر سفید پرهیز کنید. 
این ها قندخون را به س��رعت باال می برند و می توانند 
 افت و خیزهای ناگهانی در میزان قندخون را س��بب 

شوند.
کربوهیدرات های مناسب سطح گلوکز خون را به طور 
پیوسته و آهس��ته باال می برند و این برای کارکرد مغز 
بسیار مفید است. غالت منبع غنی ویتامین B هستند 
که در مکانیس��م تولید انرژی موثراند. بهترین گزینه 
برای صبحانه، غالت کامل صبحانه و نان تهیه شده از 

غالت کامل است.
برای اینکه صبحانه تان عالی ش��ود، یک ماده غذایی 
حاوی پروتئی��ن که چرب��ی کمت��ری  دارد را هم به 
 صبحانه  خ��ود اضاف��ه کنید. ماس��ت، پنیر یا ش��یر

کم چرب گزینه ه��ای خوبی هس��تند. مراقب میزان 
چربی و گوشت مصرفی  باشید.

 میان وعده پیش از ظهر
هر چند س��اعت یک بار، غذا خوردن ب��ه بدن کمک 
می کند، از مواد غذایی بهتر استفاده کنید، متابولیسم 
را باال می برد و سطح گلوکز خون را ثابت نگه می دارد، 
فشار بر روی دس��تگاه هضم غذا را کاهش می دهد و 
حس گرسنگی را تس��کین می دهد که به معنای آن 
اس��ت که امکان پرخوری ش��ما در وعده ناهار کمتر 

خواهد شد.
اگر به عنوان میان وعده غذاهای حاوی کربوهیدرات 
می خورید، از میوه ها و نان تهیه ش��ده از غالت کامل 
اس��تفاده کنی��د. میو ه ه��ا و س��بزی ها، ویتامین ها 
 و فیب��ر الزم را به ب��دن می رس��انند. به ط��ور مثال، 
 هوی��ج خ��ام خوراک��ی مناس��بی ب��رای میان وعده 

پیش ازظهر است.
 بکوش��ید هر روز دس��ت کم 5 وعده میوه و س��بزی 
بخورید. ب��رای این که ان��رژی فراوان��ی در طول روز 
داش��ته باش��ید، از خوردن م��واد غذایی ک��ه حاوی 
قندهای س��اده اند، پرهیز کنید. ش��یرینی و شکالت 
و نوش��یدنی های گازدار ح��اوی ای��ن ن��وع قنده��ا 
هستند و س��طح گلوکز خون را  ناگهان باال می برند. 
ماس��ت کم چرب، پنیر کم چرب و گوشت کم چربی 
 را می توانی��د به عن��وان میان وع��ده پی��ش از ناهار

 میل کنید.

ناهار
ناهار را س��بک صرف کنید. چرا که یک ناهار سنگین 
و پر از کربوهیدرات مقدار ترشح سروتونین را در مغز 
 افزای��ش می دهد و باع��ث خواب آلودگی می ش��ود. 
در عوض از غذاهایی بخورید که حاوی پروتئین بوده 

و چربی کمی دارند. 
پروتئین ها با باال بردن س��طح ترش��ح ی��ک نوع ماده 
شیمیایی در مغز به نام کاتکول آمین، سطح انرژی بدن 
را باال می برند. خوردن گوشت کم چرب، ماهی و مرغ 

یا توفو برای ناهار بسیار خوب است. 

میان وعده بعد از ظهر
چیزی بخورید که ش��ما را تا زمان شام سیر نگه دارد. 
مقدار اندکی چربی در این وعده مفید است. کره، بادام 
زمینی طبیعی و بیسکویت بی شکر غذاهایی مناسب 

برای وعده بعد از ظهر هستند.
پی��ش از ای��ن ک��ه ورزش کنیدکربوهیدرات ه��ا 
س��ریع هض��م و ج��ذب ش��ده و س��طح ان��رژی 
ش��ما را ب��اال می برن��د. در این زم��ان اص��ال چربی 
 نخوری��د و پروتئی��ن را ب��رای تثبیت س��طح انرژی، 

مصرف کنید.

شام
پروتئین هایی که چربی کمی دارند را برای وعده شام 
نگه دارید. 75 درصد از غذایی ک��ه می خورید را باید 
میوه ها، سبزیجات و غالت تشکیل دهند و 25 درصد 

باقیمانده، سهم لبنیات و گوشت است.

پیش از خواب
خوردن مواد غذایی حاوی کربوهیدرات پیش از خواب 
میزان ترش��ح س��روتونین را در مغز افزایش می دهد 
و ش��ما می توانید خوب بخوابید. ولی، ک��م بخورید. 
خوردن غذای فراوان پیش از خ��واب می تواند خواب 

را بر هم زند.

حل یک معمای 50 ساله
محققان دانشکده پزش��کی اف . ادوارد هبرت در دانشگاه خدمات 
منس��جم علوم بهداش��تی )USU( موفق به حل معمای 50 ساله 
وجود یک دیواره سلولی در پاتوژن باکتریایی »کالمیدیا« شده اند.

 )Chlamydia trachomatis( به گزارش ایس��نا، کالمیدی��ا
عامل اصلی بروز عفونت های مقاربتی در سراس��ر جهان اس��ت که 
تقریبا 1/5 میلیون امریکایی را در س��ال آلوده می کند.این باکتری 
می تواند موجب عقیم ش��دن مردان و زنان، ابتال به بیماری التهابی 
لگن و بارداری خارج از رحم ش��ود و همچنین عامل اصلی نابینایی 
قابل پیشگیری گزارش شده است.انواع دیگر کالمیدیا موجب بروز 
طیفی از بیماری ها در انسان ها و حیوانات می شوند و دو نسخه از آن 
تهدیدکننده بقای جمعیت کوآالها در استرالیا هستند.از دهه 1960 
به بعد، دانش��مندان در تالش برای حل »نابهنج��اری کالمیدیا« 
بوده اند.تمام گونه ه��ای کالمیدیا به آنتی بیوتیک ها حس��اس اند؛ 
این آنتی بیوتیک ها دیواره س��لولی باکتریایی ی��ا پپتیدوگلیکان را 

هدف می گیرند.

یک رژیم غذایی برای 
خوش اخالق شدن
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پزشکی

به رغم همه تلفن های هوشمندی که در طول سال معرفی شده 
اس��ت، هنوز هم چش��مان طرفداران فناوری به رونمایی بزرگ 
گلکسی اس 5 خیره ش��ده که قرار است با حسگر چشم و وضوح 

تصویری باالتر از اچ دی عرضه شود.
درحالی که به تاریخ ه��ای احتمالی رونمایی از گلکس��ی اس 5 
نزدیک می شویم، شایعات بیشتری درباره ویژگی های خاص آن 
قوت می گی��رد. جدیدترین 

گمانه زنی ها درباره این تلفن هوشمند سامسونگ برخورداری از 
یک صفحه نمایش Quad HD و همچنین اسکنرهای چشم و 

اثر انگشت است.
این گزارش ها که توسط سایت کره ای» زد دی نت« منتشر شده 
 Quad HD اعالم کرده است که سامسونگ روی صفحه نمایش
 Quad HD و فناوری تشخیص عنبیه کار می کند. صفحه نمایش
دارای وضوح تصویر 2560 در 1440 پیکس��ل است، این وضوح 

معادل یک آی مک 27 اینچی محسوب می شود.
هنوز صحبتی درباره اندازه صفحه به میان نیامده است 
اما کارشناسان تصور می کنند که سامسونگ 
 گلکس��ی جدید خود را زی��ر 5/5 این��چ نگاه
  می دارد تا ای��ن تلفن به رقیب دس��تگاه های

 گلکسی نت تبدیل نش��ود.برخی از گمانه زنی ها حاکی از عرضه 
دو نوع دس��تگاه گلکس��ی اس 5 اس��ت، یکی با بدن پالستیکی 
 اس��تاندارد و دیگری با بدن فلز با کیفیت به سبک اچ تی سی وان 

خواهد بود.
همچنین انتظار می رود که این تلفن دارای پردازنده 64 بیتی، رام 
 3 گیگابایتی و باطری 4 هزار میلی آمپری باشد.برخی از گزارش ها

 از رونمایی این تلفن جدی��د در کنگره جهانی موبایل در س��ال 
2014 خبر می دهند اما رویدادهای گذش��ته سامس��ونگ برای 
معرفی چندین دستگاه گلگسی نش��ان داده است که این مراسم 
به کنگره موبایل بی ارتب��اط خواهد ب��ود. بنابراین جای تعجب 
 نخواهد داشت که گلکس��ی اس 5 در ماه فوریه یا مارس رونمایی

 شود.

گلکسی اس 5 با اسکنر عنبیه و وضوح تصویر فراتر از اچ دی

گ��وگل دو س��ال پیش 
اعالم ک��رد که پ��روژه  
توس��عه   و  تحقی��ق 
دماس��نج های هوشمند 
را پایان داده اس��ت، اما 
به نظر می رس��د مدیران 
گوگل تصمی��م به ادامه  
ای��ن پ��روژه گرفته اند. 
براساس اطالعات ارایه 
ش��ده توس��ط منابعی از داخل گوگل، این ش��رکت در حال 
طراحی نمونه هایی از دماسنج ها با قابلیت اتصال به اینترنت 
است که کنترل دما را برای کاربران از طریق اینترنت ممکن 
می کند.براساس اطالعات کسب ش��ده، بخشی از این پروژه 
نیز توس��ط EnergySense در حال انجام است، همچنین 
سخت افزار مورد نیاز برای این پروژه نیز توسط تولید کننده  
دیگری همچون Ecobee تهیه خواهد شد. الزم به ذکر است 
Stuart Lombard، مدیرعام��ل Ecobee، اع��الم کرده 
اس��ت که ش��رکت مطبوعش با گوگل همکاری نمی کند اما 
گوگل می تواند از س��خت افزار تولید شده توسط این کمپانی 
استفاده کند.براساس اطالعاتی که توسط یکی از افراد مطلع 
از این موضوع منتشر شده است، گوگل به هیچ وجه درصدد 

رقابت با Nest نیست. 
هدف گوگل ساخت ابزار هایی برای استفاده  بهینه تر از انرژی 
و همچنین جمع آوری اطالعات برای اس��تفاده از این داده ها 
در کاربردها و سرویس های دیگر است. هیچ یک از کارمندان 
گوگل برای تست این محصول جدید انتخاب نشده اند. از این رو 
زمان عرضه  رسمی دماسنج هوش��مند به بازار نیز مشخص 
نیست، پس Nest همچنان در این حوزه می تواند به یکه تازی 

در بازار بپردازد.

دانش��مندان تصاویری 
عجیب و باور نکردنی از 
سطح »ستاره خورشید« 
به دس��ت آورده اند که 
 باعث تحول ف��راوان در 
ه��ای   یافت��ه 
زمین��ه در  ه��ا   آن 

 توفان های خورشیدی 
خواهد شد.

دانشمندان ناسا به تازگی تصاویری اعجاب انگیز از الیه های 
مرموزی در اطراف س��تاره خورش��ید رصد کرده اند.گفتنی 
 اس��ت: این تصاویر ش��گفت انگیز ب��رای اولین بار اس��ت که

 طوف��ان ه��ای خورش��یدی عجیب��ی را در اط��راف 
 س��تاره خورش��ید ب��ه دانش��مندان نش��ان م��ی ده��د.

 بررس��ی ها نش��ان می دهند؛ ای��ن تصویر ب��رداری با کمک 
عکس ب��رداری طیف ن��گار ص��ورت گرفته و مس��افتی در 
حدود 4800 9600 کیلومتر بین س��طح خورشید و اتمسفر 
خارجی و یا همان تاج خورشید را نشان می دهد.دانشمندان 
امیدوار هس��تند تا با اس��تفاده از این تصاویر به دست آمده 
 بتوانند به راز ورمزهای جدیدی در خصوص اس��رار خورشید 
دس��ت یابند.از جمله مواردی که دانش��مندان ب��ه دقت در 
حال بررسی آن می باشند درجه حرارت خورشید از ده هزار 
فارنهایت در تاج ساقه خورشید تا 118 میلیون درجه در سطح 
خورش��ید اس��ت.این یافته ها همچنین می تواند توضیحات 
قابل قبولی در خصوص نحوه تشکیل توفان های خورشیدی 
و فوران های ناگهانی آن ها از سطح خورشید به دست دهد.

دانشمندان امیدوار هستند تا با این یافته های جدید بتوانند 
هزینه سفرهای فضایی و اس��تفاده از پنل های خورشیدی را 

بهبود ببخشند.

ماساژ، در مواردی باعث 
بد ت��ر ش��دن بیماری، 
ناخواس��ته  تخری��ب 
بافتی و حتی پیشرفت 
یک بیماری می ش��ود، 
 که در این صورت انجام 
هر گون��ه ماس��اژ باید 
تح��ت نظ��ر پزش��ک 

صورت گیرد.
 دکت��ر غالمرض��ا رئیس��ی، متخص��ص ط��ب فیزیکی و

 توان بخشی و استاد دانشگاه تهران، گفت: ماساژ در مواردی 
باعث بد تر شدن بیماری، تخریب ناخواسته بافتی و حتی 
 پیش��رفت یک بیماری می ش��ود که در این ص��ورت باید 

تحت نظر پزشک انجام شود. 
وی افزود: وج��ود تومور و بدخیمی ه��ا، ایجاد لخته خونی 
در اندام ه��ا و عفون��ت بافت��ی از جمله م��وارد ممنوعیت 
مطلق ماساژ است. دکتر رئیسی تصریح کرد: در مواردی، 
با نظ��ر پزش��ک و در صورت ل��زوم می توان ماس��اژ انجام 
داد این موارد، ممنوعیت نس��بی محس��وب شده و شامل 
 ماس��اژ جوش��گاه زخم، در حالتی که هنوز بهبود نیافته،

 است. 
وی همچنین افزود: در بیمارانی که تحت درمان داروهای 
ضد انعقادی مثل وارفارین یا هپارین هس��تند نیز، ماساژ 
ممنوعیت نسبی دارد. دکتر رئیسی گفت: التهاب پوستی 
نیز ممکن اس��ت با ماساژ، آس��یب ببیند و مورد دیگری از 
ممنوعیت انجام ماساژ است، همچنین، آترونی پوستی نیز 
شامل ممنوعیت نسبی ماساژ است در این بیماری پوست 
نازک شده و در معرض آسیب بیشتر زخم و عفونت است و 

نباید ماساژ روی آن انجام شود. 

 دماسنج هوشمند
 گوگل

 رفتارهای مشکوک
 در »ستاره خورشید«

ماساژ، برای این افراد 
ممنوع است
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