
شاهراه ترقی استان، در شاهکارعمل همگان
اربعین حسینی ، جویبار 
همیشه جاری و سرخ تاریخ 
و جوشش چشمه های خون 
خداوند را به مسلمانان 
جهان تسلیت می گوییم

اصفهان نیمه خوب
 برف و کوالک

3 در استان 
 قلبتان از شما

6 فقط 2هزار قدم می خواهد 3

مردم طال برای مصرف بخرند 
نه سرمایه گذاری

 ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان ط��ا و جواه��ر از کاه��ش 
27 درص��دی قیم��ت ط��ا در س��ال 2013 می��ادی خب��ر 
 داد و گف��ت: ای��ن می��زان کاه��ش در بی��ش از 12 س��ال اخیر 

بی سابقه است.
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 احتمال کاهش 
مدت سربازی متاهالن

4

 امضای الکترونیکی
برای اصفهانی ها

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه بر لزوم بسترسازی همه ارگان ها 
نسبت به صدور کارت هوشمند ملی و راهکارهای مناسب 
جهت رش��دازدواج و جلوگیری از طاق و رشد جمعیت 
تاکید کرد.ت��ورج حاجی رحیمیان با اع��ام این که روز 

سوم دی ماه...

 اعضای خبرگان رهبری 
به استان  سفر می کنند

امام جمعه اصفهان از برگزاری همایش اندیش��ه سیاسی  
اسامی در استان اصفهان با حضور اعضای مجلس خبرگان 

رهبری خبر داد.
 از دفت��ر ام��ام جمع��ه اصفهان، آیت اهلل س��ید یوس��ف 
طباطبائی ن��ژاد در جلس��ه هماهنگی دس��تگاه ها برای 
برگزاری همایش اندیشه سیاسی – اسامی اظهار کرد: 
ای��ن همایش ها با هدف آش��نا کردن مردم و مس��ئوالن 
با فعالیت های مجلس خب��رگان رهب��ری در تعدادی از 

استان های کشور در حال پیگیری است.
وی خاطرنش��ان کرد: در این برنامه که با حضور تعدادی 
از اعضای مجلس خبرگان رهبری برگزار می ش��ود، یک 
همایش عمومی و دیدار مردمی به صورت گسترده برگزار 

می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: برگزاری جلسات 
پرسش و پاسخ به ویژه با دانش��جویان، طاب و نیروهای 
نظامی و انتظامی از دیگر برنامه هایی اس��ت که برای این 

گروه در نظر داریم.
وی خاطرنشان کرد: اجرای هر چه بهتر همایش اندیشه 
سیاسی – اسامی، نیازمند هماهنگی ویژه دستگاه های 

استان است.

 اصفهان نیمه هایی از
 ملکوت را داراست

 اس��تاد تمام دانشگاه س��وربن فرانسه 
گفت: اصول شهر اس��امی در مکتب 
اصفهان بر مبنای امت، مذهب، اصناف 
و حکوم��ت بنا ش��ده و این اص��ول با 
هنرمندی تمام ای��ن عوامل در میدان 
نقش جهان کنار هم قرار گرفته است.

محس��ن حبیبی در نهمین نشس��ت 
شهر اس��امی که در کتابخانه مرکزی 
شهر اصفهان برگزار ش��د، با بیان این 
که خش��کی زاینده رود برای اصفهان 
غمناک اس��ت، اظهار داشت: اصفهان 
را به این دلیل نصف جهان نامیدند که 
معتقد بودند نیمه ای از آن در زمین و 
نیمه دیگر آن، درملکوت و آسمان قرار 
دارد و سی و سه پل و پل های دیگری 
که بر روی زاین��ده رود بودند دو نیمه 
داشتند که نیمه اصلی آن ها بر روی آبی 
بود که متاسفانه دیگر وجود ندارد.وی 
اضافه کرد: اصفهان نیمه جهان نیست 
بلکه با معماری خود نیمه ای از ملکوت 
را دارا است و جای جای این شهر مملو 

از آث��ار معنوی اس��ت و در اصفهان به 
خوبی می توان بازی سایه با نور، آب با 
سنگ را مشاهده کرد که همه انسان ها 
را به سمت معنویت پیش می برد.استاد 
دانشگاه سوربن فرانسه با تاکید بر غنی 
بودن مکت��ب اصفهان گف��ت: مکتب 
اصفهان برخاسته از مکتب الهی است 
لذا شهر اسامی شهری است که انسان 
در آن شهر به سوی معنویت سوق داده 
می شود.حبیبی با بیان این که مساجد، 
میدان نقش جهان را تبدیل به صحنه 
دنیا و آخرت کرده اند، افزود: اصول شهر 
اس��امی در مکتب اصفهان بر مبنای 
امت، مذه��ب، اصن��اف و حکومت بنا 
شده و این اصول با هنرمندی تمام در 
میدان نقش جهان کنار هم قرار گرفته 
است.وی با اشاره به این که اروپایی ها 
با مرکزی��ت دادن به خودش��ان دیگر 
کشورها را مورد بررسی قرار می دهند، 
گفت: واژه هایی نظیر شرق شناسی یا 

معماری اسامی...

 استاد تمام دانشگاه سوربن فرانسه

اربعین حسینی؛ نقطه  اوج عشق حسینی
مسوول دفتر نمایندگی شورای سیاس��ت گذاری ائمه جمعه استان 
اصفهان گفت: اربعین حسینی؛ بهترین فرصت برای ترویج معنویت 
در جامعه اسامی اس��ت. ایام محرم و صفر و اربعین حسینی یکی از 
بهترین  فرصت ها برای ترویج و نهادینه کردن معنویت و آموزه های 
دینی و اس��امی در جامعه اس��ت.  وی ادامه داد: ائمه جمعه و امامان 
 جماعت باید در روز اربعین حسینی ضمن تبیین فلسفه نهضت عاشورا، 

فداکاری های اس��رای کربا به ویژه حضرت زینب )س( و امام سجاد 
)ع( را نیز بیان کنند چرا که آن ها در س��خنرانی های خود، نقاب را از 
چهره دشمنان برداشتند وهدف قیام امام حسین)ع( و یارانشان را بر 
همگان آشکار ساختند.  مسوول مرکز رسیدگی به امور مساجد استان 
اصفهان گفت: با توجه به این که در ایام س��وگواری امام حس��ین)ع( 
حضور اقشار مختلف مردم در مساجد، حسینیه ها، تکایا و امامزاده ها 

بیش از زمان های دیگر است، سخنرانان باید سبک زندگی اسامی و 
الگوگیری از ائمه اطهار)ع( را به صورت س��خنرانی و جلسات پرسش 
وپاس��خ تبیین کنند.  حجت االس��ام صالحیان  گفت: م��ردم باید 
 بدانند که با نهادینه شدن آموزه های الهی و اسامی در زندگی، آن ها 
 می توانند در همه امورموفق شوند و کشور را نیز در سربلندی و پیشرفت 

یاری کنند. 5
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آگهی  مناقصه 
شهرداری ورنامخواست

نوبت اول

جالل ربیعی شهردار ورنامخواست 

شهرداری ورنامخواست در نظر دارد باس�تناد مجوز شورای اسالمی  شهر نسبت به 
اجرای پروژه های ذيل از طريق مناقصه اقدام نمايد .

1- عملیات اجرایی ساختمان  ورزش باستانی به مبلغ 2/000/000/000 ریال 
متقاضي�ان جه�ت كس�ب اط�الع بيش�تر و درياف�ت برگ�ه ش�رايط ش�ركت 
مراجع�ه ش�هرداری  ب�ه   92 /10 /14 اداری  وق�ت  پاي�ان  ت�ا  مناقص�ه   در 

 نمايند . 
ضمنا هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . 

اربعین ، با بوی خون در مش�ام و آبله 

در پا ، رس�یده اس�ت تا بگوی�د همه 

 اتفاقات س�رخ ، در راس�تای شکیبایی

 زینب علیها السالم بود . 

اربعین س�االر ش�هیدان را به تمامی 

مسلمانان جهان تسلیت می گوییم . 

شهرداری و شورای اسالمی شهر هرند 

اربعین حسینی، جویبار همیش�ه جاری عاشورا، روز 
شهادت حماس�ه س�ازان و اربعین، روز زیارت مرقد 
عاشورا سازان است. عاشورا، خروش خون حسین)ع( 

است و اربعین، پژواک این فریاد ظلم شکن است.
عاشورا و اربعین، نقطه ابتدا و انتهای عشق نیست؛ بلکه 

چله عارفانه تشیع سرخ علوی است.
اربعین سید و ساالر ش�هیدان آقا ابا عبداهلل الحسین 

علیه السالم و هفتاد و دو  الله گلگون کفن دشت 
کرب�ال ب�ر عاش�قان وش�یفتگان خان�دان عصمت 
و طه�ارت ) ع (   رابه خان�واده معظم ش�هدا و ایثار 
 گ�ران  اس�تان اصفه�ان و  ش�یعیان جهان تس�لیت

 می گوییم  .

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان اصفهان 

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان اصفهان

به یاد کربال دل ها غمگین است 
دال خون گریه کن چون اربعین است 
درس�ی که اربعین به ما میدهد ، زنده 
نگه داش�تن یاد حقیق�ت و خاطره ی 
ش�هادت در مقاب�ل  طوف�ان تبلیغات 

دشمن است 
اربعین حسینی را بر تمام شیعیان جهان 

تسلیت می گوییم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه 

 شهرداری مبارکه



چهره روزيادداشت

آخرين وضعیت دانشگاه احمدی نژاد
به گزارش  مش��رق  آغاز به کار دانش��گاه وی��ژه فرهنگیان که مجوز 
تاسیس آن با پیگیری های دکتر احمدی نژاد به تصویب شورای عالی 
انقالب فرهنگی رسیده بود، با مشکل مواجه شده است و احتمال دارد 

این دانشگاه لغو مجوز شود. 
 احم��دی ن��ژاد پی��ش از ای��ن دکت��ر غالمعل��ی ح��داد ع��ادل، 
حجت االس��الم حمید پارس��انیا و سوس��ن کش��اورز را ب��ه عنوان 
۳ تن از اعضای هی��ات امنای این دانش��گاه تعیین ک��رده بود. وی 
پس از تصویب تاس��یس دانش��گاه فرهنگیان گفته بود: دانش��گاه 
فرهنگیان مخالف��ان جدي در ش��وراي انقالب فرهنگي داش��ت و 
 باالخره ب��ه روش احمدي نژادي توانس��تیم این موض��وع را تثبیت

 کنیم اکنون در کش��ور وقتي مي خواهیم یک لی��وان را باال و پایین 
کنیم باید از 500 امپراطوري بگذریم. 

در دفترچ��ه کنکور امس��ال خبری از پذیرش دانش��جو ب��رای این 
دانشگاه نبود.

نواز شريف به تهران می آيد
محمد جواد ظریف به نمایندگی از دولت جمهوری اس��المی ایران 
از نخست وزیر پاکستان برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد که 

مورد استقبال نواز شریف قرار گرفت.
پای��گاه خب��ری نیش��ن پاکس��تان اع��الم ک��رد در دی��دار روز 
پنج ش��نبه گذش��ته محمد جواد ظریف ب��ه  نمایندگ��ی از دولت 
 ای��ران از  نخس��ت وزیر پاکس��تان  ب��رای س��فر به ته��ران دعوت

 به عمل آورد که مورد استقبال نواز شریف قرار گرفت.
 به نوشته این پایگاه نواز ش��ریف به زودی به ایران سفر خواهد کرد.

نواز ش��ریف  در این دیدار بر افزایش همکاری ها ب��رای ایجاد صلح 
 و ثبات در منطقه بین اس��الم آب��اد و تهران تاکید ک��رد.  وی توافق

هس��ته ای ایران در ژنو را به ته��ران تبریک گفت و ب��رای ادامه این 
تعهدات سازنده ابراز امیدواری کرد.

چرانماينده ايران به مراسم ماندال 
نرسید

برای شرکت در مراسم تدفین ماندال، ابتدا قرار بود  روحانی شرکت 
کند که به دلیل تراکم کاری ، قرعه به نام ظریف و سپس جهانگیری 
افتاد اما در نهایت محمد شریعتمداری با یک هواپیمای فالکون عازم 

آفریقای جنوبی شد.
 اخذ مجوز پرواز از 11 کشور و سه بار س��وختگیری در مسیر کیپ 
تاون باعث شد فرس��تاده ایران در مهلت مقرر به این مراسم نرسد و 

تصویری هم از وی مخابره نشود.

وزير خارجه ايتالیا وارد تهران شد
اما بونینو،وزیر خارجه ایتالیا امروز در دیداری دوروزه وارد تهران شد  

تا با وزیر خارجه کشورمان دیدار کند.
این دیدار در پاسخ به سفر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان 
به رم صورت گرفت .در این دیدار دوطرف قرار است پیرامون روابط 
 دوجانبه، مس��ایل منطق��ه ای و بین الملل��ی به بح��ث و تبادل نظر

 بپردازند.
محمد جواد ظریف در 28 آبان ماه و درخالل مذاکرات ژنو میان ایران 
و گروه 1+5 به ایتالیا س��فر کرد و با همت��ای ایتالیایی خود دیداری 

چند ساعته داشت.

 مشارکت نمايندگان اقلیت ها 
در تدوين حقوق شهروندی

 مع��اون حقوقی ریی��س جمهور با اش��اره به مش��ارکت نمایندگان
 اقلیت ه��ای کش��ور در تدوین س��ند جام��ع حقوق ش��هروندی، 
گف��ت: در آین��ده قوانین ب��ه زب��ان س��اده در اختیار م��ردم قرار 
 خواه��د گرفت ت��ا هم��گان امکان به��ره ب��رداری از آن را داش��ته 

باشند .
اله��ام امی��ن زاده اظه��ار داش��ت:در س��امانه قوانی��ن و مق��رارت 
جمهوری اس��المی ایران قوانینی که به رنگ س��بز و مش��کی ثبت 
ش��ده اعتبار دارد ، متون��ی که به رنگ نارنجی درج ش��ده تفس��یر 
 قوانین است و قوانین به رنگ قرمز منس��وخ و از درجه اعتبار ساقط

 است .
 امین زاده با بیان این که در صورت فعال ش��دن بخش های حقوقی 
دستگاه ها هم حقوق مجموعه دولتی و هم حقوق مردم حفظ خواهد 
شد افزود: در برنامه پنجم توسعه برای هریک از دستگاه ها وظایفی 
پیش بینی شده که اگر به عنوان نمونه آموزش وپرورش و رسانه در 
متون آموزشی و برنامه های رسانه ای به آن بپردازند شاهد تاثیر آن 

در فرهنگ عمومی خواهیم بود .
 وی در ادام��ه گفت: پیش��نهاد رییس جمه��ور مبنی ب��ر مبارزه با 
خش��ونت وافراطی گری که در قالب قطعنامه ای در سفر اخیر وی 
 ارایه ش��ده بود در مجمع عمومی س��ازمان ملل با اجماع به تصویب 

رسیده است.

بررسی های جدیدی که اخیرا در اس��راییل درباره اوضاع منطقه 
صورت گرفته ،حاکی از آن است که سیاس��ت اسراییل همچنان 
مبتنی بر خطرناک دانستن برخورداری از سالح هسته ای توسط 
کشورهای دیگر است با این هدف که اسرار هسته ای اسراییل که 

سال ها است، سری مانده همچنین مخفی باقی بماند.
 در این مطالعه آمده اس��ت که فعالیت های هس��ته ای اس��راییل

سال ها اس��ت که مخفی باقی مانده و کس��ی از آن ها خبر ندارد و 
این مساله باعث شگفتی جهانیان ش��ده که چرا کسی یا کشوری 
 این موضوع را پیگیری نمی کند و اسراییل را مورد بازخواست قرار

 نمی دهد. البته نخستین باری که این موضوع مورد توجه قرار گرفت 
توسط رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق امریکا بود و بعد از آن دیگر 
کسی صحبت از این تسلیحات به میان نیاورد. در آن موقع گیتس 
در حین سوگند در برابر نمایندگان مجلس سنا گفت که باید بدون 
روتوش بگوییم که اسراییل سالح هسته ای در اختیار دارد. اما بعد 
از آن دیگر کسی سراغی از تس��لیحات هسته ای اسراییل نگرفت.

به گزارش روزنامه القدس العربی، چاپ لندن در ادامه این مطالعه 
به فعالیت های دیپلماتیک بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل 
اشاره شده و آمده که دیپلماس��ی وی بر این استوار بوده است که 
خطر هسته ای ش��دن ایران را بزرگ جلوه دهد تا کسی سراغی از 

پرونده هسته ای اسراییل نگیرد. 
بر اساس این استراتژی وی همواره تالش کرده است که برای توجیه 

برخورداری اسراییل از سالح هسته ای بگوید که ایران در صورتی 
که به بمب هسته ای دست یابد اس��راییل را نابود خواهد کرد. در 
 حالی که حقیقت جنجال های نتانیاهو بر سر برنامه هسته ای ایران

 آن ط��ور که جامع��ه جهانی و محاف��ل امنیتی نیز تاکی��د دارند 
 کامال مغایر با آن چیزی اس��ت که نتانیاهو تالش دارد جلوه دهد.

 این در حالی است که ایران در نهایت به عضویت تیم های برخوردار 
از تکنولوژی هسته ای در آمده و جامعه جهانی نیز با ایران هسته 
 ای کنار آم��ده اس��ت.در ادامه این گ��زارش همچنی��ن آمده که

 ارزیابی های نهادهای ملی اسراییل کامال نتیجه ای مغایر با نتایج 
نتانیاهو را در بر داشته اس��ت. در گزارش این نهادها آمده که نیت 
ایران از برخورداری از تکنولوژی هسته ای استیال بر همه کشورهای 
تولیدکننده نفت در خاورمیانه است، این مساله می تواند به ایران 
امکان رسیدن به جایگاه یک امپرطوری بزرگ جهانی را بدهد. دقیقا 
به همین دلیل است که کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات 
متحده عربی، کویت و حتی برخی جری��ان ها در عراق از این بابت 
نگران شده اند و معتقدند که در صورتی که ایران به جمع کشورهای 
برخوردار از تکنولوژی هسته ای بپیوندد و جامعه جهانی حق آن 
را در این زمینه به رس��میت بشناس��د معادالت سیاسی – دینی 
منطقه کامال دگرگون می شود و کفه ترازو به س��ود موازنه ایران 
سنگین خواهد شد.این گزارش سپس به تالش های تازه عربستان 
اش��اره می کند و می نویس��د که عربس��تان برای جبران کمبود 

 خود در برابر قدرت ایران تالش تازه ای را برای رس��یدن به سالح 
هسته ای آغاز کرده و به همین منظور به سراغ پاکستان که بمب 
اتم در اختیار دارد، رفته است. از ناحیه عملی، این مساله می تواند 
وضعیت جدیدی به وجود آورد که در نهایت به سود منافع اسراییل 
تمام خواهد شد چرا که آن گاه اسراییل می تواند بگوید چون یک 
کش��ور عربی بمب هس��ته ای دارد پس برخورداری آن از س��الح 
هسته ای نیز توجیه پذیر است. در عین حال عربستان که همواره 
به سیاست های محافظه کارانه مشهور بوده تالش خواهد کرد تا 
برای فرار از جنجال ناش��ی از این موضوع  به طور سری با اسراییل 

به همکاری و تعام��ل بپردازد. 
 این مساله اگر چه ممکن است 
غیر معقول جلوه کند اما کامال 

واقعی و قابل انتظار است.
نویس��نده این گزارش سپس 
پیش بینی م��ی کند که روزی 
فرا برس��د که کشورهای عربی 
به طور س��ری از پشت پرده به 
دنبال برقراری ارتباط با اسراییل 
بر آیند و این مساله این فرصت 
را ب��ه وج��ود خواه��د آورد تا 
اس��راییل تبدیل به پناهگاهی 
برای آن دس��ته از کشورهایی 
ک��ه از س��وی ایران احس��اس 
خطر می کنند، تبدیل ش��ود. 
احتم��اال این جای��گاه، جایگاه 
جدید اس��راییل در خاورمیانه 

جدید خواهد ب��ود. در این ص��ورت ایران هس��ته ای نه تهدیدی 
ب��رای جنگ بلک��ه تهدی��دی ب��رای صل��ح منطق��ه ای خواهد 
 بود .ای��ن گزارش درب��اره روابط ایران و روس��یه نیز می نویس��د،

 به رغم این که ایران بر رسیدن به خواسته هایش تاکید دارد و حاضر 
به مصالحه بر سر خواسته هایش نیست اما مسکو به این کشور از 
دریچه کشوری که باید همکاری ها را با آن گسترش داد که هدف 
از آن تقویت جایگاه منطقه ای روسیه اس��ت، می نگرد. اسراییل 
از این دریچه باید با روس��یه وارد همکاری شود که کشوری موثر 
 در منطقه اس��ت و باید موازنه ای در رابطه اش با امریکا به عنوان 
بزرگ ترین هم پیمان اس��راییل در جهان ایجاد شود. البته بعید 
اس��ت که نزدیکی روابط تالویو با مس��کو زیاد دوام بیاورد چرا که 
بودن روابط مستحکم میان تهران و مسکو از یک سو و میان تالویو با 
واشنگتن از سوی دیگر مانع از به وجود آمدن رابطه ای عمیق میان 

دو طرف خواهد شد.
در این گزراش همچنین آمده است که بخش مشترکی که عموم 
کشورهای منطقه بر آن تاکید دارند، افزایش قدرت ایران است که 
حاصل تغییر سیاست های امریکا در قبال این کشور نیز محسوب 
می شود. در حالی که نقطه ضعف امریکا در این زمینه را نیز ثابت 

می کند.

تحلیلی  درباره رويکرد فعلی اسرايیلی ها به تحوالت منطقه

 هشدار اوباما به کنگرهعربستانواسراییل،یارغارهممیشوند
 درباره تحريم های ايران

 رییس جمه��وری امریکا با بی��ان این که نی��ازی به اعمال
 تحریم های جدید علیه ایران نیس��ت، درب��اره پیامدهای 
چنین اقدامی به کنگره هش��دار داد.به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، باراک اوباما از نمایندگان کنگره خواست تحریم های 
جدیدی علیه ایران به سبب برنامه هسته ای آن اعمال نکنند.

وی هشدار داد وضع تحریم های جدید می تواند تالش های 
دیپلماتیک برای جلوگیری از  رسیدن ایران به خواسته های 

خود در برنامه هسته ای را با مانع روبه رو کند.

وزيران اسرايیلی درلیست 
جاسوسان امريکا

گاردین و اشپیگل با استناد به اس��ناد جدیدی که »ادوارد 
اس��نودن« مامور سابق سازمان س��یا، اعالم کرد که »ایهود 
اولمرت« و »ایهود باراک« نیز در فهرست جاسوسان آژانس 
امنیت ملی امریکا قرار داش��ته اند.اولمرت و باراک آخرین 
مقامات شناخته شده ای هستند که جاسوسی امریکا از آن ها 
فاش شده است. مقاماتی چون »مرکل« صدر اعظم آلمان، 
»دیلما روسف«رییس جمهور برزیل و برخی دیگر از روسای 
جمهور امریکای التین از جمله چهره های شناخته شده ای 
هستند که پیشتر اسناد مربوط به جاسوسی امریکا از آن ها 
فاش ش��ده بود.به نوشته گاردین، البته س��ازمان ارتباطات 
مرکزی انگلیس )آژانس جاسوس��ی انگلیس( که همکاری 
گس��ترده ای با آژانس امنیت ملی امریکا در جاسوس��ی از 
کش��ورها و مقامات کش��ورهای مختلف داش��ته نیز در امر 

جاسوسی از اولمرت و باراک نقش داشته است.

تشکیل ارتش۱۰۰ هزارنفری 
توسط اعراب

رییس گارد ملی عربستان طی سخنانی اعالم کرد که ریاض 
در حال بررسی برای تش��کیل یک ارتش 100 هزار نفری با 
مشارکت کلیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است.

به گزارش ع��کاظ، متعب بن عبداهلل ب��ن عبدالعزیز رییس 
گارد ملی عربستان طی سخنانی در حاشیه تمرین نظامی 
نیروهای گارد ملی اعالم کرد که هم اکنون درحال بررسی 
مراحل تش��کیل یک نیروی نظامی با مشارکت کشور های 
حاشیه خلیج فارس با 100 هزار سرباز هستیم که وظیفه آن 

دفاع از کلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 اصل تفکیک قوا 
تجربه بشری است 

عماد افروغ / استاد دانشگاه

اصل تفکیک قوا با تفوق قوه مقننه، برخاس��ته از این تجربه تاریخی بشر 
اس��ت که خطر دیکتاتوری، به دلیل امکانات و فرصت ه��ای در اختیار و 
قدرت امر و نهی و به کارگیری اهرم ه��ای زور، همواره در بخش اجرایی 
 کشور بیشتر احس��اس می شده اس��ت و عمال هم این دیکتاتوری ها رخ 
داده اس��ت. تاریخ م��ا هم از ای��ن قاعده و ای��ن تجربه تاریخی مس��تثنا 
نبوده و موید همین نکته اس��ت.دقت بفرمایید که اگ��ر مدافع نظام های 
پارلمان��ی باش��یم این مجلس 
 اس��ت ک��ه دول��ت تش��کیل

 می دهد.
 حتی اگر نظام ه��ای پارلمانی 
را دنبال بکنی��م و مدافع نظام 
پارلمانی باشیم آن جریانی که 
اکثریت کرسی های مجلس را از 
آن خود می کند، دولت تشکیل 

می دهد.
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محمود واعظی از برنام��ه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای تغیی��ر روش فیلترینگ خبر داد. وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در وزارت ارتباطات به دنبال طراحی سیستمی برای فیلترینگ هستیم 

که بر اساس کانتنت )محتوا( پاالیش کند و تنها محتوای نامناسب را فیلتر کند، نه همه چیز را.

 تبديل کمیسیون
 اصل ۹۰ به »ديوان«

واگذاری ها در بودجه 
۹3 واقع بینانه  است

کمیسیون تدین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی طی طرحی تبدیل 
کمیسیون اصل 90 خانه ملت به »دیوان« یا »سازمان« را به تصویب رسانده 
است.این طرح با هدف ارتقای ساختاری کمیسیون یاد شده و وجود ضمانت 

اجرا برای مصوبات اصل 90 به تصویب رسیده و دنبال می شود.
کمیس��یون تدوین آیین نامه داخل��ی خانه مل��ت کلیات این ط��رح را به 
تصویب رس��انده و به هیات رییس��ه مجلس ارایه کرده اس��ت تا درصورت 
تصویب در صحن مجلس برای برسی جزییات مجددا به کمیسیون تدوین 
آیین نامه ارسال ش��ود.در این طرح آمده است:کمیسیون اصل 90 مجلس 
شورای اسالمی به یک »س��ازمان« یا »دیوان« تغییر کند. سازوکار و نحوه 
 انجام وظایف این س��ازمان یا دیوان توس��ط هیات رییسه مجلس مشخص 

می شود.

رییس کمیس��یون حمایت از تولید ملی مجلس، بخش واگذاری ها در الیحه 
بودجه س��ال 9۳ کل کش��ور را »واقع بینانه« عنوان کرد و گف��ت: 8۳ درصد 
واگذاری ها در س��ال 90 و 91 بابت رد دیون و پرداخت بدهی های دولت بوده 
است.حمید رضا فوالدگر در خصوص گزارش نظارتی این کمیسیون از اجرای 
قانون خصوصی سازی و حمایت از تولید ملی در سال 92 گفت: کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی، آخرین بار در مجلس هشتم گزارشی از اجرای قانون اصل 
44  از نیمه اول سال 90 ارایه داده بود و گزارش جدید این کمیسیون از اجرای 
قانون اصل 44 در نیمه دوم سال 90، سال 91 و نیمه اول سال 92 است.فوالدگر 
اظهار داشت: کمیسیون حمایت از تولید ملی در گزارش نظارتی جدیدی خود 
دست یابی به اهداف کیفی سیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی را 

بررسی کرده است که البته اکثر اهداف محقق نشده است.

روابط عمومی س��ازمان ان��رژی اتمی ایران ضمن تش��کر 
 از همکاری رس��انه های وزین کش��ور در انع��کاس اخبار 
هسته ای، با عنایت به این که یک یا دو سایت محلی با درج 
تیتر خبر» بازرس��ان آژانس انرژی اتمی از صنایع موشکی 
ای��ران بازدید می کنند«، برداش��ت صحیحی از س��خنان 
دکتر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی 
اتمی ایران در مصاحبه خبری پنج ش��نبه گذش��ته در قم 
 نداشتند، توضیح ذیل را جهت تصحیح اخبارمنتشره و تنویر

 افکار عمومی به آگاهی می رساند:
رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران پس از دی��دار با مراجع 
عظام قم، ب��ا رد اتهامات برخی کش��ورهای غربی مبنی بر 
انحراف برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران، در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: ب��ا توجه به انواع بازرس��ی های 
آژانس و همکاری ها و شفاف سازی گسترده، این اتهامات 

بی اساس است.
وی در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران که پرسید آیا بازرسان 
از صنایع نظامی و موشکی کشور نیز بازدید می کنند؟ گفت: 
بازرسان آژانس چنین وظیفه و حقی ندارند. مرجعی در دنیا 
برای بازرسی از این تاسیسات وجود ندارد و معاهده ای هم 
در این زمینه نداریم و آژانس هم در جایگاهی نیست که این 

کار را انجام دهد.

 دبیرکل حزب اهلل لبن��ان اظهار داش��ت: اوال باید بگویم که
 حزب اهلل هزینه پیروزی های خود بر رژیم صهیونیس��تی را 
می دهد.وی تاکید کرد: در واقع در نتیجه شهادت فرماندهانی 
همچون حسان اللقیس و بسیاری از حامیان مقاومت ما شاهد 
پیروزی سال 2000 علیه رژیم صهیونیستی بودیم و در نهایت 
شاهد پیروزی بزرگ 2006 بودیم که پروژه محافظه کاران 
جدید در خاورمیانه را شکست داد.سید حسن نصراهلل افزود: 
دوم این که ما هزینه پایبندی همیشگی خود به محور مقاومت 
و حفظ آمادگی خود در برابر رژیم صهیونیستی را می دهیم. 
ما فرماندهانی داریم که شب و روز در فکر مقاومت و دفاع در 
برابر دشمن صهیونیستی هستند که یکی از آن ها حاج حسان 
بود و حاج عماد مغنیه نیزیکی از بزرگان در این زمینه بود.وی 
تاکید کرد: اصلی ترین اولویت حزب اهلل لبنان حاکمیت ملی 
و حفظ این کشور اس��ت و جریان 14 مارس )مسایل داخلی 
لبنان( آخرین اولویت ما در مسایل است.سید حسن نصراهلل 
افزود: در واقع ترور حاج حس��ان در راستای هدف قرار دادن 
آمادگی و قدرت مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی بود که آن 
ها با این هدف این اقدامات را انجام می دهند. باید توجه داشته 
باشیم که این فرماندهان در قلب نبرد با رژیم صهیونیستی به 
شهادت رسیدند و نباید فکر کنیم که ما در نبرد با این رژیم 

قرار نداریم.

امیر سید عبدالرحیم موس��وی جانشین فرمانده کل ارتش 
جمهوری اس��المی ای��ران، در جمع خبرن��گاران حاضر در 
منطقه عمومی رزمای��ش فداییان حریم والی��ت 4، گفت: 
از نگاه س��امانه فرمانده��ی کل ارتش، ای��ن رزمایش نمره 
بس��یار خوبی دریافت کرده است.موس��وی گف��ت: تا این 
لحظه تمامی اهدافی که ب��رای چهارمین رزمایش فداییان 
حریم والیت طراحی ش��ده بودبا موفقیت حاصل شد .وی 
افزود: ما در ای��ن رزمایش ب��ه دنبال اهداف��ی نظیر انتقال 
تجربیات پیشکسوتان به خلبانان و کارکنان جوان، تیراندازی 
 دقیق به اهداف متح��رک دریای��ی و هوایی و اس��تفاده از

 س��امانه های ارتقا یافته به دست متخصصان نیروی هوایی 
بودیم.جانش��ین فرمانده کل ارتش با اشاره به تغییرات آب 
و هوایی در منطقه عمومی رزمایش خاطرنش��ان کرد: این 
تغییرات از برنامه های پیش بینی نش��ده رزمایش فداییان 
حریم والیت 4 بود که جوانان از فرصت پیش آمده استفاده 
بهینه کردند.وی تصریح کرد: آنچه که در رزمایش فداییان 
حریم والیت 4 مشهود بود این است که کلیه تجهیزات رزمی 
و سامانه های دفاعی ارتقا یافته به دست متخصصان جهاد 
خودکفایی نهاجا و صنایع هوایی وزارت دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مس��لح به خوبی طراحی و س��اخته ش��ده در این 

رزمایش با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفتند.

فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ارایه توضیحاتی 
در قبال رویکرد این وزارتخانه درباره تشکل های دانشجویی 
گفت: مالک ما در فعالیت تش��کل های دانشجویی، قانون 
است و مادامی که در این چارچوب حرکت کنیم همه ایمن 
خواهیم بود.رضا فرجی دانا درباره حض��ور برخی جریانات 
تندرو در دانش��گاه ها و رویکرد وزارت علوم در قبال حضور 
س��الیق مختلف در مراکز آم��وزش عالی اظهار داش��ت: ما 
همیشه گفته ایم که از هر فعالیت قانونی تمام تشکل های 
قانونی حمایت می کنیم و این تیتر کار ما است.وی افزود: ما 
به عنوان وزارت علوم به محتوای تشکل های دانشجویی وارد 
نمی شویم چون قرار  نیس��ت چنین کاری بکنیم چه حرف 
مخالف ما بزنند و چه حرف موافق ما بزنند.وزیر علوم با بیان 
این که مادامی که تش��کل های دانشجویی با مجوز اقدام به 
برگزاری مراسم کرده و در آن از حدود قانونی تجاوز نکند ما 
مدافع آن ها هس��تیم، تصریح کرد: اگر خدایی ناکرده این 
تش��کل ها از حدود قانونی تعیین ش��ده خارج شوند در آن 
زمان هم برخورد قانونی با آن ها صورت می گیرد.وی ادامه 
 داد: وزارت علوم حتی در برخورد با تشکل های دانشجویی 
در صورت عدول از قان��ون، کار غیرقانونی نمی کند چرا که 
قانون همه چیز را مش��خص کرده اس��ت و تا زمانی که در 

چارچوب قانون حرکت کنیم همه ایمن خواهیم بود.

بین الملل دفاعیانرژی هسته ای دانشگاه

 بازرسان حق بازديد
 از صنايع نظامی را ندارند

هزينه پیروزی بر رژيم 
صهیونیستی را می دهیم

 رزمايش نیروی هوايی
پیروزمندانه

 رويکرد در قبال
 تشکل های دانشجويی
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در صورتی که ايران 
به جمع کشورهای 

برخوردار از تکنولوژی 
هسته ای بپیوندد و 

جامعه جهانی حق آن را 
در اين زمینه به رسمیت 

بشناسد معادالت 
سیاسی – دينی منطقه 
کامال دگرگون می شود 

و کفه ترازو به سود 
موازنه ايران سنگین 

خواهد شد
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نصب دوربین های مکانیزه هوشمند 
در محور شهرضا - آباده

فرمانده پلیس راه اصفهان- شیراز گفت: محور شهرضا - آباده به دلیل باال 
بودن تصادفات نیاز به نصب دوربین های مکانیزه هوشمند دارد.

 محمد حق پرست اظهار داشت: در مسیر ش��هرضا به اصفهان سیستم 
مکانیزه هوشمند وجود دارد و در کاهش تصادفات نقش موثری دارد  اما از 

اصفهان به آباده، متاسفانه سیستم هوشمند وجود ندارد.
وی با بیان این که سیستم هوشمند در کنترل سرعت بسیار کارآمد است، 
افزود: با نصب سیستم هوشمند در محور ش��هرضا به آباده از بسیاری از 
تصادفات فوتی ناشی از سرعت و واژگونی ها جلوگیری می شود. فرمانده 
پلیس راه اصفهان - شیراز تصریح کرد: نصب سیستم مکانیزه هوشمند 
در محورهای مواصالتی عالوه بر این ک��ه در کاهش آمار تصادفات نقش 
مهمی را ایفا می کند، می تواند به کمک پلیس بیاید و در کشف سرقت و 
مواد مخدر و سایر تخلفات یاریگر پلیس باشد.وی بیان کرد: دوربین های 
هوشمند در محور شهرضا - اصفهان، میانگین سرعت خودروها را در بین 
دو دوربین ثبت می کنند.حق پرست با اشاره به میوه فروش های حاشیه 
محور شهرضا - اصفهان خاطرنش��ان کرد: میوه فروش های حاشیه این 
محور مشکل زا است و باعث ایجاد تصادف می شود، بنابراین باید تدبیری 

برای این مشکل اندیشیده شود.

احتمال کاهش مدت سربازی 
متاهالن

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از بررسی طرحی که 
براساس آن احتمال کاهش طول مدت خدمت سربازی مشموالن متاهل 

وجود دارد، خبرداد.
سردار موسی کمالی با اشاره به ارایه پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر کاهش طول مدت خدمت سربازی مشموالن و 
سربازان متاهل، اظهارداشت: برابر بند الف، ماده 4 قانون خدمت وظیفه 
عمومی کاه��ش و افزایش طول م��دت خدمت دوره ض��رورت بر عهده 
س��تادکل نیروهای مسلح است و برهمین اس��اس موضوع کاهش طول 
خدمت سربازی مشموالن متاهل نیز در دست بررسی است.وی با بیان 
این که در حال حاضر مشغول بررسی برای نحوه و چگونگی ارایه تسهیالت 
برای سربازان و مشموالن متاهل هستیم، ادامه داد:  به کارگیری سربازان 
متاهل در نزدیک ترین یگان محل س��کونت، افزایش حق هزینه همسر 
 برابر پرسنل رس��می، اعطای 21 هزارتومان به ازای هر فرزند و افزایش

 10 روزه مرخصی نسبت به سربازان مجرد از جمله تسهیالتی است که 
در حال حاضر به س��ربازان متاهل تعلق گرفته اس��ت.به گفته جانشین 
اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح در صورت تصویب پیشنهاد 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تسهیالت جدید تعلق گرفته 
به سربازان متاهل اطالع رسانی خواهد شد.به گزارش ایسنا، چندی پیش 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی پیشنهادی را درباره کاهش 

سه ماهه طول مدت خدمت سربازی مشموالن متاهل ارایه کرده بود.

 تجمع هیات های مذهبی
 در بقعه امامزاده آقا علی عباس

رییس هیات امنای امامزاده آقا علی عب��اس از تجمع بزرگ هیات های 
مذهبی در آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و شاهزاده محمد)ع( 
در ایام اربعین حس��ینی خبر داد.علی ش��هبازی در نطنز اظهار داشت: 
مصادف با ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان، آستان مقدس امامزادگان 
 آقاعلی عباس و س��یدمحمد)ع( میزبان عاش��قان اهل بیت )ع(و تجمع

 هیات های مذهبی است.وی گفت: ویژه برنامه عزاداری مصادف با شب 
اربعین حسینی بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در آستان مقدس امامزادگان  
برگزار می شود. این مقام مسوول ادامه داد: این برنامه با حضور سخنران، 
حجت االس��الم علیان از هیات سید الشهدا مس��جد امام سجاد تهران و 
مداحی حاج محمد شعبانی اجرا می ش��ود. وی در ادامه  افزود: همزمان 
با اربعین حس��ینی، فردا س��اعت 7 صبح درب های ضریح مطهر به روی 
عاشقان و زایران امامزاده باز می شود و برای اولین بار کلیه عاشقان اهل 
بیت)ع(، زایران و مجاوران و کسانی که سال ها انتظار غبار روبی مضجع 
شریف را داشتند می توانند مضجع شریف امامزادگان را غبارروبی کنند.

شهبازی تصریح کرد: همچنین ساعت 10 صبح، تجمع بزرگ هیات های 
مذهبی با حضور هیات های شهر بادرود و خالدآباد و روستاهای شهرستان 
نطنز و هش��ت هیات از تهران، ورامین، کاشان و اردستان با حضور مداح 
اهل بیت از هیات رزمندگان اس��الم، حاج مجید صابری انجام می شود.

وی متذکر ش��د: در روز اربعین زیارت پ��ر فیض اربعی��ن، قرائت و نماز 
 جماعت ظهر و عصر در جوار آس��تان مقدس آقاعلی عباس)ع( اقامه 

می شود.

استاندار اصفهان:

اصفهان از سال آينده میزبان 
همايش های بین المللی است

اس��تاندار اصفهان در دی��دار از پروژه مرک��ز همایش های 
بین المللی این ش��هر گفت: از مقامات کش��ور درخواست 
می کنی��م که از ه��م اکنون ب��رای برگ��زاری اجالس های 
بین المللی در اصفهان برنامه ریزی کنند.رس��ول زرگرپور 
در حاش��یه بازدید از مرکز همایش های بین المللی با اعالم 
این مطلب اظهارداش��ت: یکی از آرزوهای ما برای استان و 
شهر اصفهان کس��ب رتبه تراز اولی همچون دوران انقالب 
اس��ت، لذا برای تحقق این امر نیاز به مجموعه ای از الزامات 
و نیازهای��ی دارد ک��ه س��ازه ها و امکاناتی در آن باش��د که 
شاخص های یک شهر تراز اول در کشور را داشته باشد.وی 
اذعان داشت: احداث مرکز همایش های بین المللی یکی از 
اولویت های اول ش��هرهای گردشگری اس��ت به طوری که 
بس��یاری از همایش های بین المللی دنیا در شهرهایی که 
دارای جاذبه گردشگری هس��تند برگزار می شود. استاندار 
اصفهان تصریح کرد: متاس��فانه اصفهان از این تسهیالت و 
امکانات تهی بود و درش��ان این کالن ش��هر نبود، به طوری 
که نمی توانستیم اصفهان را به عنوان یک شهر بین المللی 
برای برگ��زاری همایش ها تلق��ی کنیم، لذا اح��داث مرکز 
همایش های بین المللی در اصفهان ضرورت داشت.زرگرپور 
با تاکید بر ش��اخص بودن ای��ن پروژه اظهار داش��ت: مرکز 
همایش های بین المللی در اصفهان از نظ��ر مدرن بودن با 
سازه های موجود دنیا برابری می کند و در عین حال از فرهنگ 
اسالمی ایرانی تبعیت کرده و نماد »اصفهان نصف جهان« 
است.وی بیان داش��ت: با بهره برداری از مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان، اجالس های بین المللی در سطح سران و 
اجالس های تجاری  را می توان در این مجموعه برگزار کرد.

استاندار اصفهان تاکید کرد: در کنار این مجموعه تسهیالتی 
همچون هتل 5 ستاره، مجموعه های خدماتی و نمایشگاهی 
پیش بینی شده است که این مرکز را به یک مجموعه بزرگ 
تجاری، نمایشگاهی و همایشی تبدیل می کند که جای آن 
در استان و شهر اصفهان خالی بود و این مهم از شاخصه های 
یک شهر بین المللی است که در اصفهان در حال انجام است.

زرگرپور افزود: اس��تفاده از معماری مدرن و پایدار همراه با 
سبک ایرانی اسالمی  از مش��خصه های این پروژه است.وی 
ادامه داد: از هم اکنون از مقامات کشور درخواست می کنیم 
که س��ال آینده برای برگزاری اجالس ه��ای بین المللی در 

اصفهان برنامه ریزی کنند.
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اربعین حسینی

اخبار کوتاه

زازران صاحب شهرداری شد
زازران ازتوابع شهرستان فالورجان صاحب شهرداری ش��د.  معاون عمرانی استاندار اصفهان در 
مراسم افتتاح این شهرداری و معرفی نخستین ش��هردار زازران در مسجد جامع این شهر گفت: 

شهرها به دلیل پشتوانه مردمی نسبت به دیگر ارگان ها رشد و پیشرفت بیشتری دارند.
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مدی��رکل ثب��ت اح��وال اس��تان اصفه��ان در س��خنرانی پیش 
از خطبه ه��ای نماز جمع��ه بر لزوم بسترس��ازی هم��ه ارگان ها 
نسبت به صدور کارت هوش��مند ملی و راهکارهای مناسب جهت 
رش��دازدواج و جلوگیری از طالق و رش��د جمعی��ت تاکید کرد.

 تورج حاجی رحیمیان ب��ا اعالم این که روز س��وم دی م��اه، روز 
ثبت احوال می باشد، گفت: در تاریخ س��وم دی ماه 1۳04 اولین 
شناس��نامه ایرانی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید که این شروع 
فعالیت اداره ثبت اسناد و احوال بود. وی با اش��اره به این که اداره 
ثبت اح��وال یکی از کهن ترین س��ازمان های ایران اس��ت، ادامه 
 داد: سازمان ثبت احوال مانند کوه یخی اس��ت که مردم قله آن را 
می بینند در حالی که بیشتر آن زیر آب است و این به این معناست 
که مردم فقط از وظایف ما صدور شناسنامه و کارت ملی را می بینند 
و از بسیاری از فعالیت های اس��نادی و مدارکی و هویتی ما اطالع 
ندارند. وی خاطرنش��ان کرد: از وظایف اصلی سازمان ثبت احوال 
رواج دولت الکترونیک است و از وظایف قانونی آن می توان به ثبت 
والدت و صدور شناسنامه، ثبت واقعه وفات، ثبت ازدواج و طالق، 
صدور شناس��نامه جدید و تعویضی، ثب��ت والدت اتباع خارجه و 
صدور گواهی و دفاتر ثبت نام و نام خانوادگی و جمع آوری آمارهای 
انسانی اش��اره کرد. وی در ادامه سخنان خود از راه اندازی پایگاه و 
 آرش��یو جمع آوری اطالعات جمعیتی کش��ور خبر داد و گفت: با

 راه اندازی این پایگاه ،دیگر جهت ارایه خدمات، نیاز به حضور در 

محل صدور شناسنامه نیست و شهروندان می توانند در هر شعبه و 
شهری خدمات ثبتی را دریافت کنند. 

             ارايه مش�خصات پسران مش�مول خدمت وظیفه 
عمومی به ارگان های نظامی 

مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان ادامه داد: اختصاص شماره 
ملی به کلیه اتباع و صدور کارت های شناس��ایی ملی و به تبع آن 
کارت هوشمند ملی از پروژه های مهم اداره ثبت احوال می باشد. 
همچنین ارایه مشخصات پسران مشمول خدمت وظیفه عمومی 
به ارگان های نظامی و همکاری با مراجع رسمی برگزاری انتخابات 
در راستای اجرای انتخابات از دیگر وظایف محوله ثبت می باشد. 
حاجی رحیمیان در ادامه با اشاره به چشم انداز سازمان ثبت احوال 
در س��ال 1404 ،در جمع نمازگزاران نماز جمع��ه اصفهان افزود: 
الگوی ما آن سازمانی خواهد بود که گیرنده،اثربخش، نظام مند و 
تحول گرا برای عرضه خدمات جامع الکترونیک در زیرساخت های 
دولت الکترونیک با ایجاد پایگاه های اطالعات شناسایی ایرانیان و 
انتشار آمار تحولی ایران و کسب رتبه اول در منطقه خواهد بود. وی 
در ادامه گفت: رویکرد و ش��عار ما رویکرد نوینی است و ما همواره 
 بر این که پاس��بان و مرزبان هویت مردم می باشیم بر خود افتخار

می کنیم و برای این وظیفه مهم تالش ویژه ای می کنیم و تالش 
بر رویکرد نوین خود داریم. ثبت احوال نوین بر اساس توسعه پایدار 
کشور خواهد بود و هر فعالیت در حوزه دولت الکترونیک جایگاهش 

 در ثبت اح��وال اس��ت و از تمامی م��ردم و مس��وولین خواهش
 می کنیم ما را در اجرای بستر سازی پروژه های الکترونیک یاری 
کنند. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در ادامه گفت: از خدمات 
ویژه ما بحث قضا زدایی جهت جلوگیری از پروسه زمانی طوالنی و 
وقت گیر در تغییر نام و نام خانوادگی بود که حدود ۶ هزار تغییر نام 

و نام خانوادگی را در استان شاهد بودیم. 
            اس�تان اصفه�ان در زمین�ه ثب�ت والدت،

 رتبه دوم کشور را دارد 
وی به مهلت قانونی ثبت والدت در طول 10 روز اشاره کرد و گفت: 
در زمینه ثبت والدت در طول 10 روز، از نظر مجامع بین المللی این 
خود یک رکورد است و استان اصفهان در ثبت والدت رتبه دوم و 
در ثبت فوت رتبه چهارم کشور را دارا است. در هشت ماهه نخست 
سال، 52 هزار و ۹۳۳ ثبت والدت و 14 هزار و۹4۶ ثبت واقعه فوت 
داشتیم. وی به تعیین تکلیف بیش از 100 هزار سند بالتکلیف در 
اس��تان اصفهان پس از پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: 
این که این اسناد مورد تعارض و سوءاستفاده قرار نگیرد از وظایف 
مهم ما بود که آن را انجام دادیم. رصد تحوالت و تغییرات جمعیتی 
و افزایش دفاتر پیش��خوان ثبت از ۹ به 20 دفتر پیشخوان جهت 
ارایه خدمات هویتی به شهروندان از دیگر اقدامات مهم اداره ثبت 
احوال بوده است. وی در ادامه از راه اندازی کارت هوشمند ملی در 
دهه فجر امسال خبر داد و گفت: امیدواریم  بتوانیم در دهه مبارک 
فجر با همکاری همه ارگان ها، بستر سازی مناسبی در این زمینه 
داشته باشیم و این برای ما نهادینه گردد که کارت هوشمند ملی 
تنها پروژه ثبت احوال نیست و باید تبدیل به کارت واحد هر ایرانی 
شود. اثر انگشت، تراشه قوی و اطالعات جامع هر ایرانی از مزایای 

این کارت می باشد. 
            توجه به فرمايش�ات مقام معظم رهب�ری، عبور از 

چالش های اساسی را به دنبال دارد 
وی در ادامه س��خنان خود از اس��امی منتخب پس��ران در هشت 
ماهه اول سال با اسامی امیر علی-امیر-امیرحسین-محمدطاها-

ابوالفضل و دختران با اس��امی فاطمه- زهرا- نازنین زهرا- فاطمه 
زهرا و ریحانه خب��ر داد و گفت: این نش��ان از تدین مردم فرهنگ 
دوست اصفهان می باشد و ما نیز این آمادگی را داریم که با وجود 
 فشار و یک پروسه سنگین، عملیات تغییر نام و نام خانوادگی را در

اسرع وقت پیگیری نماییم. حاجی رحیمیان با اشاره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری) مدظله العالی( در زمینه رشد جمعیت گفت: 
ما هرجا بر اساس فرمایشات معظم له اقدام کرده ایم از چالش های 
اساسی و فتنه های مهم به سالمت عبور کردیم. بحث تک فرزندی 
که یک آس��یب اس��ت و از لحاظ تربیتی نیز صدماتی را به جامعه 
 تحمیل می کند ،تبدیل به یک فاجعه ش��ده ک��ه روز به روز رواج

می یابد و به مرور برادر؛ خواهر؛ عمو؛ دایی؛ عمه و خاله را به انقراض 
خواهد برد. دو فرزندی نیز تنها تثبیت رش��د جمعیت را به همراه 
دارد. افزایش جمعیت به زیر س��اخت های کافی و بهبود شرایط 
اقتصادی بستگی دارد و برای داشتن جامعه ای پویا همه باید برای 

ایجاد بستر و شرایط مطلوب تالش کنیم.
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دستگاه هواشناسی، جریان هوا و رطوب برای نخستین بار در کشور 
توسط پژوهشگران اصفهانی بومی س��ازی شد. مدیر عامل شرکت 
آب اندیشان تصریح کرد: دستگاه هواشناسی، جریان هوا و رطوبت 
برای اولین بار در کشور توسط این ش��رکت طراحی شده است که 
تمام قابلیت های یک سیستم هواشناسی را دارد و تنها یک پرتونگار 
کم دارد.  سعید شعبانی با بیان این که این سیستم برای اولین بار در 

ایران بومی سازی شده است، افزود: پیش از طراحی این دستگاه در 
اصفهان، تمام قطعات آن از آلمان وارد می شد و فناوری ساخت آن 
در اختیار کش��ورهای آلمان و آمریکا بود. وی با بیان این که قیمت 
سیستم هواشناسی تولید شده در ایران یک دهم مشابه خارجی آن 
است، اظهارداشت: با بومی سازی این دستگاه در اصفهان، ایران نیز به 

جمع کشورهای تولید کننده دستگاه هواشناسی پیوست. 

مدیر کنترل و هماهنگی سازمان امداد و نجات هالل احمر گفت:  بر اثر 
برف و کوالک در ۸ استان کشور امدادگران ۹۳0 نفر از هموطنان مان 
را امدادرس��انی کردند که از این تعداد 4 نفر بر اثر سرمازدگی راهی 

بیمارستان شدند.
مرتضی مرادی پور با اش��اره به جزییات امدادرسانی حادثه دیدگان 
برف و کوالک در سراسر کشور خاطرنشان کرد: بر اثر بارش برف طی 
سه روز اخیر استان های آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، اصفهان، 

لرستان، چهار محال و بختیاری، استان مرکزی و همدان دچار برف 
و کوالک شدند تا حدی که تردد در راه های مواصالتی این استان ها و 

مناطق صعب العبور به سختی انجام می شود.
وی ادامه داد: در همین راس��تا 150 امدادگر در این اس��تان ها به 
افرادی ک��ه در راه مانده اند یا خ��ودروی آن ها در ب��رف گیر کرده 
 امدادرس��انی کردن��د که طب��ق آماره��ا ۹۳0 نفر نج��ات یافتند 

که از این تعداد 100 نفر در مساجد اسکان اضطراری یافتند.

 عض��و کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان مجل��س ب��ا انتق��اد از 
هزینه های سرسام آور ناباروری در کشور گفت: این هزینه ها گاهی 
تا 10 میلیون تومان نیز می رسد که در این ش��رایط الزم است با 
تعامل بین وزارتخانه های بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی پوش��ش بیمه ناب��اروری انجام گیرد.

به گ��زارش خبرگ��زاری مهر، ش��هال میرگلوی بیات ب��ا تاکید بر 
ض��رورت هرچ��ه س��ریعتر پوش��ش بیم��ه ای ناب��اروری برای 
زوجی��ن ناب��ارور، اف��زود: ب��ه طور حت��م ب��رای اج��رای طرح 
جامع جمعی��ت و تعال��ی خان��واده و در نهایت افزوده ش��دن به 
جمعیت کش��ور الزم اس��ت تا از زوجی��ن نابارور حمایت ش��ود.

وی ادامه داد: متاسفانه هزینه های درمانی زوجین نابارور سرسام آور 
است به گونه ای که مشکالتی زیادی را برای این افراد ایجاد کرده 
است. عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس تصریح کرد: 
 متاس��فانه به دلیل نبودن مراکز تخصصی در برخی شهرستان ها

زوجین نابارور ب��ه ناچارمجبور هس��تند به تهران س��فر کرده تا 
از خدمات ای��ن مراکز برای درم��ان خود بهره مند ش��ود؛ در این 
ش��رایط عالوه بر هزینه های درمان یا اعمال جراحی، هزینه های 
رفت و آمد نیز بر دوش آن ها س��نگینی می کند.میرگلوی بیات 
یادآور ش��د: باید هرچه س��ریعتر داروه��ای زوجین ناب��ارور زیر 
 پوش��ش بیمه قرار گیرد و حداقل کار این است که بیمه بخشی از
 هزینه های داروهای ناباروری یا عمل های جراحی را تقبل کند.

وی با انتقاد از این ک��ه تاکنون بیمه ها نقش مثبتی در پوش��ش 
بیمه ای داروهای ناباروری نداش��تند، افزود: با وجود آن که هزینه 
های درمانی زوجی��ن نابارور در مراکز خصوص��ی و دولتی متغیر 
اس��ت اما گاهی بیمار باید تا 10 میلیون تومان نی��ز برای درمان 
خود پرداخت کند. عضو کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس با 
تاکید بر ضرورت تامین اعتبار برای پوش��ش بیم��ه ای ناباروری، 
گفت: اعضای این کمیس��یون، جلس��ه ای را با حضور مس��ووالن 
وزارت بهداش��ت و تعاون، کار و رف��اه اجتماعی برگ��زار کردند .

بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند موج چهارم انتقال 
HIV ) ای��دز( ک��ه تلفیق همزم��ان موج دوم و س��وم 

گسترش این ویروس که ناشی از انتقال همزمان از 
طریق سرنگ آلوده و روابط جنسی پرخطر خواهد 

بود، در راه است. 
مجید رضازاده - رییس مرکز توس��عه پیشگیری 
س��ازمان بهزیس��تی - در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار 
»اجتماعی« در مورد احتمال ایج��اد موج چهارم 
انتقال HIV  در کشور، اظهارداشت: در حال حاضر 
موج س��وم انتقال این ویروس که ناشی از برقراری 
روابط جنسی است، در کشور وجود دارد، اما برخی 
معتقدند به دلیل کم توجهی به برنامه های کاهش 
آسیب، امکان بازگشت موج دوم انتقال این ویروس 
که ناشی از اعتیاد تزریقی اس��ت، وجود دارد.وی 

در مورد موج اول، دوم و س��وم انتقال ایدز در کش��ور، 
گفت: موج اول مربوط به ش��ایع  ش��دن ویروس  ایدز از 
طریق فرآورده های خونی وارده ش��ده ب��رای بیماران 

هموفیلی بود.
رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ادامه 
داد: موج دوم نی��ز از طریق اعتیاد تزریق��ی به ویژه در 
زندان های کش��ور در دهه 70 رخ داد، چرا که سرنگ و 
سوزن در دسترس نبود و داروخانه ها نیز اجازه نداشتند 

بدون نسخه پزشک، این وسایل را بفروشند. رضازاده در 
مورد موج سوم انتقال HIV در کشور که هم اکنون نیز 

وجود دارد، اظهار داش��ت: این موج که از چندین سال 
قبل پیش بینی ش��ده بود، به دلیل انتق��ال این ویروس 
توس��ط معتادانی بود که با س��ایر افراد روابط جنس��ی 
پرخطر داش��ته اند. وی اف��زود: این افراد ک��ه از طریق 
اعتیاد تزریقی ناقل ویروس شده بودند، این بیماری را به 
خانواده خود یا افرادی که با آن ها روابط جنسی داشتند، 
منتقل می کنند، چنانچه هم اکنون در کش��ور ش��اهد 
عوارض این پدیده هستیم و در سال جاری علت حدود 

۳0 درصد از انتقال ها از طریق روابط جنسی بوده است.
رییس مرکز توس��عه پیشگیری س��ازمان بهزیستی با 
بیان این که آنچ��ه هم اکنون عام��ل نگرانی 
کارشناسان ش��ده است، بازگش��ت موج دوم 
انتقال  ایدز ب��ه دلیل اعتیاد تزریقی اس��ت، 
گفت: موج دوم انتقال ای��ن بیماری با جدی  
گرفتن برنامه های کاهش آس��یب در کش��ور 
و نیز ارایه س��رنگ و س��وزن و فعالیت جدی 
 مراکز DIC کنترل شد اما هم اکنون به دلیل 
کم رنگ ش��دن این موضوع و روی آوردن به 
درمان های اجباری، شاهد بازگشت این موج 

از انتقال ویروس هستیم.
رضازاده افزود: مراکز DIC در کش��ور خلوت 
ش��ده، تزریق در بین معتادان افزایش یافته و 
مصرف هروئین به دالیل متعددی بازگشت یافته است؛ 
به همین دلیل امکان بازگشت موج دوم انتقال ویروس 

ایدز از طریق تزریق وجود دارد.
وی  اذعان کرد: نتوانسته ایم در زمینه پیشگیری و مقابله 
با موج سوم انتقال این ویروس موفق باشیم، بنابراین در 
صورت بازگش��ت موج دوم انتقال ویروس، این موج در 
کنار موج س��وم قرار گرفته و ش��اهد پدی��د آمدن موج 

چهارم انتقال  ایدز در کشور خواهیم بود.

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت

دستگاه هواشناسی در اصفهان بومی سازی شد
ضرورت پوشش بیمه ای ناباروری

هزينه درمان ناباروری تا 10 میلیون تومان

سرمازدگی ۴ نفر را راهی بیمارستان کرد

برف و کوالک در استان 

موج چهارم انتقال ايدز در راه است
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چهره روزيادداشت

 زيره مبارکه جايگاه اول تولید
 را به خود اختصاص داد

همایون حاتمی مسوول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه گفت: 
محصول زیره در این شهرس��تان هم از نظر سطح زیر کشت و هم  از نظر 
میزان تولید جایگاه اول در استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.

حاتمی در ادامه افزود: امس��ال 200 هکتار از اراضی زراعی شهرس��تان 
 مبارکه به زیر کش��ت زی��ره آبی رفته اس��ت ک��ه با متوس��ط عملکرد 
300 کیلوگرم در هر هکتار میزان 60 تن محصول تولید و به بازار عرضه 
شده است. این مقام مسوول میزان اش��تغالزایی در زمینه کشت و تولید 
محصول زیره را 400 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: مصارف این محصول 

دارویی، غذایی و صنعتی می باشد.

کشف بیش از 500 انشعاب غیر مجاز 
آب و فاضالب در استان 

در هفت ماهه امسال 521 انشعاب غیر مجاز آب و فاضالب کشف و پس 
از طي مراحل قانوني به انش��عابات مجاز تبدیل ش��د.به گزارش معاونت 
خدمات مشترکین و در آمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از این 
تعداد انشعاب غیر مجاز کشف شده، تعداد 361 فقره انشعاب آب و 160 
فقره انشعاب فاضالب بود که با تالش ماموران این شرکت کشف و اطالع 
داده شد.پس از قطع اولیه انشعابات غیر مجاز از متخلفان خواسته شد تا 
پس از سپري کردن مراحل قانوني نسبت به تبدیل انشعابات غیر مجاز 

خود به انشعابات مجاز اقدام کنند .

تجهیزات در دسترس فوالد مبارکه
     مدیر بومی سازی شرکت فوالدمبارکه اصفهان گفت: استاندارد جهانی 
ضریب در دسترس بودن تجهیزات ۹۷ درصد بوده که فوالد مبارکه از این 

میزان سبقت گرفته است.
رجای��ی با بیان ای��ن که تاکن��ون از 1۹0 ه��زار قطعه فعال شناس��ایی 
ش��ده در فوالد مبارک��ه توانس��تیم 50 هزار قطع��ه را از داخ��ل تهیه 
کنیم، تاکید کرد: بقی��ه قطعات نیز یا حس��اس نبوده ی��ا جزو قطعات 
 پرکاربرد نیس��تند و اکن��ون ۸4 درصد خرید س��االنه ف��والد مبارکه از 
شرکت های داخلی است.وی با اشاره به این که امسال 260 قطعه حساس 
و استراتژیک که در لیست تحریم هستند بومی سازی شده است، افزود: با 
این حساب در حال حاضر برای تامین قطعات مورد نیاز در فوالد مبارکه 

مشکلی نداریم. 
مدیر بومی سازی شرکت فوالدمبارکه اصفهان تصریح کرد: سال گذشته 
311 میلیارد تومان خرید داخلی شده  که تزریق این میزان پول به بازار 
صنایع داخلی می تواند اشتغالزایی زیادی داشته باشد. وی افزود: امسال 
نیز تاکنون 240 میلیارد تومان خرید داخلی شده است. وی بیان داشت: 
امسال برنامه ریزی کردیم که برای ۷500 قطعه کاربردی فوالد مبارکه 

10 هزار مدرک فنی تهیه کنیم. 

 اصفهان را به بازديد از
 صنعت نساجی هند دعوت می کنیم 
هیات هندی 20 نفره متش��کل از بازرگانان، تجار، مدی��ران واحدهای 
خصوصی و کارشناس��ان نساجی از دهمین نمایش��گاه صنعت نساجی 
اصفهان بازدید کردند. رایزن بازرگانی سفارت هند که در راس این هیات 
برای بازدید از این نمایش��گاه به اصفهان س��فر کرده بود، پس از بازدید 
از نمایشگاه و در دیدار با مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های بین المللی 
 استان اصفهان گفت: این نمایشگاه بس��یار جامع بود و ما امیدواریم در

 نمایش��گاه های بعدی اصفهان بتوانیم حضور مناس��ب و فعالی داشته 
باشیم.آرن کومار پوری با بیان این که ماشین آالت، قطعات و الیاف در این 
نمایش��گاه به صورت جامع به نمایش در آمده است، اظهار داشت: بسیار 
مایل هستیم که هیاتی از فعاالن نساجی اصفهان را به شهرهای دهلی، 
حیدرآباد و چنای در هند دعوت کنیم تا زمینه های همکاری بیش��تری 

ایجاد شود. 

هواپیما جايگزين ساختمان می شود
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی با بیان  این 
که در حال مذاکره برای تغییر تضمین های مورد نظر بانک برای پرداخت 
 تس��هیالت صندوق توس��عه ملی جهت خرید هواپیما هس��تیم، افزود:

 بر این اساس هواپیما جای ساختمان را می گیرد.
 علی محمد نوریان در پاسخ به این پرسش که در الیحه بودجه سال ۹3 
از منابع صندوق توس��عه ملی منابعی برای خرید هواپیما در نظر گرفته 
شده است، گفت: بله، درصدی برای این منظور در نظر گرفته شده است. 
در مجموع پیش بینی شده با بخشی از منابع این صندوق به شرکت های 
هواپیمایی برای خرید هواپیما کمک شود، از سوی دیگر حمل ونقل نیز 
به نام صنعت نام گذاری شده است و بنابراین به ایرالین های داخلی برای 

تجهیز و نوسازی ناوگان کمک خواهد شد.
 بر اساس قانون در س��ال ۹2 باید 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی 
که رقمی حدود1/5 میلیارد دالر برآورد می شود در اختیار شرکت های 

هواپیمایی برای خرید ناوگان قرار بگیرد.

اصفهان پیشتاز 
بانکداری اسالمی

     معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی اس��تانداری 
اصفهان از پیش��تازی اصفهان در زمینه قرض الحس��نه 
در کش��ور خبر داد و گفت: صندوق های قرض الحسنه 
اصفهان در مدت یک سال مبلغ 300 میلیارد تومان وام 
در اختیار نیازمن��دان قرار می دهند ب��ه گونه ای که در 
س��ال حدود 30 هزار نفر از خدمات این صندوق ها بهره 

مند می شوند.
حس��ین سیس��تانی در گردهمای��ی مدی��ر عام��الن 
قرض الحسنه های اس��تان اصفهان، به س��ابقه طوالنی 
کانون قرض الحس��نه های اس��تان اصفهان اشاره کرد و 
افزود: قرض الحس��نه های ایران پیش از انقالب از سوی 
مردم مذهبی جامعه به طور خودجوش و در قالب سازمان 
مردم نه��اد کار خود را آغ��از و امروز توانس��ته به یکی از 
تشکل های مردمی قوی در ساختار اقتصادی و اجتماعی 

ایران مبدل شود. 
وی با تاکی��د بر این ک��ه بی توجه��ی به س��ازمان های 
م��ردم نه��اد در برخ��ی از دولت ه��ا مش��کالت زیاد و 
عقب ماندگی هایی را در کش��ور ایجاد کرد، افزود: به نظر 
می رس��د با عزمی که از دولت در زمینه این س��ازمان ها 
دیده می شود دوباره این سازمان ها فعال شوند و بسیاری 
 از مش��کالت کش��ور را به ص��ورت علم��ی و عملی حل 

کنند. 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان 
با بیان این که نرخ تورم کنونی در جامعه به گونه ای است 
که سبب فقر و مش��کالت اجتماعی زیادی در شهر شده 
اس��ت، تصریح کرد: در این ش��رایط قرض الحسنه ها به 
عنوان ب��ازوی توانمند و هر چند کوچ��ک به یاری مردم 

آمده و مشکالت زیادی را رفع کرده اند. 
وی با اش��اره به این ک��ه هدایت بخش��ی از نقدینگی در 
جامعه به سوی قرض الحسنه ها، می تواند تاثیرات مفید 
فرهنگی و اجتماعی به دنبال داش��ته باشد، تاکید کرد: 
بیان اهداف قرض الحس��نه در جامعه ض��رورت دارد اما 
نحوه این بیان باید به گونه ای باشد که سبب جذب افراد 
شود و بهترین شکل این بیان نیز می تواند زبان هنر باشد. 
سیس��تانی یادآور ش��د: برگزاری جش��نواره فیلم کوتاه 
حس��نات توانس��ته ج��ای خ��ود را ب��ه خوب��ی در بین 
جش��نواره های مختلف هنری کشور باز کند و در آستانه 
برگزاری چهارمین دوره از این جش��نواره نتایج خوبی از 

این جشنواره انتظار می رود.

تولید نخ رنگی پلی استر 
در پلی اکريل

مذاکرات مهم 
خودروسازان جهانی 

     مدیرعامل ش��رکت بازرگاني گروه پلي اکریل گفت: برای نخس��تین بار در 
 کشور نخ رنگي پلي اس��تر براي مصرف صنعت فرش ماشیني در بزرگ ترین

 تولید کننده نخ و الیاف مصنوعي ایران طراحي و تولید شد.نجفی با اشاره به 
این که با دست یابي به دانش فني تولید این نوع نخ، تولید آن از انحصار کشور 
ترکیه خارج و از خروج س��االنه حدود 10 میلیون دالر جلوگیري شد، اظهار 
داشت: اعمال حرارت نخ پلي استر تکسچر شده در دیگ هاي رنگرزي ازجمله 
مراحل فرآیند تولید این نوع نخ است. وي افزود: کیفیت باال و استحکام الزم 
همانند نخ اکریلیک و یک دوم قیمت نخ اکریلیک ازمهمترین مزایاي اجراي 
این طرح اس��ت. مدیرعامل ش��رکت بازرگاني گروه پلي اکریل مدت طراحي 
وتولید نخ رنگي پلي اس��تر را 6 ماه اعالم کرد و بیان داش��ت: براي راه اندازي 
 خط تولید این فن��اوري با تولید س��االنه 3 هزار تن ح��دود 50 میلیارد ریال

 سرمایه گذاري شده است. 

خودروس��ازانی از کش��ورهای فرانس��ه، کره جنوبی و چین در حال برگزاری 
نشست های مهمی با خودروسازان ایرانی هستند.به دنبال رفع تحریم صنعت 
خودرو و برگزاری کنفرانس بین المللی صنعت خودرو، برخی خودروس��ازان 

خارجی ،مذاکره برای حضور در صنعت خودروی ایران را آغاز کرده اند.
در حدود یک ماهه اخیر نشست های مشترکی بین ش��رکت های پژو و رنو با 
خودروسازان داخلی برای بررسی چگونگی آغاز مجدد همکاری های مشترک 

برگزار شده و همچنان نیز ادامه دارد.
عالوه بر  آن خودروسازانی از کش��ورهای کره جنوبی و چین نیز عالقه مند به 
همکاری با صنعت خودروی ای��ران بوده و مذاکرات��ی را در این زمینه برگزار 

کرده اند.
براساس اخبار به دست آمده مذاکرات خودروسازان خارجی با خودروسازان 

ایرانی همچنان ادامه دارد و به نتایج مثبتی نیزمنجر شده است.

 سفیر هندوستان در ایران از تمدید 6 ماهه ال سی های ایران 
از سوی بانک یوکو این کشور خبر داد.

»سری واستا« در نشس��ت بررس��ی فرصت های تجاری و 
سرمایه گذاری در اصفهان و هندوس��تان،با اشاره به این که 
بانک یوکو این کش��ور عالوه بر تمدید 6 ماهه ال س��ی های 
پیشین، ال سی های جدید را براساس مذاکرات قبلی قبول 
می کند، اظهار داشت: این بانک به تجار ایرانی برای دریافت 
تسهیالت از هندوستان تسهیالت ویژه ای را در نظر گرفته 
تا روابط تجاری و اقتصادی ایران و هندوس��تان عمیق تر از 

قبل شود. 
وی تصریح کرد: ما از این که شریک اتاق بازرگانی اصفهان 
باشیم، استقبال می کنیم و تجار هندی و اعضای انجمن امور 
صنعتی هندوس��تان به اتاق بازرگانی استان اصفهان اقبال 

خوبی آورده اند. 
سری واستا ادامه داد: عالقه مند هستیم یادداشت تفاهمی 
با اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان امضا کنیم و از 
تجار اصفهانی نیز دعوت می کنیم تا طی س��فری به کشور 
هندوس��تان از بخش ه��ای اقتصادی و تجاری این کش��ور 

بازدید کنند. 
وی اضافه کرد: برخالف فعالیت های خوب اقتصادی دو کشور 
در سال گذشته، هنوز موانع زیادی سر راه انتقال پول برای 
بازرگانان ایرانی و هندی وجود دارد که امیدواریم این موانع 

هرچه سریعتر رفع شود. 

 ریی��س اتحادیه فروش��ندگان ط��ال و جواه��ر از کاهش 
2۷ درص��دی قیمت طال در س��ال 2013 می��الدی خبر 
 داد و گفت: این می��زان کاهش در بیش از 12 س��ال اخیر 

بی سابقه است.
محمد کشتی آرا درباره علت این کاهش قیمت طال گفت: 
در چند ماه اخی��ر خرید اوراق قرض��ه در امریکا و افزایش 
ارزش دالر سبب شده اس��ت ارزش و جذابیت طال کاهش 

یابد و عرضه آن از تقاضا بیشتر شود.
قیم��ت ه��ر اون��س ط��ال  اول س��ال  ج��اری می��الدی 
 13۸0 دالر ب��ود ک��ه هم اکنون ب��ه 1204 دالر رس��یده

 است.
وی افزود: اگر این سیاس��ت ها در امریکا ادامه یابد، قیمت 

طال بازهم کاهش می یابد.
رییس اتحادیه فروش��ندگان طال و جواهر ب��ا پیش بینی 
تثبیت قیم��ت طال در س��ه ماه آین��ده به م��ردم توصیه 
 ک��رد ط��ال را ب��رای مص��رف خری��داری کنند ن��ه برای

 سرمایه گذاری.
رییس اتحادی��ه طال و جواهر کش��ور تاکید ک��رد: همین 
 نوس��ان ها  ب��ه ب��ازار داخ��ل ه��م منتق��ل می ش��ود اما

التهاب آفرین و شوک قیمتی نیست.

معاون بخش تحقیقات خاک جهاد کش��اورزی اس��تان با 
اشاره به این که نیازمند انجام مطالعات جامع پیرامون وجود 
فلزات سنگین در خاک اصفهان هستیم، گفت: پیشنهادی 
 ارایه کرده ایم مبنی بر این که تا 150 متر فاصله از حاش��یه 
بزرگراه ها به جای کاش��ت محصوالت کشاورزی به زراعت 

چوب پرداخته شود.
حمید قیومی اظهار داش��ت: آلودگی خاک استان به فلزات 
س��نگین در طرح های پژوهش��ی و پایان نامه های مختلف 

دانشجویی تحت مطالعه و بررسی است.
وی افزود: با این حال بررس��ی های انجام شده در این حوزه 
به صورت پراکن��ده بوده و تاکن��ون مطالع��ات جامعی در 
 زمینه فلزات سنگین موجود در خاک اصفهان انجام نشده

 است.
 معاون بخش تحقیقات خاک جهاد کشاورزی استان تاکید 
کرد: استفاده مجدد از پساب فاضالب ها در بخش  کشاورزی، 
منابع طبیعی و فضای سبز یکی از راه های حفظ منابع آبی 
و محیط زیست است اما عواقب زیان بار و مسمومیت های 
انسان و خاک در استفاده مجدد از برخی پساب ها از جمله 
 فلزات س��نگین موجود در آن از موارد مهمی است که باید

 مد نظر قرار گیرد.

مدیر پروژه فاز 12 پارس جنوبی از ارس��ال 25 میلیون متر 
مکعب گاز برای تصفیه به این پاالیش��گاه ت��ا 10 روز دیگر 
خبرداد و گفت: تزریق گاز به شبکه سراسری 30 تا 45 روز 

زمان می برد.
رس��ول فالح نژاد مدیر پروژه فاز 12 پارس جنوبی در جمع 
 خبرن��گاران با اش��اره به مش��خصات این فاز که ب��ه عنوان 
بزرگ ترین فاز پارس جنوبی مطرح اس��ت گف��ت: این فاز 
معادل 3 فاز استاندارد اس��ت و دارای 3 سکوی اصلی و یک 

سکوی اغماری  در دریا است.
وی ادامه داد: از این فاز قرار اس��ت پس از تکمیل 3 میلیارد 
 فوت مکعب معادل ۷5 میلیون متر مکعب گاز تولید ش��ود
  ب��ه همی��ن دلی��ل 45 حلق��ه چ��اه بای��د حف��اری

 کرد.
 فالح نژاد با اش��اره به این که 3 س��کوی اصلی ای��ن فاز در 
یارد خرمش��هر و توسط شرکت تاسیس��ات دریایی ساخته 
ش��د، تصریح کرد: با راه اندازی اولین س��کو ی��ک میلیارد 
 فوت مکعب گاز تولید و برای تصفیه به پاالیش��گاه ارس��ال 

می شود.
وی ادامه داد: سکوی اول این فاز هم اکنون آماده ارسال گاز 
 به خشکی است و س��کوی دوم ۹۷ درصد و سکوی سوم نیز

 ۹6 درصد آماده بهره برداری قرار گرفته است.

بازار طال کشاورزیبانکداری انرژی

تمديد ال سی های ايرانی 
بانک يوکو هندوستان

مردم طال برای مصرف 
بخرند نه سرمايه گذاری

لزوم مطالعه خاک شناسی
در اصفهان

تزريق 25 میلیون متر 
مکعب گاز به شبکه

اخبار کوتاه

قرض الحسنه

4
مکانیسم بورس کاال یاری دهنده فعاالن بازار زعفران

نایب رییس شورای ملی زعفران با بیان اینکه ما هنوز نمی دانیم قیمت واقعی زعفران در کشور چقدر است، گفت: 
بورس کاالی ایران با مکانیسم کشف نرخ واقعی می تواند در این امر یاری دهنده خریداران، فروشندگان، کشاورزان 

و فعاالن بازار زعفران کشور باشد
 پرونده  خودروسازان 

در شورای رقابت بررسی می شود
رضا شیوا/ رییس جدید شورای رقابت 

بررسی پرونده خودروسازان در این ش��ورا برای تصمیم گیری مناسب 
به نفع جامعه و مردم است .  برای تصمیم گیری در مورد صنعت خودرو 
و قیمت آن باید پرونده های موجود را بررس��ی کنیم تا تصمیماتی که 
گرفته می شود، به نفع مردم و جامعه باشد.رییس جمهور دو کارشناس 
اقتصادی را به عنوان اعضای جدید شورای رقابت معرفی کرده بود که 
در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته، اعضای ش��ورا من را به عنوان 
رییس شورای رقابت، انتخاب 
 کردند.پ��س از ای��ن اتف��اق،

 رییس جمهور باید حکم من 
را ب��ه عنوان رییس ش��ورای 
رقابت صادر کن��د و بعد از آن 
طبق اساس��نامه موجود، نیز 
رییس شورای رقابت، رییس 
 مرک��ز مل��ی رقاب��ت خواهد

 بود.
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استان اصفهان با تمام کاستی ها در 
پیمان فتاحی 
سیاهمزگی

دارای  مختل��ف  ه��ای   بخ��ش 
ظرفیت های مطلوبی در جهت ترقی 
و رشد اس��ت.یکی از کم لطفی ها ی پیش آمده، اختصاص  ردیف 
بودجه کمتر از استان های دیگر به اصفهان است که اظهارات اخیر 
 اس��تاندار جبران این کاستی را بر تالش س��ازمان های مردم نهاد

) سمن(در زمینه های مختلف توسعه اس��تان  می داند که درآن 
طرف نیز باید پیگیری مسووالن اس��تان برای هموار کردن مسیر  
س��رمایه گذاری  وحضور نخبگان اقتصادی ومشارکت ها راشاهد 
باشیم. کارشناسان اصلي ترین راهبردهاي توسعه استان را این گونه 

بیان می دارند .
-توس��عه کیفي و افزایش بازده��ي بخش کش��اورزي باتاکید بر 
ارتقاي سطح فناوري ،و بهره وري با تقویت زیر بخش هاي زراعت 

و باغداري. 
- ارتقاي س��طح فناوري تولید کش��اورزي و ب��ه کارگیري الگوي 
مناسب کشت با توسعه  کشت هاي گلخانه اي ، آب کشت و متراکم، 

به ویژه در مناطق خشک و کم آب استان. 
-ایجاد امنیت خاطر وجلب سرمایه گذاران،برای شهر اصفهان به 
عنوان یکي از قطب هاي اصلي گردشگري کشور در رقابت با سایر 

شهرهاي گردشگرپذیر. 
- تقویت و تجهیز امکانات و تاسیس��ات گردش��گري در س��طح 
اس��تاندارد هاي بین المللي براي پذیرایي از گردشگران داخلي و 

خارجي.
_حفظ و س��ازماندهي بافت هاي تاریخ��ي – فرهنگي و معماري 
سنتي و احیاي صنایع دس��تي باتوجه به اهمیت و جایگاه جهاني 

میراث فرهنگي استان. 
- دگرگوني ساختار فعالیت هاي صنعتي با تاکید بر افزایش سهم 

تولیدات دانش پایه. 
- ایجاد س��ازگاري بین فعالیت هاي صنعتي وکشاورزي و رعایت 
مالحضات محیط زیس��تي در توسعه صنعتي اس��تان ، با فناوري 

برتر و پاک. 
- توسعه  خدمات بازرگاني نوین و تقویت زیر ساخت هاي ، با توجه 
به موقعیت مرکزي استان و قرار گیري در کریدورهاي اصلي حمل 

و نقل و ترانزیت. 
- بهره برداري بهینه از منابع آب با اولویت استفاده درباز چرخه آن. 
- مبارزه باآلودگي هوا با تاکید بر انرژي خورش��یدي و گس��ترش 

استفاده از انرژي هاي پاک و جانشین. 
 - توس��عه  پارک هاي علم و فناوري وتقویت علوم بیوتکنولوژي و

 نانو تکنولوژي با تجاری سازی آن در صنایع استان
-تراکم زدایي از ش��هر اصفهان، تقویت نقش شهر هاي کوچک و 

مستعد و سازماندهي روستاها. 
- تامین زیر س��اخت ه��اي الزم در مناطق کمتر توس��عه یافته و 
روستاها به منظور جذب سرمایه گذاري با تاکید بر توسعه کشاورزي 

با هدف تامین امنیت غذایي. 

- توسعه  آموزش هاي فني و حرفه اي برای رسیدن به نیروی کار 
ماهر برای کمک به واحدهای اقتصادی. 

- تنظیم فرآیند توسعه اس��تان برپایه مالحظات محیط زیستي 
با تاکید بر کنترل بیابان و مانع ازپیشروي کویر ، حفاظت خاک.

اما درمیان تمام این اولویت ها وکوک شدن آن ها جهت همراهی 
باپیش��رفت استان،گویاس��از کوک تر توس��عه اصفهان ،صنعت 

گردشگری است!
چنانچه معاون هماهنگی امور مناطق و س��ازمان های شهرداری 
اصفهان گفته است: صنعت گردشگری باید محور توسعه شهر شود.

دکترمهدی جمالی نژاد ، با بیان این مطلب گفت: با توجه به شرایط 
کنونی که بارگذاری صنایع آالینده در اطراف شهر، سالمت اصفهان 
را به خطر انداخته اس��ت و تنها راهکاری که در این شرایط مطرح 
می ش��ود تعطیلی ادارات و مدارس است، جایگزین شدن صنعت 
گردشگری با صنایع آالینده در توسعه ش��هر از اهمیت برخوردار 

است.
معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان از 
ورود دستگاه های غیردولتی به عرصه گردشگری خبر داد و تصریح 
کرد: توسعه گردشگری اکنون دغدغه اتاق بازرگانی اصفهان است.

حال نگاه به گردشگری به عنوان یک صنعت همه گیر که مشاغل 
بسیاری به طور مس��تقیم و غیر مس��تقیم را در بر می گیرد باید 
جدی تر باشد .صنعتی که در آن با ورود هر گردشگر ۹شغل ایجاد 
می شود.در این جا تقویت بخش هایی نظیر حمل و نقل شهری، 
 مح��ل اقامت، جاذبه ه��ای گردش��گری، اطالع رس��انی و تامین

 زیرس��اخت های الزم مهم و ضروری اس��ت مواردی که تاکنون 
فراموش شده باید مورد توجه قرار گیرد.

تشکیل کمیسیون گردشگری در شورای اسالمی شهر اصفهان از 
اقدامات خوبی است که انجام شده که باید تقویت کننده شاخه های 
مختلف صنعت گردشگر باشد.یک اقتصاددان بزرگ می گوید اگر 

من 100دالر داشته باشم ۹۹دالر آن را صرف تبلیغات می کنم.
 لزوم تبلیغ موثر برای اصفهان و ظرفیت های  آن در همه بخش ها

 مس��اله ش��ایان اهمیتی اس��ت حتی در بعد فرامل��ی آن،یعنی 
 فعالی��ت و تبلی��غ نمایندگ��ی ها همچنی��ن کنس��ولگری های

 ایران در خ��ارج از کش��ور ،ش��رکت در نمایش��گاه ه��ا وتعامل 
متولی��ان اقتصاد اس��تان با خارج از این دس��ت اس��ت.در بخش 
مهم دیگ��ر، حضورو س��فر گردش��گران ب��ه اصفهان اس��ت که 
 خود یک فرص��ت مغتنم جهت دس��ت یابی به توافق��ات تجاری 
می تواند باشد.   در برنامه اصفهان ۹5 نیز به ارتقای جایگاه ملی و 
بین المللی اصفهان تاکید شده است و دیپلماسی فعال شهری در 

اصفهان مورد توجه قرار می گیرد.

اصفهان نیمه خوب

شاهراه ترقی استان، در شاهکارعمل مردم و مسووالن
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اتاق موسیقییادداشت

هفت

 تاالر هنر وابسته به س��ازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، کارگاه س��ه روزه فيلم سازي  برگزار 
مي کند. اين دوره آموزشي با حضور ناصر تقوايي و زاون قوکاس��يون از تاريخ 92/10/5به مدت سه روز 

برگزار مي گردد.عالقه مندان جهت ثبت نام تا تاريخ ۳ دي ماه فرصت دارند به تاالر هنر مراجعه کنند.
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 اولین آموزشگاه سینمایی
 با رویکرد تخصصی عکاسی 

مدير اين آموزشگاه با بيان اين مطلب 
گفت: اين آموزش��گاه در پ��ی ارتقای 
جايگاه هنر عکاسی و حضور جدی تر 
آن به عن��وان ي��ک هنر و ي��ک علم 
تاسيس شد. افشين آذريان ادامه داد: 
ما سعی داريم بر سه بخش عکاسی به 
 عن��وان يک هن��ر، ف��ن عکاس��ی و 
ايده پردازی و مباحث فکری قبل از آن 
تمرکز داشته باشيم.  وی اضافه کرد: 
برگزاری سمينارهای مختلف، دعوت از اساتيد پيشکسوت عکاسی، کمک 
به عالقه مندان به شرکت برای حضور در جشنواره های مختلف و ... از جمله 
اقداماتی است که ما در اين آموزشگاه در پی انجام آن هستيم.آذريان در 
پاسخ به اين که چرا آموزشگاه تخصصی عکس با عنوان سينمايی فعاليت 
می کند، گفت: اين موضوع جزو قوانين و مصوبه های اداره ارشاد است که 
 برای انجام کار تخصص��ی در زمينه آم��وزش و ... در رش��ته عکس بايد

 از زير مجموعه آموزشگاه سينمايی اقدام کرد؛ در حالی که سابقه عکاسی 
از سينما بيشتر است و اصال به نوعی سينما از عکاسی متولد شده است. 

 رصد فعالیت های فرهنگی
 دردهه فجر

اولين جلس��ه کميته فرهنگی هنری 
س��تاد بزرگداشت س��ی و پنجمين 
سالگرد پيروزی ش��کوهمند انقالب 
اس��المی  اس��تان اصفهان با حضور 
اعضای اين کميته برگزار شد. معاون 
فرهنگ��ی اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی استان اصفهان در اين جلسه 
خواستار توجه و اهتمام دستگاه های 
مختل��ف فرهنگی و اتخ��اذ تدابيری 
مناس��ب در راس��تای برنامه ريزی و اجرای برنامه های متنوع و جديد با 
موضوع معرفی دستاوردهای انقالب اسالمی شد.سيد محمد قلمکاريان 
رصد فعاليت های فرهنگی هنری در س��طح اس��تان درزمينه دهه فجر 
انقالب اسالمی و بررسی راهبردها و شاخص ها و تعيين نتايج را ازمهمترين 
فعاليت های کميته فرهنگی هنری ستاد دهه فجر انقالب اسالمی عنوان 
کرد.معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تصريح کرد:  
هريک از اعضای کميته فرهنگی هنری پيشنهادات و برنامه های خودرا به 
اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی که مس��وول اين کميته می باشد ،ارايه 

کنند .

 جشنواره توریسم
 با حضور یک اصفهانی 

در مجموعه جشنواره توريسم که توسط 
چهار کل��وپ بين المللی عکاس��ی از 
کشورهای صربس��تان و بلغارستان و 
همزمان با هم برگزار شد، اصغر صامتی 
عضو هيات مديره و رييس کميته فنی 
کانون عکس انجمن سينمای جوانان 
اصفهان موفق به اخذ يک مدال طال و 
يک ديپلم افتخار از فدراسيون جهانی 
هنر عکاسی )FIAP( و يک مدال نقره 

و دو ديپلم افتخار از انجمن عکاسان صربستان گرديد.
همچنين وی توانست در سه کلوپ بين المللی کشور صربستان ۳5 اثر و 
در  ديگر کلوپ برگزار کننده بلغارستانی 10 اثر منتخب هيات داوران را 

به نام خود ثبت کند.

»نیوش« در بازار موسیقی 
آلبوم موس��يقی »ني��وش« با نگرش��ی نو نس��بت ب��ه س��از کمانچه و 
با ط��رح و نوازندگ��ی »نيوش��ا بريمانی«  ت��ا چن��د روز آين��ده در بازار 
موسيقی  منتشر می ش��ود.آلبوم نيوش ش��امل قطعاتی در سبک های 
موس��يقايی گوناگون از جمله تلفيق��ی، ترنس، جز، س��نتی، فولکلور و 
 پاپ اس��ت که س��ازنده ،هدف از گردآوری اين مجموعه را شناس��اندن

 ويژگی های منحصر به فرد س��از کمانچ��ه در هم آوايی و همنش��ينی 
با ديگر سازها و س��بک های موس��يقايی عنوان کرده اس��ت. اين آلبوم 
محصول نهايی هم��کاری جمع کثي��ری از نوازن��دگان و هنرمندان به 
نام موس��يقی ايران و نيز دو تن از هنرمندان شناخته ش��ده بين المللی 
 )»ژيوان گاس��پاريان« نوازنده ارمنی و »الکس سايمو« هنرمند هلندی(

 اس��ت.رضا تاجبخش، پدرام درخش��انی، ني��کان، علی امي��دی، عزيزا 
مصطف��ی زاده و امي��ر مي��الد 
نيکزاد، آهنگ س��ازی و تنظيم 
 قطعات اي��ن آلبوم را ب��ر عهده

 داشته اند.
قطعات اين آلبوم  توسط حميد 
آداب و مي��الد فره��ودی ضبط 
شده اند وبا تهيه کنندگی نيوشا 
بريمانی به ب��ازار عرضه خواهد 

شد.
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 گذشته فرهادی، 
از اسکار جاماند

 گلدان 
روبه رو نوازنده 

آکادم��ی عل��وم و هنره��ای س��ينمايی فهرس��ت کوت��اه بخ��ش فيل��م 
خارجی زبان هش��تاد و شش��مين دوره جوايز اس��کار را اعالم کرد. »ش��کار« 
توم��اس وينتربرگ، »زيباي��ی بزرگ« پائولو س��ورنتينو و »فروپاش��ی حلقه 
شکس��ته« فليکس ف��ان گرونينگن در مي��ان 9 فيلم فهرس��ت کوتاه بخش 
 فيلم خارجی زبان جوايز اس��کار 2014 هس��تند که اس��امی آن ها اعالم شد.

»گذشته« ساخته اصغر فرهادی نتوانست به فهرست کوتاه نامزدهای اين بخش 
راه پيدا کند.  »جدايی نادر از سيمين« فيلم قبلی فرهادی دو سال پيش برنده 
اسکار فيلم خارجی زبان شد و از فيلم جديد او به عنوان يکی از رقبای جدی اين 

بخش ياد می شد.
امسال برای اولين بار 76 کشور، نمايندگان خود را برای رقابت در بخش فيلم 

خارجی زبان به آکادمی معرفی کردند.

در جلسه ای که با حضور جمعی از هنرمندان فعال عرصه اجرا و توليد در خانه 
موسيقی برگزار شد، مطالبات عمده و اساسی فعاالن حوزه موسيقی از نهادهای 
مختلف از جمله خانه موسيقی و همچنين مسايلی همچون عدم اجرای قانون 
حقوق مولف و مصنف مورد بررسی قرارگرفت. در اين جلسه همايون شجريان، 
گاليه های خود را درباره رعايت نشدن قانون کپی رايت بيان کرد و گفت: در يک 
دوره زمانی همه ناشرين جمع شدند و با رييس پليس وقت جلساتی گذاشتند 
و خواس��تند که در کنار مبارزه با فيلم های مس��تهجن جلوی کپی موسيقی 
هم گرفته شود تا ش��رکت ها ضرر نکنند اما نتيجه ای حاصل نشد. شجريان 
همچنين به پخش نشدن تصوير ساز در تلويزيون اش��اره کرد و گفت: رسانه 
ملی که می تواند نقش بسياری داشته باشد س��از را نشان نمی دهد .در برنامه 

»دستان« نيزکه به موسيقی می پردازد يک گلدان جلوی نوازنده می گذارند. 

مراسم آئینی رو به دریا با عنوان عطر سیب

كارگاه سه روزه فيلم سازي 

روبان سفید 

 اصفهان نیمه هایی از
 ملکوت را داراست

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - استاد تمام دانشگاه 
س��وربن فرانس��ه گفت: اصول شهر اس��المی در مکتب 
اصفهان بر مبنای امت، مذهب، اصناف و حکومت بنا شده 
و اين اصول با هنرمندی تمام اين عوامل در ميدان نقش 
جهان کنار هم قرار گرفته است.محسن حبيبی در نهمين 
نشست شهر اسالمی که در کتابخانه مرکزی شهر اصفهان 
برگزار شد، با بيان اين که خشکی زاينده رود برای اصفهان 
غمناک است، اظهار داشت: اصفهان را به اين دليل نصف 
جهان ناميدند که معتقد بودند نيمه ای از آن در زمين و 
نيمه ديگر آن، درملکوت و آس��مان قرار دارد و سی و سه 
پل و پل های ديگری که بر روی زاينده رود بودند دو نيمه 
داشتند که نيمه اصلی آن ها بر روی آبی بود که متاسفانه 
ديگر وجود ن��دارد.وی اضافه کرد: اصفه��ان نيمه جهان 
نيس��ت بلکه با معماری خود نيمه ای از ملک��وت را دارا 
است و جای جای اين شهر مملو از آثار معنوی است و در 
اصفهان به خوبی می توان بازی سايه با نور، آب با سنگ را 
مشاهده کرد که همه انسان ها را به سمت معنويت پيش 
می برد.استاد دانشگاه سوربن فرانسه با تاکيد بر غنی بودن 
مکتب اصفهان گفت: مکتب اصفهان برخاسته از مکتب 
الهی است لذا شهر اسالمی شهری است که انسان در آن 
شهر به سوی معنويت سوق داده می شود.حبيبی با بيان 
اين که مساجد، ميدان نقش جهان را تبديل به صحنه دنيا 
و آخرت کرده اند، افزود: اصول ش��هر اسالمی در مکتب 
اصفهان بر مبنای امت، مذهب، اصناف و حکومت بنا شده 
و اين اصول با هنرمندی تمام در ميدان نقش جهان کنار 
هم قرار گرفته است.وی با اش��اره به اين که اروپايی ها با 
مرکزيت دادن به خودشان ديگر کشورها را مورد بررسی 
قرار می دهند، گفت: واژه هايی نظير ش��رق شناس��ی يا 
معماری اس��المی نيز از لغات ابداعی آن ها است و ما در 
کش��ورهای اس��المی اين لغات را به عاريه گرفته ايم اما 
می دانيم که معماری هر شهر و هر مکتب متفاوت است و 
بايد سرزمين ها نيز وارد اين عناوين شوند.استاد دانشگاه 
سوربن فرانس��ه بيان کرد: در قرن 21، دنيا به اين نتيجه 
رسيده است که بايد خود را از شهر ماشينی رها کند که 
 اميدوارم اين اتفاق هرچه زودتر تحق��ق يابد.وی با بيان 
اين که شهرهای ماش��ينی می توانند قلب را هم ماشينی 
کنند، تصريح کرد: متاسفانه شهر انسانی امری فراموش 
 ش��ده اس��ت و دنيا در ح��ال حاضر به س��وی گذش��ته
 باز می گردد تا شهری انسانی و نه ماشينی داشته باشد. 

مضامي��ن عاش��ورايی از يک س��و در 
س��ينما، تئاتر، عکس و تصوير، نقاش��ی، 
خوشنويسی، مجسمه س��ازی ، موسيقی 
و... بارها مطرح ش��ده و از سوی ديگر نويس��ندگان و شعرا نيز از 
کنار موضوع عاشورا به آسانی نگذشته اند.در حقيقت هنرمندان 
و دس��ت اندرکاران اين رش��ته ها فارغ از دغدغه ه��ای مذهبی، 
سعی کرده اند با توجه به حرفه خود، عاشورا را به تصوير بکشند، 
بسرايند، تجس��م کنند يا نوای آن را به گوش مخاطب برسانند. 
موس��يقی دانان نيز در س��ال های گذش��ته از اين موضوع غافل 
نبوده اند. البته به داليلی ديرتر به اين حوزه قدم گذاش��ته اند اما 
در همين زمان اندک س��عی کرده اند، آثار در خور توجهی ارايه 
دهند که ضمن ارايه يک مفهوم واحد، از يک س��و موس��يقی را 
فارغ از مذهب و از س��وی ديگر مذهب را فارغ از موس��يقی بيان 
کنند. به ويژه آن ک��ه نهاد های اجرايی در حوزه موس��يقی نيز با 
حمايت از اين موضوع س��عی کرده اند، نقش پررنگ تری در بيان 
موسيقايی واقعه عاشورا ايفا کنند.همواره اين دغدغه وجود داشته 
اس��ت و دارد که آثار دينی با ارزش های هنری باال ارايه شوند تا 
تاثيرگذاری الزم را داشته باشند. در اين سال ها نمونه هايی از اين 
آثار در حوزه موسيقی و نمايش و ترکيبی از اين دو هنر ارايه شده 
که خوشبختانه هم از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفته است 
و هم از نظر هنرمندان دارای ارزش و اعتبار هنری قابل توجهی 

بوده اند، عاش��ورا با پيام های ماندگار و تاثيرگ��ذار از موضوعاتی 
است که می تواند با زبان گويا، ماندگار و تاثيرگذار هنر بيان شود.

شايد نتوان گفت که بهترين قالب برای ارايه مضامين عاشورايی، 
س��مفونی اس��ت. چون قالب های موس��يقايی  ديگر هم در نوع 
خود می توانند انتقال دهنده مفاهيم مهم و تاثيرگذار عاش��ورا به 
مخاطبان باشند. بنابراين بهتر است که در همه قالب ها دست به 
تجربه زد تا امکان ارايه آثار برای هنرمندان بيشتری فراهم شود. 
از سوی ديگر هر ژانر و قالب، مخاطب خاص خود را دارد. به عنوان 
مثال س��مفونی به دليل س��اختار و رنگ آميزی که دارد توجه و 
عالقه بخشی از جامعه را مد نظر دارد و ساير قطعات، ويژگی های 
ديگر. بنابراين نبايد به صراحت گفت که سمفونی بهترين قالب 
برای بيان عاشوراس��ت چون چنين تصوری راه را برای نوآوری و 
خالقيت در ساير رشته های موسيقی می بندد.متاسفانه تاکنون 
رپرتوار موسيقی مذهبی بس��يار کم ساخته ش��ده در حالی که 
ش��خصيت های مذهب��ی بزرگی در اس��الم داريم ک��ه هر کدام 
می توانند موضوع يک اثر موس��يقايی  قرار گيرند، موسيقی هنر 
گرانی است و هنرمند بايد برای اجرای بهتر اثرش اين هزينه ها را 
در نظر بگيرد. بنابراين اجرای آثار ارزشمند به حمايت نهادهای 
دولتی وابسته است. تنها در چنين ش��رايطی آهنگ ساز فارغ از 
نگرانی های مالی، شوق کار دارد و می داند که اثرش اجرا شده يا 
 منتشر می شود اما در س��وی ديگرميدان موس��يقی عاشورايی،

  نوحه خوانی ومطل��ع خوانی وج��ود دارد که  هرک��دام تعريف 
جداگانه ای به خود دارند و س��عی دارند به وسيله  سرودن شعر 
وخواندن آن مضامين عاشورايی را برای مردم به تصوير بکشند.

زمان پيداي��ش نوحه خوانی را ب��ه اواخر دوران صف��وی و اوايل 
دوره قاجار نس��بت می دهند زيرا در اين دوران بود که موسيقی 
عاشورايی شکوفا ش��د. به علت نبود آالت موسيقی بدين شکل 
امروزی، همه مسووليت های اجرايی بر عهده نوحه خوان بود که 
 تکنيک باالی اجرايی و اشراف به موس��يقی رديف دستگاهی را

 می طلبي��د. نوحه خوانی به علت اهمي��ت در آن دوران تاريخی 
همچون ديگر فرم های مذهبی موجب شد که بخشی از موسيقی 
ايرانی که دستاورد سال ها دگرگونی بود از گزند حوادث محفوظ 
بمان��د. مداح)نوحه خوان(  به کس��ی گفته می ش��ود که عالوه 
بر داش��تن تمام خصوصيات مداحی، با ادبيات و موس��يقی نيز 
 آشنايی کامل داشته باش��د. نوحه خوانی در نقاط مختلف ايران 
ش��کل های متفاوتی دارد که از نوع گوي��ش و آواهای فولکلر هر 
منطقه متاثر است و به خاطر چند اقليمی بودن سرزمين ايران، 
شکل های متنوعی از اين فرم موسيقی مذهبی موجود است. از 
لحاظ مضمون، نوحه خوانی نيز همچون ديگر فرم های موسيقی 
مذهبی عاش��ورايی به روايت ش��هادت امام حس��ين)ع( و ياران 
باوفای ايش��ان در کربال می پردازد با اين تفاوت که ريتم، نقش 
مهمتری از ش��عر در آن ايفا می کند. نوح��ه خوانی از لحاظ فرم 
بر پايه ريتم اس��توار اس��ت و در بين مکاتب موسيقی دستگاهی 
بيشترين شباهت را به تصنيف موسيقی ايرانی دارد، اما به علت 
اشراف نداشتن نوحه خوان امروزی به موسيقی رديف دستگاهی، 
با گذر زمان روز به روز کيفيت موسيقايی خود را از دست می دهد. 
ريتم بيش��ترين نقش را در نوحه دارد، زيرا اين فرم از موس��يقی 
برای س��ينه زنی و زنجير زنی مورد توجه است و برای اين نوع از 
عزاداری وجود ضرب آهنگ امری مهم است. نقش مهم ريتم در 
نوحه اين قابليت را به مداحان می دهد که از ريتم های مختلف 
 برای نوح��ه خوانی اس��تفاده کنند که م��ی توان از اي��ن بين به 
ريتم های 2 ضربی و ۳ ضربی اشاره کرد که برگرفته از ميزان های 
6/8 و 2/4 است و ريشه در ادوار ادبيات کهن اين سرزمين دارد. در 
بخش ملوديک نوحه، معموال دستگاه های همايون، نوا، چهارگاه، 
شور و آواز ابوعطا، افشاری و دشتی مورد استفاده قرار می گيرد 
که می توان از اين بين به»سليم موذن زاده«مداح آذری اهل بيت 
اشاره کرد که با پايبندی به دس��تاوردهای موسيقی دستگاهی، 
آثار جاودانی خلق کرده است. س��طحی گرايی و نبود ريشه های 
غنی موسيقی خطری است که اکنون اين نوع موسيقی مذهبی 
را که نقش به سزايی در شناساندن فرهنگ عاشورايی ايفا کرده، 

تهديد می کند. 
مداحان می بايست مطالعه داشته باش��ند و کورکورانه و از روی 
تقليد از هر مدح و ش��عری اس��تفاده نکنند. چه بسا که با کاربرد 
يک ش��عر به اصطالح عاش��ورايی که س��اختار مناسب مفهومی 
 و معنوی نداش��ته باش��د زمينه س��از انحراف فکری يک فرد يا

 جامعه ای را پديد آورند.

مداحی با موسیقی راک 

موسيقی عاشورایی از نوحه خوانی تا مطلع خوانی 

 گروه
فرهنگ و هنر 
زاینده رود

محمدعل��ی ميان��دار ،بازيگ��ر پيشکس��وت عرص��ه تئات��ر و 
تلويزي��ون ب��ا بيان اي��ن ک��ه هن��ر در نهادينه ک��رده فضايل 
اخالقی نقش��ی ب��ی بديل دارد، گفت: جش��نواره حس��نات با 
دور هم جمع ک��ردن هنرمن��دان و ايجاد فضايی ب��رای بيان 

هنری و تصويری مفاهيم انسانی به تماش��اگر کمک می کند 
 تا به ظرفيت ه��ای وجودی خود ب��رای بهبود روابط انس��انی

 پی ببرد.محمدعلی ميان��دار در گفت وگو با خبرن��گار مهر با 
اش��اره به اين که هنر و به ويژه عرصه فيلم سازی نقش زيادی 

 در يادآوری مضامين انسان دوستانه دارد، اظهار داشت: امروزه
 ب��ا توجه به مش��کالت مختلف جامع��ه در زمين��ه اقتصادی، 
اجتماعی و اخالقی هنر م��ی تواند تاثيرگ��ذاری عمده ای در 
نهادينه کردن فضايل نيک اخالقی داشته باشد.وی با اشاره به 
اين که هنر فيلم به دليل گستره  وس��يع مخاطب تاثيرگذاری 
ويژه ای بر مخاطبان دارد، تصريح ک��رد: هنرمند بايد با ارتباط 
فکری و عاطفی با سايرين، همه  ابعاد انس��انی را بشناسد تا به 

درستی بتواند اين موضوع ها را در فيلم های خود پياده کند.
جش�نواره حس�نات با اس�تفاده صحی�ح از هنر

 در انتقال عواطف انسانی می کوشد
بازيگر پيشکسوت اصفهانی با بيان اين که احسان و نيکوکاری 
 نق��ش اساس��ی در زندگ��ی هنرمن��دان دارد، بيان داش��ت: 
جشنواره  ای مانند جشنواره ملی فيلم کوتاه حسنات با پرداخت 
مستقيم به موضوع احسان و نيکوکاری و با استفاده صحيح از 
هنر در انتقال عواطف انسانی می کوشد.وی افزود: اين جشنواره 
با دور هم جمع ک��ردن هنرمندان و ايجاد فضاي��ی برای بيان 
هنری و تصويری مفاهيم انسانی به تماشاگر کمک می کند تا به 
ظرفيت های وجودی خود برای بهبود روابط انسانی پی ببرد و 
گاه نيز به شکل غير مستقيم توجه به اين مسايل را در مخاطبان 

نهادينه می کند.
 هنرمندان حساسیت بیشتری نسبت به دردهای 

جامعه دارند
مياندار با بيان اين که هنرمندان به ش��کل طبيعی نس��بت به 
دردها، رنج ها و ش��ادی های ديگران حساس��يت بيش��تری را 
 نشان می دهند، گفت: همين مساله سبب شده تا اين افراد در

 به کارگيری هن��ر خود به اين موضوعات بيش��تر از ديگر افراد 
جامعه توجه کنند و اثری سرشار از احساس که برگرفته از روح 
جامعه اس��ت، خلق کنند.وی ادامه داد: به نظر من جش��نواره 
حسنات با ايجاد فضايی که انسان ها را برای يک مساله انسانی 
دور هم جمع کند و با ترويج ارزش های انسانی، عاطفی و هنری 
موجب نزديک تر شدن انديشه ها به يکديگر شود ضمن ايجاد 
الفت، مهربانی و خيرخواه��ی منجر به تبادل فک��ر و ايده نيز 
می شود.اين بازيگر پيشکسوت تاکيد کرد: نخستين قدم برای 
يک هنرمند در راستای ارتقای هنر خود اين است که به ميان 
جامعه رفته و با زندگی آدم های دور و بر خود آش��نا شود.وی 
ادامه داد: در واقع نشستن در خانه و قطع ارتباط با فضای بيرون 
هنرمند را به جايی نمی رساند چرا که  خودکامگی يا برتر بينی 

نيز آفت ديگر زندگی يک هنرمند می تواند باشد.
مياندار ابراز داش��ت: بنابراين هنرمند در ابتدا بايد در معاشرت  
با دوستان و آشنايان به دردها و آرزوهای آن ها دقت کند و در 
آن صورت است که می تواند از قصه  درد و آمال ديگران، اثری 

درخشان خلق کند. 

نقش بی بدیل هنر در رشد فضایل اخالقی

جشنواره حسنات مفاهیم انسانی را در جامعه نهادینه کند

  این جشنواره
 با دور هم جمع کردن 

هنرمندان و ایجاد 
 فضایی برای بیان

 هنری و تصویری مفاهیم 
انسانی به تماشاگر کمک 
می کند تا به ظرفیت های 
وجودی خود برای بهبود 

روابط انسانی پی ببرد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 20 هزار دالر 
جایزه فجرکاپ تنیس روی میز

مسابقات تنیس روی میز فجر کاپ در رده سنی بزرگساالن طی دو سال 
گذشته آذرماه برگزار ش��د اما بنا به درخواس��ت وزارت ورزش و جوانان 
این رقابت ها در س��ال جاری در ماه بهمن و طی روزهای 3 تا 6 بهمن ماه 
برگزار خواهد شد.فدراسیون تنیس روی میز که چندی پیش نیز میزبان 
مس��ابقات فجرکاپ نوجوانان و جوانان بود، برای این دوره از مس��ابقات 
فجرکاپ بزرگساالن 20 هزار دالر جایزه نقدی در نظر گرفته است. از این 
مبلغ 12 هزار دالر سهم نفرات برتر شرکت کننده در بخش مردان است 

و 8 هزار دالر نیز به بهترین های بخش بانوان اختصاص پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که سال گذش��ته به ترتیب مجموع 10 و 4800 دالر 
به بهترین های شرکت کننده در بخش مردان و زنان مسابقات فجر کاپ 
تعلق پیدا کرد. مس��ابقات تنیس روی میز فجرکاپ بزرگس��االن دارای 

رنکینگ جهانی است.

 آغاز لیگ هفت سنگ
 استان اصفهان 

اولین دوره لیگ هفت سنگ استان اصفهان اواخر دی ماه آغاز خواهد شد. 
مهدی اسدی رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان 
اصفهان با بیان این مطلب اظهار داش��ت:برای اولین بار در کشور هیات 
ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان در نظر دارد لیگ 
برتر هفت سنگ استان اصفهان را برگزار کند که این مسابقات 27 دی ماه 
آغاز می شود.وی ادامه داد:اولین دوره لیگ هفت سنگ استان اصفهان 
با شرکت 15 تیم در بخش آقایان و 15 تیم در بخش بانوان در 3 گروه به 
 صورت رفت و برگشت برگزار می ش��ود.رییس هیات ورزش روستایی و

 بازی های بومی محلی استان اصفهان هدف از برگزاری لیگ هفت سنگ 
را راه اندازی لیگ برتر هفت سنگ دانس��ت ودر پایان گفت:دست خود 
 را به س��وی مردم و حامیان ورزش دراز می کنیم تا یکی پس از دیگری

 لیگ های بازی های بومی محلی را راه اندازی کنیم و هم منویات رهبری 
و هم خواسته های مردم و هم قدمت بازی های بومی محلی اصیل ایرانی 

را زنده کنیم.

 مس کرمان
 برای عدم سقوط می جنگد

عبدالکریم اسالمی پس از تس��اوی تیم اش مقابل ذوب آهن اصفهان در 
جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به شرایط این بازی در نیمه 
نخست و نیمه دوم اظهار داشت: به نظر من بازی در نیمه نخست اصالخوب 
نبود اما خوشحال هستم که توانستیم در نیمه دوم عملکرد بهتری داشته 
باشیم و بازی را به تساوی بکشانیم.وی با اشاره به گلزنی اش در این مسابقه 
تصریح کرد: گل من در دیدار با مس کرمان حاصل تالش همه بازیکنان 
بود و تنها تالش من نبود و خوشحالم که توانستم برای تیمم در این بازی 
گلزنی کنم.اسالمی با بیان این که مس کرمان برای عدم سقوط می جنگد، 
اضافه کرد: مطمئن باش��ید که ما در لیگ برتر می مانیم و از این شرایط 

بیرون می آییم.

قرار نبود لوکا برود
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: تغییرات صورت گرفته به دلیل 
نتیجه گرفتن تیم بود و باش��گاه برای تغییر شرایط، دست به تغییر کادر 
فنی تیم زد.محسن ایران نژاد پس از تساوی تیم های ذوب آهن اصفهان و 
مس کرمان اظهارداشت: نتیجه را از دست دادیم و اگر می خواهیم شرایط 
بهتر شود، باید امتیازات را بگیریم زیرا در بازی های آینده به امتیازات به 
شدت احتیاج داریم.وی با اشاره به تغییرات کادر فنی تیم ذوب آهن گفت: 
باشگاه این کار را کرده که شرایط تیم بهبود پیدا کند، هرچند که قرار نبود 
لوکا از ما جدا شود و مش��کالت زیاد بود و در هر صورت هر کاری باشگاه 
 انجام می دهد برای حل مش��کالت بود.ایران نژاد درباره مشکالت کنونی 
تیم اش تصریح کرد: مشکل ما اکنون گل خوردن است؛ مشکالت تیمی 
است و امیدوارم که این مشکالت حل شود و تقوی نیز برنامه هایی دارد 

که این مشکالت حل شود.

کارلوس کی روش استاد 
برنامه ریزی در فوتبال است

حشمت مهاجرانی
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران 

یکی از مربیانی که در کار برنامه ریزی استاد مسلم محسوب می شود 
کی روش اس��ت و هیچ کس نبای��د در دقت و برنامه ری��زی دقیق او 
ش��ک کند.برخی افراد اعتقاد دارند ش��اید اگر در ای��ن مقطع تیم 
ملی اردوهای آماده س��ازی برپا کرده و در دیداره��ای تدارکاتی به 
میدان می رفت، بهتر بود اما 
باید توجه داش��ته باشیم که 
به خاطر ش��رایط مس��ابقات 
لیگ برتر این ام��کان فراهم 
نیست. به همین خاطر نباید 
به ک��ی روش خ��رده بگیریم 
و برنامه ریزی او را زیر سوال 

ببریم.

دبیر هیات بوکس استان اصفهان:

 بوکس اصفهان
 زنگ تفریح رقبا نیست

دبیر هیات بوکس اس��تان اصفهان با اشاره به این که بوکس 
اصفهان دیگر زنگ تفریح رقبا نیست گفت: تالش های بدون 
چشمداشت رییس هیات بوکس و مسووالن و مربیان، بوکس 
اصفهان را زنده کرده و پس از چند سال جزو هیات های موفق 

کشور قرار گرفتیم.
مهدی ش��فیعی در اصفهان عش��ق و عالقه به بوکس را رمز 
موفقیت بوکس اصفهان دانست و افزود: بوکس اصفهان فاقد 
درآمد و حامی مالی اس��ت و رییس هی��ات بوکس از طریق 

هزینه های شخصی خود مخارج هیات را پرداخت می کند.
وی با اشاره به پیشرفت بوکس اصفهان در طی سه سال اخیر 
و کسب مدال طال پس از 10 سال توسط یکی از اعضای تیم 
اصفهان اظهار داشت: شکل گیری هیات جدید بوکس استان 
در حالی بود که تیم اصفهان در رده آخر کشور قرار داشت و 
عمال اصفهان به زنگ تفریحی برای رقبا بدل شده بود، اما با 
تالش های بی دریغ مربیان و مس��ووالن هیات رفته رفته به 

یکی از تیم های قدرتمند کشور تبدیل شده است.
دبیر هیات بوکس استان اصفهان سال 84 را دوران آغاز افول 
بوکس اصفهان ذکر کرد و افزود: از س��ال 90 تاکنون هیات 
جدید بوکس اصفهان با عش��ق و عالقه به این رشته ورزشی 
آن را دوباره احیا و زنده کرد و هر روز شاهد پیشرفت بوکس 

استان هستیم.
 وی تاکی��د کرد: تع��داد قهرمان��ان و ملی پوش��ان اصفهان

 رو به رشد است و همه این پیش��رفت ها مدیون تالش های 
شبانه روزی مسووالن بوکس اصفهان است که ناشی از تعهد و 

عالقه نسبت به این رشته ورزشی محسوب می شود.
ش��فیعی از پیگیری های این هیات برای میزبانی مسابقات 
کش��وری در س��ال آینده پس از س��ال ها تالش خب��ر داد و 
خاطرنش��ان کرد: از مهمترین برنامه هایی که هیات بوکس 
استان برگزار کرده، می توان به برگزاری دوره های داوری در 
سطوح مختلف و مربیگری در هر سه سطح اشاره کرد، ضمن 
این که در 17 شهرستان استان هیات بوکس فعال شده است.

وی در ادامه ابراز کرد: افزایش تعداد داوران کشوری از سه نفر 
به هفت نفر و باال بردن سطح علمی و کیفی مربیان و داوران از 

دیگر فعالیت های اخیر بوکس اصفهان است.
نکته این جاست که بوکس اصفهان نیز با برنامه ریزی مانند 
رشته های دیگر ورزشی که نمایندگان موفقی از اصفهان در 

سطح ملی دارند، باید مطرح شود.

زاویه

6
نکونام مصدوم شد

معاون پزشکی استقالل در مورد وضعیت مصدومیت جواد نکونام گفت: ازاو تست پزشکی خواهم گرفت 
تا پس از معاینات الزم از پای این بازیکن در خصوص وضعیتش نظر دهم. نکونام در بازی با صبا مصدوم 

شد اما امید است در بازی بعدی تیم اش حضور داشته باشد .

خرم خسرو، نویسنده منتقد
درس��ت اس��ت که گروه نس��بتا خوب و راحتی داش��ت ولی 
برای بوس��نی که تا کنون حداکثر موفقیت��ش انجام یک پلی 
آف با پرتغال و س��ر مربیگ��ری کارلوس ک��ی روش بوده این 
 موفقیت بسی تاریخی خواهد بود.کشوری که اولین بازی غیر

 رسمی اش را در سال 1993 در ایران برگزار کرد ،حاال وقتی 
برای اولین بار به جام جهانی می رود هم گروه ایران می شود؟ 
 جالب این که ب��زرگ ترین باخت بوس��نی ه��م در برابر یک
  هم گروهی دیگر یعنی آرژانتین در س��ال 1998 و با حساب

 5 بر صفر بوده است.

قوی ترین مهره سر مربی تیم
مربی 58 ساله بوسنی برای خودش یک داستان دیگری است. 
از کسانی بود که واقعا می توانست چند نفر را بر روی دستمال 
دریبل بزند. با 28 سال س��ن )در یوگسالوی سابق قانونی بود 
 که زیر این س��ن بازیکنان نمی توانستند ترانس��فر شوند( به 
پاریس سن ژرمن پیوست. می گویند تا قبل از ایبراهیموویچ 
بهترین بازیکن پاریس س��ن ژرمن بوده اس��ت .یک هنرمند 

واقعی با توپ ب��ود. بعضی ها حت��ی می گفتند ک��ه بازیکنی 
اس��ت که تکرار نمی ش��ود. هر چند و به هردلیل��ی از معدود 
مربیان بود که در قرعه کشی جام جهانی شرکت نداشت و این 
مراس��م را از خانه خود در پاریس تماشا می کرد ولی نتوانست 
رضایت خود را از نتیجه قرعه پنهان نماید. اس��طوره بال منازع 
تیم ملی یوگس��الوی س��ابق و باشگاه پاریس س��ن ژرمن که 
 هوادارانش بسیار به او احترام می گذاشتند، کسی که پاس های

 فوق العاده ای می داد، حتی زمانی یک تماس هایی هم بین او 
و بارسلونا امسال برقرار شده بود که به بار ننشست.

سافت سوش��یچ برگ برنده بوس��نی اس��ت نه ژکو نه بگویچ 
و نه امیر س��پاهیچ نه، اوس��ت که ای��ن تیم را تبدی��ل به یک 
 تی��م واقعی نمود. ب��ا کاریزمای مث��ال زدنی خ��ود و با دانش

 فوتبالی اش توانست با یک سری بازیکن معمولی )تنها 2 تا 4 
بازیکن شاخص در این تیم وجود دارد( یک تیم نسبتا کامل را 
بسازد تیمی که خوب فوتبال بازی می کند، تیمی که می داند 
چه می خواهد و تیمی که خوب و زیاد گل می زند )3/6 در هر 
بازی. در مسابقات مقدماتی تنها آلمان ها از آن ها بیشتر گل 

زدند(.

 سوش��یچ بعد از قرعه کش��ی دنبال آم��اده س��ازی و تدارک
 بازی های دوس��تانه قوی رفت. او از قرعه کش��ی راضی است 
و می خواه��د با آمادگ��ی کامل پا ب��ه این مس��ابقات بگذارد.  
یکی ازکم��ک های او تومیس��الو پیپ لیتس��ا اس��ت که 11 
س��ال دروازه بان انرژی کوبتوس بود و کس��ی اس��ت که یک 
گل به خ��ودی جالب زد) زمانی که یک ت��وپ بدون خطر را با 
س��ر وارد دروازه خودی ک��رد( و بابت ای��ن کارش یک جایزه 

 هم دریافت نمود و بار دیگر 
این ک��ه زمانی ک��ه گرهارد 
ش��رودر و آنج��ال مرک��ر به 
تمرینات تیم انرژی کوبتوس 
رفته بودن��د و لحظه ای که 
کانس��الر گرهارد ش��رودر 
ه��وس زدن ی��ک پنالت��ی 
ب��ه او می کن��د از ب��اال به او 
م��ی گویند نکند ک��ه ضربه 
کانس��الر را بگی��ری ولی او 
گوش نداد و پنالتی ش��رودر 
گل نش��د و باع��ث ناراحتی 
هیات مدیره گردید! در تیم 
انرژی کوبتوس بسیارخاطر 
 خواه دارد و بعد پایان دوران
  بازیکن��ی ب��ه او پیش��نهاد
 مربی گ��ری را نی��ز دادند.

ظاهرا در بوسنی اکثر کارشناسان ش��انس زیادی را برای تیم 
خود قایل هس��تند که بتواند ب��ه دور دوم صع��ود کند و این 
می تواند ش��انس تیم ملی ایران را افزایش دهد.ایویسا اوسیم 
معروف می گوید که نباید از لیونل مس��ی و تیم ملی آرژانتین 

ترسید و باید به تیم های ملی ایران و نیجریه احترام گذاشت.
 بوسنی تیم 21 رنکینگ مشکوک فیفاست جایی که ایران در 
مواقعی حتی به 15 آن نیز رسیده است. بنابراین نباید خیلی 
گول و فریب این اعداد را بخوریم و باالترین زیبایی فوتبال در 
غیر قابل پیش بینی بودن آن است.یکی از نکات مثبت بوسنی 
برای ایران ش��ناخت کارلوس کی روش از آن هاس��ت،4 سال 
پیش او هدایت تیم ملی پرتغال را در مرحله مقدماتی به عهده 
داشت و موفق ش��د که در 2 بازی نزدیک و نفس گیر تیم ملی 
بوسنی را حذفکند.بوسنی یائی ها حدود 20 روز پیش در یک 
بازی دوستانه در امریکا به آرژانتین 2 بر صفر باختند و شناخت 

آن ها از حریف اول خود در سطح بسیار باالیی است.
اگر تیم ملی خ��ود را با آمادگی حداکثری و ب��ا برگزاری چند 
دیدار با تیم های قوی تر از خود به این مس��ابقات اعزام داریم 
گرفتن امتیاز از بوس��نی و نیجریه اصال بعید نیست ومهم این 
است که در روز بازی با این 2 تیم در اوج فرم مسابقه ای خود 

باشیم.

بوسنی پدیده جدید بالکان

درهم آورد ومصاف با ایران
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قلبتان از شما فقط 
2هزار قدم می خواهد

  فریزبی رشته ای نوپا 
و بدون هزینه

پژوهشی جدید نش��ان می دهد تنها با پیاده روی 2000 قدم اضافی در روز، 
افرادی که به اصطالح دچار عدم تحمل گلوکز هستند خطر ابتال به حمله قلبی 
و سکته مغزی برایشان کاهش می یابد. طی این پژوهش 9300 بزرگسال که 
به بیماری قلبی عروقی مبتال بوده یا در خطر ابتال به آن قرار داشتند، از سراسر 

دنیا مورد بررسی قرار گرفتند.
 تمامی این افراد برنامه های اصالح سبک زندگی برای کاهش وزن و همچنین 
انجام ورزش منظم را دریافت کردند؛ عالوه بر این در ابتدا و انتهای آزمایش نیز 

برنامه های گام شمار برای تمامی افراد در نظر گرفته شد.
 نتایج نش��ان می داد افرادی که عالوه بر برنامه ریزی های طرح ش��ده، روزانه 
2000 قدم یعنی حدود 20 دقیقه پی��اده روی در روز را به برنامه خود اضافه 
کردند، حدود 8 درصد خطر ابتال ب��ه بیماری های قلبی و عروقی را برای خود 

کاهش دادند.

با توجه به این که رشته فریزبی به امکانات زیادی نیاز ندارد،همگانی شدن این 
رشته برای فدراسیون ورزش های همگانی اهمیت زیادی دارد.مهدی سالمی 
مسوول برگزاری مسابقات فدراسیون ورزش های همگانی کشور در نخستین 
گردهمایی و دوره آش��نایی ب��ا ورزش فریزبی که به میزبان��ی کمیته فریزبی 
 هیات ورزش های همگانی اس��تان اصفهان برگزار ش��د،اظهار داشت:هیات

ورزش های همگانی استان اصفهان یکی از موفق ترین هیات های فدراسیون 
همگانی در چندسال گذش��ته است.وی با بیان این که رش��ته فریزبی در دنیا 
ساختار رسمی و فدراسیون جداگانه ای دارد و سطح فعالیت در آن در کشورهای 
دیگر بسیار زیاد است،افزود:یکی از بهترین گزینه ها برای این که خانواده ها به 
ورزش روبیاورند،همگانی کردن ورزش کم هزینه و سهل الوصول فریزبی است.

امید است روسای کمیته ها در سراسر کشور نهایت همکاری و تعامل را داشته 
باشند تا بتوانیم شاهد همگانی شدن این رشته ورزشی در بین مردم باشیم .

فدراسیون جهانی والیبال تعطیل شد
دفتر فدراسیون جهانی والیبال )FIVB( در سوئیس،  جمعه گذشته به 
مدت 17 روز به خاطر فرا رسیدن سال نو میالدی تعطیل شد. کارمندان 
 شاغل در مقر فدراس��یون جهانی والیبال ،روز دوشنبه 16 دی ساعت

 9 صبح در محل کار خود حاضر خواهند بود.

لیگ تنیس روی میز بانوان
مرحله رفت این مس��ابقات 17 و 18 بهمن در آکادمی بین المللی 
تنیس روی میز برگزار خواهد شد. تاکنون 6 تیم برای این رقابت ها 
اعالم آمادگی کرده ان��د. متمرکز برگزار ش��دن بازی ه��ا به دلیل 

مشکالت مالی تیم ها برای رفت و آمد عنوان شده است.

بکام دوباره به فوتبال برمی گردد
روزنامه  »الراسون بولیوی« از بازگشت بکام به مستطیل سبز خبر 
داد و نوشت: بکام که چند ماه پیش با پیراهن پاری سن ژرمن از 
دنیای فوتبال خداحافظی کرد به احتمال زیاد با باشگاه بولیوار 

قرارداد امضا خواهد کرد ودوباره به میدان خواهد آمد.

 از برتری یاران اسالوکو
 تا اعتراض ها وعکس العمل های تند صادق زاده

 بازی دو تی��م فوالدماه��ان و ذوب آه��ن در دربی ش��هر اصفهان 
عکس المع��ل متف��اوت مربیان نس��بت ب��ه تصمیم��ات داوران 
 وبازیکنان دو تیم را در پی داش��ت. کوهیان آرام ومهربان نسبت به

 تیم اش،اعتراض و فریادهای صادق زاده بر سر بازیکنان، اما هر دو 
 مربی در اعتراض ب��ه داروی هم صدا بودند.بعد از یک س��ال غیبت

 ذوب آهن در لیگ برتر و محروم بودن تماشاگران بسکتبال از دربی 
دیدنی شهر اصفهان، فوالدماهان در دومین دیدار ذوب آهن در دوران 
محرومیت این تیم از حضور تماشاگرانش، میزبان ذوبی ها بود. این 
مساله موجب شده بود تا هواداران ذوب آهن بتوانند از نزدیک شاهد 
جدال تیم محبوبش��ان در مقابل رقیب سرسخت همشهری خود 

فوالدماهان باشند.این جدال حساس جدای از نتیجه امتیازی پایینی 
که برای هر دو تیم در تابلو ثبت کرد صحنه های دیدنی وپر هیجانی 

را به همراه داشت.
     با توجه به میزبانی ماهان و فرصتی که برای تماشاگران محروم 
ذوب آهن پیش آمده بود انتظار می رفت از این شهرآورد استقبال 
خوبی شود، اما اکثر صندلی های سالن مخابرات همچنان خالی بود.

    دو آسمان خراش لیگ برتر بسکتبال ایران در شهرآورد اصفهان 
به میدان رفتند، اس��الوکو ورانس از ذوب آه��ن و جابر روزبهانی دو 
 بازیکن بلند قامت لیگ امسال هستند که در این میان اسالوکوورانس

 موفق تر از هم پستی خود در فوالدماهان بود.
     عملک��رد ب��د بازیکنان فوالدماه��ان و از دس��ت دادن فرصت، 
صادق زاده را برآشفت. این امر موجب شده بود تا صادق زاده نسبت به 

تصمیمات داوران نیز عکس العمل های تندی داشته باشد .
     بی تجربه بودن برخی از بازیکنان ماهان در جاگیری واستفاده 
از موقعیت ها، صدای برخی از بازیکنان با تجربه این تیم را در آورد 
که در این میان اکبری و داوری بیشتر از بقیه هم تیمی های خود را 

راهنمایی و در برخی مواقع  با داد و فریاد به خود می آوردند.
    در میان تماشاگران ذوب آهن کاپیتان والیبال ذوب آهن به همراه 
2 تن دیگر از بازیکنان این تیم به چشم می خورد. در بین تماشاگران 
VIP  نیز در کنار چهره های همیش��گی رقابت های پیشکسوتان 
بس��کتبال اصفهان حضور فرامرز می آبادی رییس هیات هندبال 

استان توجه حاضران در سالن را به خود جلب کرده بود.

حواشی  شهرآورد آسمان خراش های اصفهانی

ت�ا قب�ل از ش�روع مس�ابقات مقدماتی ج�ام جهان�ی کمتر کس�ی فک�رش را می ک�رد که  گروه 
بوسنی و هرزگوین این کشور کوچک و جنگ زده در وسط بالکان که گرفتار هزاران مصیبت ورزش 

است بتواند به جام جهانی و آن هم به طور مستقیم راه یابد.

ظاهرا در بوسنی 
اکثر کارشناسان 
شانس زیادی را 

 برای تیم خود
 قایل هستند که 

بتواند به دور دوم 
صعود کند و این 
می تواند شانس 

 تیم ملی ایران
 را افزایش دهد



 کمبود اعتبارات مهم ترین 
مشکل دانشگاه علوم پزشکی 

رييس س��ابق دانشگاه علوم پزش��كي ش��هرکرد کمبود اعتبارات را 
مهمترين مشكل دانشگاه علوم پزشكی دانس��ت و برلزوم همكاری 
مس��ووالن اس��تان در تامين اعتبار برای اين دانش��گاه تاکيد کرد.

رضا ايماني در آيين تكريم و معارفه رياس��ت دانشگاه علوم پزشكي 
شهرکرد به فعاليت هاي خود در چهار سال گذشته در حوزه بهداشت 
و درمان اش��اره کرد و افزود: با افزايش 30 درصدي اعتبارات جاري 
 در حوزه  بهداشت و درمان بسياري از مش��كالت اين حوزه برطرف 

خواهد شد.
ايماني خاطر نشان کرد: در استان کمبود مراکز و خانه هاي بهداشتي 
احس��اس نمي ش��ود همچنين به اندازه کافي نيروي انساني در اين 
حوزه فعاليت مي کنند و فقط بايد در راستاي ارتقای کيفيت خدمات 
بهداش��تی و درمانی تالش کرد.وي به رش��د 100درصدي متوسط 
دريافتي پرسنل در حوزه بهداشت و درمان استان نسبت به سال 88 
اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد در دو دوره بدون 
تصويب يك ريال اعتبار حدود 1100 پرستار استخدام کرده است که 
اين امر باعث شده که دانشگاه با چالش روبه رو شود که اميدواريم با 

تامين اعتبارات اين مشكالت حل شوند.

  افتتاح صحن امامزادگان
 شیث و قیس گندمان

مدي��رکل اوق��اف و ام��ور خيريه شهرس��تان بروجن گف��ت: صحن 
امامزادگان شيث و قيس واقع در روس��تای امام قيس از توابع بخش 

گندمان با 500 ميليون ريال اعتبار در هفته وقف افتتاح می شود.
حجت االسالم محسن غالميان اظهار داشت: به مناسبت گراميداشت 
هفته وقف همايش تجليل از واقفين و خيرين در اين شهرستان برگزار 
می شود.وی با اشاره به ديگر برنامه های اين شهرستان در هفته وقف، 
گفت: افتتاح منزل مس��كونی با اعتبار 50 ميليون تومان، افتتاح دو 
صحن از امامزادگان شهرستان با اعتبار 50 ميليون تومان و اعزام مبلغ 

از مهمترين برنامه های هفته وقف در اين شهرستان است.

 پرداخت تسهیالت به 2200 طرح 
خود اشتغالی

معاون توس��عه اش��تغال و خودکفايی کميت��ه امداد ام��ام خمينی 
چهارمحال و بختياری گفت: از ابتدای امسال تاکنون 2 هزار و 200 
طرح خود اشتغالی و مشاغل خانگی از کميته امداد استان تسهيالت 
دريافت کرده اند.نوذر حيدری اظهار داشت: با برنامه ريزی های صورت 
گرفته 20 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار برای اشتغال نيازمندان 
اين استان هزينه شده اس��ت.وی گفت: تا پايان امسال بايد 2 هزار و 
200 طرح خود اشتغالی و 450 مورد نيز مشاغل خانگی ايجاد شود.

خبر ویژه

اخبار کوتاه 

مدير ش��رکت غله و خدم��ات بازرگان��ی چهارمح��ال و بختياری گف��ت: 15 هزار ت��ن گندم در 
 سيلوهای چهارمحال و بختياری ذخيره سازی شد.محس��ن ضيايی اظهارداشت: اين مقدار گندم
 به منظور ارتقای کيفی آرد و برای اختالط با گندم بومی استان  در سيلوها ذخيره سازی شده است.
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گرد همایی

  همایش بصیرت و میثاق 
با والیت 

رييس ش��ورای هماهنگی تبليغات اسالمی چهارمحال 
و بختي��اری گف��ت: هماي��ش بصي��رت و ميث��اق ب��ا 
 واليت ب��ه مناس��بت حماس��ه ۹ دی در اس��تان برگزار 

می شود.
 علی گرجی در ش��هرکرد اظهارداش��ت: حماسه جاودان 
۹ دی، حماسه نسل سومی های انقالب بود که به عنوان 
فتح الفتوح ملت مبارز و ش��جاع ايران بر تارک درخشان 

افتخارات ملی ايران می درخشد.
وی افزود: حماسه ۹ دی، پيوند ناگسستنی امت با امامت 
و تودهانی محك��م ملت ايران به جريان��ات فتنه  گر بود و 
 اين حماس��ه ضامن بقا و رمز ماندگاری انقالب اسالمی

 است.
گرج��ی، حماس��ه ۹ دی را قل��ه افتخ��ارات مقاومت و 
ايستادگی ملت در هشت ماه جنگ نرم و عمليات روانی 
دشمن دانست و گفت: اين حماسه به عنوان نقطه عطفی 
در راس��تای نمايش اتحاد و انس��جام ملی ايرانيان حول 
محور واليت در تاريخ انقالب اس��المی به ثبت رس��يد و 

برای هميشه در تاريخ ماندگار شد.
اس��المی تبليغ��ات  هماهنگ��ی  ش��ورای   ريي��س 

 چهارمح��ال و بختي��اری با بي��ان اين ک��ه ۹ دی، قيام 
عاشوراييان عليه عاشوراس��تيزان بود، اظهار داشت: قيام 
 مردم��ی ۹ دی روز رس��وايی فتنه گ��ران عاشوراس��تيز

 است.
گرجی از برگ��زاری همايش بصيرت و ميث��اق با واليت 
همزمان با ۹ دی در استان خبر داد و گفت: اين همايش 
همزمان با ۹ دی در مرکز استان و از چهارم تا دهم دی ماه 

در ساير شهرستان ها برگزار می شود.
وی با بيان اين که حماس��ه ۹ دی امسال با شعار لبيك يا 
رسول اهلل گرامی داشته می شود، افزود: تبيين عظمت و 
شكوه حماس��ه ۹ دی درخنثی کردن فتنه 88 ، در راس 

برنامه ها قرار دارد.
 گرج��ی خاطرنش��ان ک��رد: اي��ن حماس��ه تاريخ��ی و

 ماندگار ب��ه تعبير زيبای مق��ام معظم رهب��ری يكی از 
قله های فراموش نش��دنی، حرکتی برخاس��ته از اعماق 
ايمان ها و بصيرت ملی، ش��ناخت لحظه ها و موقعيت ها 
 و انج��ام عم��ل ب��ه موق��ع در آن لحظه ه��ا، حض��ور
  در عرص��ه مجاهدانه، حرکت��ی متكی بر ايم��ان و اراده

  اله��ی، مردمی و خودج��وش در تاريخ انقالب اس��المی 
بود.

سومين همايش »بام ايران در حسرت آب« در سالن غدير اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختياری برگزار شدو موارد 
مهمی همچون ض��رورت عادالنه توزيع ش��دن آب، آثار مخرب 
زيست محيطی و خشكس��الی تونل گالب، فراهم نمودن زمينه 
آواره شدن بسياری از مردن توسط تونل گالب، آب رسانی سيار 
160 روس��تا در چهارمحال وبختياری با تانك��ر و... از مهمترين 

مواردی بود که در اين همايش مطرح شد.
توزیع آب باید به صورت عادالنه باشد

نماينده ولی فقيه در اس��تان چهارمحال وبختياری و امام جمعه 
شهرکرد در اين همايش گفت: توزيع آب بايد به صورت عادالنه 

باشد.
حجت االسالم محمد علی نكونام با اشاره به حادثه تروريستی در 
کشور عراق، عنوان کرد: شهادت هم وطنان در حادثه تروريستی 

عراق را تسليت عرض می کنم.
وی بيان کرد: عمل گروه های تروريس��تی را محكوم می کنيم و 

شهدا دارای جايگاه بزرگ و رفيعی هستند.
وی در ادامه گفت: مس��اله توزيع منابع آب در بين استان ها بايد 
 سمت و س��ويی عادالنه داشته باش��د و بايد عدالت در توزيع آب 
در نظرگرفته شود.امام جمعه ش��هرکرد افزود: در مساله انتقال 
وتوزيع آب بايد هرکس��ی به حق خود برسد و حقوق آب رعايت 

شود.

تونل گالب آثار مخرب زیست محیطی و خشکسالی 
را در پی خواهد داشت

رييس شورای اسالمی شهرش��هرکرد نيز در اين همايش گفت: 
تونل گالب آثار مخرب زيس��ت محيطی و خشكس��الی را در پی 

خواهد داشت.
بياتی با اشاره به عدم کارشناس��ی بودن طرح گالب عنوان کرد: 
طرح انتقال آب تونل  گالب 2 طرحی غير عملی و کارشناس��ی 

نشده است و فاقد مبحث علمی است.
وی در ادامه گفت: برای طرح انتقال آب تونل گالب 2، مطالعات 
زيست محيطی انجام نشده است و مشكالت عديده ای را در پی 
دارد. وی افزود: س��ومين همايش بام ايران در حس��رت آب يك 
همايش علمی و تخصصی اس��ت و کارشناسان و اساتيد دانشگاه 

در اين جمع حضور دارند.
تونل گالب زمینه آواره ش�دن بس�یاری از مردم را 

فراهم می کند
رييس شورای اسالمی شهرش��هرکرد اظهار داشت: طرح انتقال 
آب تون��ل گالب آث��ار تخريبی بس��ياری بر زندگ��ی و فرهنگ 
و اقتصاد م��ردم اين منطق��ه دارد و اي��ن تونل با اث��ر مخرب بر 
 محيط زيس��ت و ايجاد خشكس��الی زمينه کوچ و آواره ش��دن

 انسان های زيادی را فراهم می کند.
نتق��ال  ا محمدرض��ا بيات��ی اذع��ان داش��ت:  درط��رح 

 آب ب��ه اس��تان همج��وار باي��د ح��ق آب م��ردم اس��تان
 چهارمحال وبختي��اری در نظر گرفته ش��ود.وی افزود: مس��اله 
حق آب م��ردم اس��تان چهارمح��ال وبختياری باي��د به صورت 

مسالمت آميز و علمی پيگيری شود.
 بیش از 160 روستا در چهارمحال وبختیاری با تانکر 

آب رسانی می شوند
نماينده مردم ش��هر ش��هرکرد، بن، س��امان در مجلس شورای 
اس��المی نيز در اين هماي��ش گفت: بي��ش از 160 روس��تا در 
چهارمحال وبختياری با تانكر آب رس��انی می شوند.سيد سعيد 
زمانيان با اشاره به خشكس��الی های اخير در استان، عنوان کرد: 
ذخاير آب استان به دليل کاهش بارش و نزوالت جوی به مقدار 

قابل مالحضه ای کاهش يافته است.
وی در ادام��ه گف��ت: ۹0 درص��د از تامي��ن آب ش��رب در 
اس��تان توس��ط ذخاير آب های زيرزمينی صورت م��ی پذيرد.

وی اف��زود: م��ردم اس��تان چه��ار مح��ال وبختياری ب��ا وجود 
 تحم��ل س��رمای ش��ديد کمتري��ن اس��تفاده از مناب��ع آب را 
 داش��ته اند.وی بي��ان ک��رد: ب��ا وج��ود دو رودخان��ه کارون و

زاينده رود در اس��تان ، شهرس��تان لردگان باکمبود آب مواجه 
شده است.

نماينده مردم  ش��هرکرد بن س��امان در مجلس شورای اسالمی 
عن��وان کرد: اس��تان ب��ا انتقال م��ازاد آب ب��ه اس��تان همجوار 
 مش��كلی ندارد .وی ادام��ه داد : روس��تاهای زيادی در اس��تان

 چهارمحال وبختياری مشكل تامين آب ش��رب دارند و با تانكر 
آب رسانی می شوند.

برای انتقال آب باید حق آب مناطق باال رعایت شود
سعيد زمانيان اذعان داشت: طرح  انتقال آب  تونل گالب علمی 
 و کارشناس��ی نبوده است و متعارض با ش��رايط زيست محيطی

 است.
وی در ادامه گف��ت: برای انتق��ال آب بايد ح��ق آب مناطق باال 
رعايت ش��ود و در توزيع آب بايد عدالت نيز در نظر گرفته ش��ود 
 و ميزان مصرف آب در خود اس��تان در شرايط پيك مصرف تنها

 7 درصد است .
نماينده مردم شهرستان  شهرکرد، بن و سامان اذعان داشت: طرح 
انتقال آب تونل گالب توجيه اقتصادی ندارد و  آثار مخرب زيست 

محيطی را در پی خواهد داشت.
وی افزود: ميزان ذخاير آبی دشت های استان کاهش يافته است 

و ميزان بيالن دشت های استان منفی شده است.
سعيد زمانيان تصريح کرد: ميزان دبی خروجی چاه های استان 

در اثر کاهش باران و نزوالت جوی تقليل يافته است.

هرکسی به حق خود از آب برسد 

آب رسانی سیار 160 روستا در چهارمحال وبختیاری

ذخیره سازی 15 هزار تن گندم در سیلوهای  استان
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آراء   ) نوبت دوم ( 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی   103/92/806/53 شماره   857

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

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

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

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

بادرود موضوع سند انتقالی شماره 50868-65/12/03 دفتر خانه 7 نطنز   
روح  آقای   –  1392/7/21 مورخ   139260302022000318 شماره  رای   -4

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

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

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

الواسطه از مالک رسمی آقای جعفر آقا شریفی مقدم بادی  
مرضیه  خانم   –  1392/8/27 مورخ   139260302022000328 شماره  رای   -7
خانه   یکباب  ششدانگ   1230006052 ملی  بشماره  جمشید    فرزند  کوثری 
 3092 ازپالک   مفروز  فرعی   9188 پالک  بشماره  مربع  متر   125/50 بمساحت 
فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود  جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای حاجی یاسری   

8- رای شماره 139260302022000349 مورخ 1392/8/16 – آقای حمید فرجاد 
دانگ  ملی 0070769265 سه  بشماره  بشماره شناسنامه 2216    فرزند محمد 

مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تعمیر گاه  بمساحت 887 متر مربع بشماره 
پالک 9197 فرعی مفروز ازپالک  928 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود  جزء 
آقای عباس  از مالک رسمی  الواسطه  بادرود خریداری مع  ثبتی  نه حوزه  بخش 

امیر سعیدی 

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

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

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

بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی حیدری 
محمود  آقای   –  1392/8/18 مورخ   139260302022000357 شماره  رای   -12
 1239877481 ملی  بشماره     98 شناسنامه  بشماره  جعفرآقا  فرزند  باغبانیان  
ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 310 متر مربع بشماره پالک 187 فرعی مفروز 
ازپالک  200- اصلی واقع در امیر آباد بادرود   جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی قربیان بادی 
13- رای شماره 139260302022000361 مورخ 1392/8/18 – خانم بتول بابائی 
فرزند مصیب  بشماره شناسنامه 3604   بشماره ملی 1239200481 ششدانگ 
یکباب مغازه  بمساحت75/70 متر مربع بشماره پالک 9196 فرعی مفروز ازپالک 
261  فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود   جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای  آقای مصیب بابائی م الف 185 رضا 
طویلی رئیس ثبت بادرود 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 92/9/16
 تاریخ انتشار نوبت دوم 92/10/1

آگهی مزایده مال غيرمنقول 
 )  8500036 مکانیزه   (   85 534 ش   /  34 کالسه  اجرائی  پرونده  اساس  875بر 
تمامت 6000سهم مشاع ازهفده هزاروسیصدو بیست وپنج ویک شانزدهم سهم 
مشاع ازیک سهم ازهفتادودو سهم ششدانگ آب وامالک اسفه به شماره پالک 

ثبتی چهل وچهار اصلی واقع دربخش یک ثبتي شهرضا مورد ثبت صفحه 427  
دفتر289  امالک ششدانگ با حدود اربعه ذیل: شمااًل اول درامتداد مرزاشتراکی 
قنات مهیار76 اصلی سوم درامتداد مرزاشتراکی چهارم درامتداد  دوم درامتداد 
جاده  درامتداد  ششم  مرزاشتراکی  درامتداد  پنجم  اصلی   56 آباد  جالل  قنات 
به  هشتم  اصلی   73 سورچه  اراضی  به  مرزاشتراکی  درامتداد  هفتم  عمومی 
رودخانه سورچه شرقًا اول به اراضی بایره دوم دیواریست به اراضی مهدی آباد 
8 اصلی سوم به زمین های بلند مهدی آباد 8 اصلی جنوبًا اول به رودخانه دوم به 
دیوارباغهای خیرآباد سیزده اصلی سوم به جوی غربًا اول درامتداد جاده عمومی 
ومرزاشتراکی وجوی صحرایی به اراضی خیرآباد13 اصلی دوم مرزاشتراکی با 
اراضی سورچه 73 اصلی حقوق ارتفاقی قنات مهیار76 اصلی ازمورد ثبت عبورمی 
کند به نام شرکت رزپالستیک نوبهار ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند 
رهنی شماره 142558مورخ 1377/10/17 دفتراسناد رسمی 92 اصفهان از طرف 
شرکت مذکور در رهن سرپرستی بانک تجارت استان اصفهان قرار گرفته وبه 

علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ 
اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  باستناد  بستانکار  بانک  درخواست  به  اجرائیه 
قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته 
وبرابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی 
دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید که دوازده هزارسهم 
ازهفتادودوسهم  ازیک سهم  شانزدهم  ویک  هزاروسیصدوپنج  هفده  ازکل  مشاع 
ششدانگ به صورت یکباب شرکت میباشد دارای مساحت عرصه 6000 مترمربع 
)75 ×80 متر(است واعیانی آن 480 مترمربع سوله و70 مترمربع نگهبانی میباشد 
وپشم  توری  وسقف  آجرلفتون  ونمای  سانتی   35 آجری  دیوارهای  با  سوله 
وشیشه ودرب وپنجره فلزی وساختمان نگهبانی با دیوارهای باربروسقف تیرآهن 
اطراف که طرف  است.دیوارهای  فلزی  وآجروکف موزائیک ودرب وپنچره های 
وطرف  کشی  بند  بدون  آجرلفتون  با  شمال  وطرف  سیمانی  بلوک  با  آن  جنوب 
شرق وغرب با آجرزبره اجرا شده به ارتفاع حدود 2/5 تا 3 مترمی باشد. به مبلغ 
هشتصدومیلیون ریال )800,000,000( ریال ارزیابی گردیده است.ومورد رهن تا 
تاریخ 93/4/28 بیمه می باشد. که تمامت شش هزارسهم مشاع ازدوازده هزارسهم 
مشاع ازهفده هزاروسیصدوبیست وپنج یک شانزدهم سهم ازیک سهم مشاع از 72 
سهم ششدانگ در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
1392/11/16 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده 
به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد 
روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده 6000سهم ازمبلغ کارشناسی 
چهارصد میلیون ریال )400,000,000( ریال شروع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی 
و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه 
بازدید  اکبرکیلومتر5  علی  امامزاده  جاده  ـ   آدرس:شهرضا   به  مزایده  مورد  از 
از هزینه های  اعم  قانونی  کلیه هزینه های  که  است  ذکر  به  آورند الزم  به عمل 
انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  
های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوبیمه وسایر هزینه های 
متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد. این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان در تاریخ1392/10/01 چاپ ومنتشر میشود. مسئول واحد اجراي 

اسنادرسمي شهرضا – سیدمهدي میرمحمدي ومحمدمهدي یوسفیان     

ابالغ اجرائيه 

به  هادي  فرزند  ء  نره  طهمورث  آقایان  به  بدینوسیله   9200052 کالسه   899
متولد   1209570645 ملي  وشماره  سمیرم   از  109صادره  شناسنامه  شماره 
ازحوزه  صادره   506 شناسنامه  شماره  به  فرزندمحمود  اي  نره  وبابک   1343
یک شهرضاوشماره ملي 1199129143 متولد 1349 که طبق ادرس متن سند و 
تقاضانامه ساکنین : جاده شهرضا – سمیرم کیلومتر40 روستاي هوک کدپستي 
آدرس  در  نامبردگان  کهرویه  انتظامي  پاسگاه  گزارش  برابر  8646133451  که 
شماره  رهنی  سند  طبق  شود  می  ابالغ  اند  نگردیده  واقع  شناسائی  مورد  فوق 
89967 مورخ1389/12/09 تنظیمی دردفترخانه  اسناد رسمی شماره 2 شهرضا 
ریال(  4,160,000,000( ریال  میلیون  چهارمیلیاردویکصدوشصت  مبلغ  شما 
تسهیالت  درقبال  که  نموده  استفاده  بانک کشاورزی شعبه شهرضا  ازتسهیالت 
مذکور تمامت مازاد پنج حبه وسه – چهارم حبه مشاع بانضمام مازادثمیه اعیاني 
پنجاه – شصت وچهارم حبه دیگراز72 حبه ششدانگ مزرعه هوک پالک دویست 
وشصت وپنج ) یک ( اصلي واقع در بخش دو ثبتی شهرضا ملکی آقاي بابک نره 
چهارم حبه مشاع وطهمورث نره اي نسبت به سه   – به دوحبه وسه  اي نسبت 
حبه مشاع دررهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی 
وپانصدودوهزاروهفتصدونه  میلیاردوهفتصدوچهارمیلیون  پنج  مبلغ  به  اجرائیه 
ریال )502,709, 5,704ریال( بابت اصل طلب، دیرکردوسود تا تاریخ1392/04/05  
که از این تاریخ به بعدروزانه مبلغ دومیلیون وسیصدویازده هزارویکصدویازده 
تحت  ،صادرو  گردد  می  اضافه  آن  به  تاخیر  جریمه  ریال(   2,311,111( ریال 
شماره بایگاني9200052 درواحداجرای اسناد رسمي شهرضا تشکیل و درجریان 
نامه  وآئین  ثبت  قانون  ماده 34 اصالحی  قانون اصالح  برابر  که  است  رسیدگی 
اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد،لذا به استناد ماده 18آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت درروزنامه زاینده رود 
آگهی  ازانتشار  پس  روز  ده  مدت  گردد وظرف  می  ومنتشر  درج  اصفهان  چاپ 

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

ارزیابی بهای ثمينه اعيانی 
886 شماره 92/3421/31/و آگهی ارزیابی بهای ثمینه اعیانی سرکار خانم فاطمه 
بیگم خداییان زواره نظر به اینکه جنابعالی مالک بهای ثمینه اعیانی 5 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ پالک 2014 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
ارزیابی  طی  دادگستری  رسمی  کارشناس  و  باشد  می  اصفهان  ثبت   17 بخش 
شماره 92/258 مورخ 92/08/28 اعالم نموده ارزش بهای ثمینه اعیانی ششدانگ 
مبلغ  آن  مشاع  حبه   5 بابت  که  باشد  می  ریال   6048000 با  برابر  مذکور  پالک 
420000 ریال به حساب سپرده این اداره واریز گردیده است . لذا مراتب آگهی 
تا از تاریخ انتشار در ساعت اداری به این اداره مراجعه و نسبت به دریافت آن 
اقدام نمائید . چنانچه نسب به ارزیابی فوق الذکر اعتراض دارید ظرف مدت یکماه 
به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده وگواهی آن را به این اداره ارائه 
نمائید . در غیر اینصورت بهای ثمینه اعیانی اسناد مالکیت 5 حبه مشاع از پالک 
امالک و  اسناد  اداره  رئیس  فدائی  اله  ذبیح   415 الف  گردد.م  می  حذف   مذکور 

 زاوره 

ابالغ رای 

: 92/9/25 مرجع  : 1454 بتاریخ  910   کالسه پرونده :92-996 شماره دادنامه 
مهدی   / خواهان  اصفهان   اختالف  حل  شورای  دوم  و  سی  شعبه   : رسیدگی 
خدابنده بنشانی : اصفهان خ قائمیه نبش کوچه 105 فروشگاه مبین سیستم خوانده 
معین مدرسی مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ 7500000 ریال  بابت خرید 
به  به شماره 895 مورخ 89/4/27   فاکتور  فقره  برابر یک  یک دستگاه کامپیوتر 
این  به  پرونده  ارجاع  از  کارپس  گردش   . تادیه  تاخیر  خسارات  مطلق  انضمام 
شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  ء 
: در خصوص دادخواست آقای مهدی خدابنده به  : رای قاضی شورا  می نماید 
طرفیت آقای معین مدرسی بخواسته مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال  بابت خرید 
و  قانونی  خسارت  مطلق  انضمام  به  فاکتور  فقره  یک  برابر  کامپیوتر  یکدستگاه 
مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  حکم  صدور  زمان   تا  تادیه  تاخیر 
انتظار کافی در  اینکه خوانده علی رغم نشر آگهی و وقت و  اصول مستندات و 
و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  شورا  جلسه 
ذمه خوانده  اشتغال  از  نیز حکایت  ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی 
به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
به پرداخت  قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده   198،519،522
خواسته  اصل  عنوان  به  کامپیوتر  یکدستگاه  خرید  بابت  ریال   7/500/000 مبلغ 
و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 1392/7/7   لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت  20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه  و مدت 20 روز پس از پایان مهلت 
اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  از  یکی  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  واخواهی 
قضائی حوزه  اختالف  حل  32شورای  شعبه  10858قاضی  الف  م   . باشد   می 

  اصفهان 

تغييرات 
884 شماره : 3722/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی صباح گستر 
ایرسا با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 50914 وشناسه ملی 10260694816 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  شرکا  مورخ 1392/9/2 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – خیابان حکیم 
بازار بزرگ حکیم واحد 303 کد پستی 8147765367 تلفن 03112120059  تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید . در تاریخ 1392/9/7 
ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل 
اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی رئیس   – . منصور آذری   قرار گرفت 

 اصفهان



 خریدهای نگران کننده گوگل
 و مایکروسافت

ش��اید این تفکر که فیس بوک و گوگل چگونه در حال تسخیر دنیا 
هس��تند برای برخی رنج آور باش��د. آری این ها ذاتا تنها وب سایت 
هس��تند، اما وقتی همین وب س��ایت ها ش��روع به خریدن آینده ما 
می کنند، یعن��ی خریدن کابل های اینترنتی که مردم را در سراس��ر 
جهان به هم متصل و مرتبط می کنند، ی��ک چراغ خطر در ذهن هر 
کسی روشن می شود.باور بکنید یا نه، این اتفاقی است که در حال رخ 
دادن است. اکنون شرکت های بزرگ فعال در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات نظیر مایکروسافت، گوگل، فیس بوک و آمازون به تدریج 
در حال خریدن بخش های مهمی از زیرساخت های اینترنت هستند 
که این امر منجر به خشم بزرگ ترین شرکت های مخابراتی که سابقا 
این کابل ها را تحت کنترل خود داشتند  ش��ده است.صحبت بر سر 
چند کابل انتقال داده در این جا و آن جا نیست. گوگل اکنون، عالوه 
بر این که یک ارتش کوچ��ک از ربات ها را در اختی��ار دارد، صاحب 
100 هزار مایل کابل انتقال داده فیبر نوری در سرتاسر جهان است. 
ش��رکت های مخابراتی که با گوگل مش��غول کس��ب و کار هستند 
عنوان می کنند که این غول جست وجوگر، با اشتهایی سیری ناپذیر 
قراردادهای مربوط به پهنای بان��د را تصاحب می کند، و حتی گاهی 
قراردادهای از پیش نوشته شده را ارایه می کند و از مذاکرات طوالنی 
بر س��ر این موضوع پرهیز دارد.فیس بوک همین چندی پیش از کار 
نصب یک زیرس��اخت فوق حجیم در سراسر قاره اروپا، که مستقیما 
به »آرکتیکا« مرکز داده های غول پیکرش در سوئد متصل می شود، 
فارغ ش��ده و همچنین میلیون ها دالر در خوابان��دن کابلی به طول 
 6 هزار مایل در ع��رض اقیانوس آرام س��رمایه گذاری کرده اس��ت.

در همین حال آمازون با افزایش حجم خرید کابل فیبر نوری، حجم 
س��رمایه گذاری خود در این زمینه را با افزای��ش 44 درصدی به2/6 
میلیارد دالر رس��انده اس��ت.از آن سوی مایکروس��افت هم عالقه و 
تخصص خود در این حوزه را به ایجاد زیر ساخت های زیر دریا معطوف 
کرده اس��ت. همچنین در حالی که این شرکت مش��غول گسترش 
خدمات تحت »کالود« خود اس��ت، هر چه بیشتر نیازمند گسترش 
پهنای باند اینترنتی است. در نتیجه، مشغول ساخت شبکه غول پیکر 
فیبر نوری خود است و با اجاره نامه های بلندمدت، خطوط کابل فیبر 
نوری »ترانس پاس��یفیک«، که قابلیت انتقال داده ها با سرعت یک 
ترابیت بر ثانیه را دارند– و برای انتقال 1500 فایل تصویری با کیفیت 
HD در عرض 1 دقیقه کفایت می کند – در اختیار خود گرفته است.

همان گون��ه که مش��خص اس��ت، هم��ه مش��غول هس��تند! گویا 
سرمایه گذاری در زیر س��اخت اینترنت نکته ای اس��ت که همه این 
غول های دنیای وب در آن اش��تراک ویژه ای دارند. اما این امر برای 
هر کس��ی واجد دو معنی می تواند باش��د.اول این که اکنون با ورود 
غول های دنیای وب به بازار نقل و انتقال داده ها و با رقابتی که در این 
بین در می گیرد، باید منتظر روزهایی باش��یم که ارتباط اینترنتی و 
مخابراتی با ارزان ترین قیمت و بهترین کیفیت در اختیار همگان قرار 
گیرد،زمانی که گسترش این زیرس��اخت ها منجر به افزایش ضریب 
نفوذ اینترنت، حتی در دور افتاده ترین و فقیرترین نقاط دنیا ش��ود، 
و جامعه بشری به تمام معنا »ش��بکه ای« شود.واقعیت نیز این است 
که تا پیش از این شرکت های مخابراتی چندان عالقه ای به گسترش 
شبکه کابل های اینترنتی نداش��تند زیرا با این اتفاق، سود آن ها در 
خطر کاهش قرار می گرفت. اما بر خالف آن ها، سود شرکت هایی نظیر 
گوگل و فیس بوک در گرو افزایش تع��داد کاربران آن ها و همچنین 
اطمینان از برقراری با کیفیت ارتباطات است. در نتیجه این که این 
شرکت ها صاحب زیرس��اخت های اینترنتی باشند، می تواند خبری 
خوشحال کننده تلقی شود.ش��اید گفته »دان کارسو« مدیر اجرایی 
شرکت »زایو« که فروش��نده کابل فیبر نوری به شرکت هایی نظیر 
گوگل است، در این باره به خوبی صادق باشد که: آن ها در واقع کنترل 
سرنوشت خود را در دست می گیرند.اما س��وی دیگر این قضیه آن 
 اس��ت که ش��رکت هایی نظیر فیس بوک و گوگل و مایکروس��افت، 
به گونه ای صاحب آینده بشری خواهند بود. آینده ای که بدون شک 
بر مبنای ارتباطات اینترنتی بنا ش��ده اس��ت و در واقع ساخت این 
 آینده از یک دهه قبل شروع شده اس��ت. آینده ای که در آن تمامی

 فعالیت های بشری بدون چون و چرا وابستگی مستقیم به اینترنت 
خواهد داشت و شاید اغماض نباشد که بگوییم، این آینده می تواند 
به گونه ای تصور ش��ود که در آن، مرگ و زندگی انسان ها نیز در گرو 

انتقال اطالعات از درون کابل ها است.
در بدترین حالت، می توان گفت که بدون ش��ک تسلط شرکت های 
غول دنیای وب بر ش��ریان اصلی انتقال اطالعات در سراسر جهان، 
این معن��ا را به دنب��ال دارد که ای��ن ش��رکت ها »می توانند« طراح 
و س��ازنده نمایی باش��ند ک��ه در ذهن افراد ش��کل خواه��د گرفت. 
 س��ازنده و جهت دهنده به ایده هایی خواهند بود که افراد به آن ها 
می اندیش��ند و چه چیز بهتر از آن که کس��ی بتوان��د صاحب افکار 
دیگ��ران باشد؟ش��اید هم ای��ن همه اغ��راق در م��ورد فعالیت های 
»مشترک« این غول ها، بدبینی مفرط باشد و ذهن را به یاد انتقادات 
فالس��فه مکتب فرانکفورت از آنچه »صنعت فرهنگ« می خواندند، 
بیندازد. اما واقعیت این است که احساس این امر که در آینده صاحب 
هر بیت اطالعاتی که بین ش��ما و دنیای وب منتقل می شود، فیس 
بوک، گوگل، مایکروسافت یا آمازون هس��تند، کمی، نگران کننده 

است، اگر نگوییم وحشت آور است.
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سالمت 

مجازی

محققان با اس��تفاده از یک چاپگر جوهر افشان موفق شدند 
سلول های چشم را برای اولین بار چاپ کنند.

تولید سلول های چش��م بالغ از طریق یک چاپگر سه بعدی 
گامی در راس��تای تولید بافتی اس��ت که پیوند آن می تواند 
برخی از انواع نابینایی را درمان کند.دانشمندان پیش از این 
موفق به چاپ سلول های بنیادین جنینی و سایر سلول های 
نابالغ ش��ده بودند اما آن ها تصور می کردند سلول های بالغ 

برای چاپ بسیار حساس و شکننده هستند.
 اکنون که آن ها موفق شدند سلول های مورد نظر را از اعصاب 
بینایی موش ها چاپ کنند دریافتند که این سلول ها نه تنها 

زنده می مانند بلکه  توانایی رشد هم دارند.
دکتر کیث مارتین استاد چشم پزشکی دانشگاه کمبریج در 
بریتانیا به عنوان یکی از نویس��ندگان ای��ن تحقیق که نتایج 
آن در مجله بیوفابریکیشن منتشر شده گفت: از دست دادن 
سلول های عصبی در شبکیه موجب بسیاری از بیماری های 

چشمی و در نتیجه نابینایی می شود. 
این کار هنوز در مراحل اولی��ه قرار دارد اما هدف اصلی چاپ 

جایگزینی برای شبکیه چشم است.

 مارتی��ن و همکاران��ش س��لول ه��ای گانگلی��ون ک��ه 
سیگنال های چش��م را به مغز منتقل می کنند و سلول های 
گلیایی که عصب ها راپشتیبانی و حمایت می کنند  از بافت 

شبکیه موش های بالغ جدا کردند. 
آن ها از یک چاپگر جوهر افش��ان فیزوالکتریک برای چاپ 
هر دو نوع س��لول با س��رعت 100 س��لول در ثانیه استفاده 
 کردند و این فرآین��د را به صورت ویدیو با س��رعت باال ثبت 

کردند.
 پس از آن آزمایش هایی انجام دادند تا بقا و رشد سلول های 

چاپی را بررسی کنند.
برخالف نیروهایی که س��لول ها در طی فرآیند چاپ تجربه 
کردند، س��لول های گانگلیون که از آن ها با نام س��لول های 
عصب اوپتیک یاد می شود و سلول های گلیایی و همچنین 

سلول های غیرچاپی زنده ماندند.
  عالوه ب��ر آن س��لول ه��ای عصب اوپتی��ک توانایی رش��د 
رشته هایی را که ارتباط با دیگر سلول های عصبی را فراهم 

می کند نیز به دست آوردند.
این درحالی اس��ت که تعداد هر دو نوع سلول در نمونه های 
چاپی کمتر از نمونه های غیر چاپی بود و دانشمندان اعتقاد 
دارند که علت این امر گیر کردن برخی س��لول ها در گلوگاه 

چاپگر بوده است.
عملک��رد آزمای��ش  مارتی��ن،  اظه��ارات   براس��اس 

 سلول های چون سالمت س��لول های عصب اوپتیک بسیار 
 حیاتی خواهد بود . این آزمایش ها درحال حاضر در جریان

 است.

دانشمندان برای اولین بار موفق به چاپ سلول های چشم شدند    

عکس نوشت

 فستیوال
  سازه های یخی
 در بلژیک

سبزیجات از منابع غنی آنتی اکسیدان به حساب می آیند. 
خوش��بختانه این گیاهان در وعده های غذایی ما بسیار 
دیده می ش��وند.  در این جا اما به نمونه هایی اشاره شده 
 که مصرف بیش��تر آن ها به س��المت ما کمک بیشتری  

می کند.

کلم بروکلی
کل��م بروکلی سرش��ار از 
ی ن ها ا کس��ید نتی ا  آ

ض��د س��رطان اس��ت.  
تحقیقات نشان داده است، 
مردانی که پنج بار یا بیشتر 
در هفت��ه از ای��ن قبی��ل 
سبزیجات که بروکلی یکی 
از آن هاست- می خورند، در صورت ابتال به سرطان مثانه، 
10 درصد شانس بهبودی بیشتری نسبت به  مردانی که از 

بروکلی استفاده نمی کنند، دارند.

پیاز
تمام��ی آنتی اکس��یدان

ضد س��رطان پی��از را در  
صورت��ی ک��ه آن را خام 
مص��رف کنید به دس��ت 
خواهید آورد. پختن پیاز 
در دم��ای زی��اد، فوای��د 
در  آن  ضدس��رطان 

سرطان های ریه و پروستات را کاهش می دهد.

ذرت
ذرت را به هر ش��کلی که 
مصرف می کنید -بالل یا 
پخته شده-، تنها مراقب 
باشید که ذرت پخته شده 
را می خورید. یک مطالعه 
در ژورن��ال م��واد غذایی 
کشاورزی و شیمی نشان 
داده است که میزان آنتی اکسیدانِ  لوتئین در ذرت پخته 
شده بیشتر است و هر چه ذرت بیشتر پخته شود، میزان این 

آنتی اکسیدان نیز بیشتر خواهد بود. 
این آنتی اکس��یدان، ریس��ک نابینایی و کم بینایی بر اثر 

کهولت سن را در افراد مسن  کاهش  می دهد.

نخود سبز
در یک��ی از تحقیقات در 
ژورنال بین المللی سرطان 
مشخص شده که مصرف 
نخود سبز به همراه دیگر 
حبوبات، ریسک سرطان 

معده را کاهش می دهد.

کلم پیچ
این گیاه سبز با برگ های 
مجعد، سرشار از ویتامین 
»س��ی« اس��ت. آنت��ی 
اکسیدان آن با کم کردن 
سطح LDL یا کلسترول 
بد، منجر به کاهش ریسک 
بیم��اری ه��ای قلب��ی 

می شود.

فلفل قرمز
یک فلفل متوسط، فقط ۳2 
کالری دارد اما دارای حجم 
عظیمی از ویتامین س��ی 
است که حدود 150 درصد 
از ارزش روزانه توصیه شده 
را تامین کرده و از گرفتگی 
شرایین که از عوامل اصلی 

بروز بیماری های قلبی است، جلوگیری می کند.

اسفناج
اس��فناج با کاروتنوئیدها 
ش��ده؛  س��اخته 
آنتی اکسیدان هایی که به 
سالمت چش��م ها کمک 
ب��روز  از  و  می کن��د 
دژنراس��یون ماکوالر که 
باع��ث نابینای��ی در افراد 

مسن می شود، جلوگیری  می کند.
 پختن سبزیجات کمک می کند لوتئین )کاروتنوئید( بهتر 
توسط بدن جذب شود.ماکوالر نقطه ای زردرنگ در شبکیه 
چشم است که بیشترین حساس��یت به نور را در شبکیه 
 دارد و فساد آن از ش��ایع ترین عوامل کوری در افراد مسن 

 است.

جوانه یونجه
این نیروگاه کوچک، منبعی 
غن��ی از بتاکارتن اس��ت. 
آنتی اکس��یدانی است که 
شما را در برابر سرطان ریه 
محافظ��ت می کن��د و به 
ساخت پوس��ت سالم، مو، 
ناخن ه��ا، لثه ه��ا، غ��دد، 
استخوان ها و دندان کمک می کند. این گیاه همچنین منبع 
خوبی از ویتامین» ای« است، که ممکن است از حمالت 
قلبی جلوگی��ری نماید. مصرف جوان��ه یونجه همچنین 

ریسک مرگ در اثر سرطان مثانه را کاهش می دهد.

 چند سبزی ضروری و مفید
 که باید بخورید
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شیوه عجیب تنفس نوعی سوسمار آن  را به بازمانده احتمالی 
زمین به هنگام بروز ب��الی طبیعی نابودکننده دیگر گونه ها، 
تبدی��ل می کند.مطالعه جدید نش��ان می دهد »سوس��مار 
صحرایی«   )ساوانا مانیتور( مانند پرندگان، از طریق حلقه ای 

یک طرفه نفس می کشد.
این یافته ها عجیب اس��ت، زی��را جریان 

هوای تک جهتی پرندگان به دلیل نیازشان به اکسیژن باالی 
حین پرواز تکامل یافته است.محققان دانشگاه اوتا معتقدند 
این ویژگی در سوسمارها می تواند اقدامی سازگارانه با سطوح 
پایین تر اکسیژن بر روی زمین باستانی بوده باشد.در ابتدای 
عصر تریاس��ه و حدود 250 میلیون سال پیش، اکسیژن 12 

درصد هوا را در مقایسه با 21 درصد کنونی، تشکیل می داد.
ماتیو ودل، زیست شناس دانشگاه علوم بهداشت وسترن نیز 
گفت: ما می دانیم زمانی که سیارک بعدی به زمین 
برخورد کند، سوس��مارهای صحرایی وارثان زمین 
خواهند بود.یافته های جدید نش��ان می دهد تنفس یک 
طرفه شاید 270 میلیون سال پیش و 20 میلیون  سال زودتر 

از آنچه تصور می شد، پی ریزی شده است.
به جز تمس��اح امریکایی، سوس��مار صحرای��ی تنها خزنده 

شناخته شده ای است که می تواند به این شیوه نفس بکشد.
این ش��یوه متفاوت از روش نفس کشیدن انس��ان ها و دیگر 
پستاندارانی است که دارای الگوی تنفسی »جزر و مدی« یا 
دو طرفه هستند.تنفس جزر و مدی بدین معناست که هوا از 
طریق مسیرهای هوایی وارد ریه ها می شود و سپس دوباره از 
همان مسیر به بیرون جریان می یابد.ریه های پرندگان به جای 
این که مانند ریه انسان تا حدی با هوای مانده پر شوند، حاوی 
هوای با محتوای اکسیژن باالتری هستند که به آن ها حین 
پرواز کمک می کند.کالین فارمر، نویسنده ارشد این مطالعه 
 و دانشیار زیست شناس��ی دانش��گاه اوتا، معتقد است چون 
ریه  سوسمارها دارای ساختار متفاوتی از ریه های پرندگان و 
تمساح ها هستند، ممکن است جریان هوای یک طرفه به طور 

مستقل تکامل یافته باشد.

کدام موجود، آخرین بازمانده زمین می شود

گجت جدید دانشمندان 
دانش��گاه کورن��ل ب��ه 
کاربران امکان بررس��ی 
آسان کلس��ترول خون 
را ب��ا اس��تفاده از ی��ک 
آی فون می دهد.با وجود 
این که بسیاری از افراد، 
دغدغه نظارت بر سطوح 
کلسترولش��ان را دارند، 
بیشتر آن ها تمایلی به استفاده از یک ابزار پیچیده و گران قیمت 
برای آزمایش این س��طوح، در هر چند روز یک ب��ار را ندارند.

س��امانه جدید به ن��ام smartCARD )برنامه کلس��ترول 
گوشی هوشمند برای تشخیص سریع( به قسمت فوقانی یک 
دوربین تلفن همراه متصل می ش��ود و می ت��وان نوار آزمایش 
اس��تاندارد را در درون ش��کاف آن قرار داد.کاربران قطره ای از 
خون خود را بر روی نوار قرار می دهند و این امر موجب تغییر 
رنگ نوار در پاسخ به نشانگرهای زیستی موجود در نمونه خون 
می شود.زمانی که نوار در درون ابزار جدید قرار می گیرد، یک 
فلش تعبیه شده آن را شفاف کرده و دوربین گوشی نیز تصویری 
از آن تهیه می کند.سپس یک برنامه همراه، تحلیل رنگی از این 
تصویر تهیه می کند و بنابراین، قادر به ارایه خوانش دقیقی از 
کلسترول است. فرآیند کلی حدود یک دقیقه زمان می برد.به 
گفته دیوید اریکسون، رهبر ارشد این مطالعه، گرچه محصول 
جدید در شکل کنونی آماده تجاری س��ازی است، تیم علمی 
خواهان توسعه بیشتر آن هستند. به طور مثال، هم اکنون این 
سامانه فقط کلسترول کلی را اندازه گیری می کند و مطالعات 
الزم برای قادرساختن آن به تشخیص بین کلسترول خوب و 

بد در حال انجام است.

مبتکر ایران��ی موفق به 
س��اخت بخاری همراه 

چندمنظوره شد.
ابراهی��م عزیزی، مبتکر 
ای��ن دس��تگاه اظه��ار 
داش��ت: بخاری همراه 
که در ابع��ادی کوچک 
به اندازه یک بی س��یم 
ساخته شده و می تواند 
به صورت گ��ردن آویز، جیبی ی��ا با اتصال ب��ه کمربند مورد 
اس��تفاده قرار گی��رد در ش��رایط مختلف از جمله توس��ط 
کوهنوردان، امدادگران، سربازان، فعاالن مشاغل ساختمانی 
و تمامی کس��انی که ناچارهس��تند در محیط های سرد کار 

کنند، کاربرد دارد.
      بخاری همراه

وی خاطرنشان کرد: سوخت مورد نیاز این بخاری که ترکیبی 
ابداعی است به صورت کارتریج های کوچک در دستگاه قرار 
می گیرد که با اشتعال هر کارتریج، بخاری تا چند ساعت گرما 
تولید می کند.عزیزی با اشاره به قیمت بسیار اندک بخاری و 
کارتریج های سوخت آن اظهار داشت: با بهره گیری از ترکیب 
سوختی ابداعی در زیرمجموعه بخاری همراه، دستگاه های 
کوچک دیگری هم به عنوان »کنس��روگرم ک��ن« و »هیزم 
همراه« برای استفاده در س��رما و شرایط سخت ساخته شده 
که خصوصا در کمک ب��ه زلزله زدگان و امدادرس��انی فوری 

به سانحه دیدگان در مناطق سردسیر بسیار کارآیی دارند.
      مخترع بخاری همراه

این مبتکر در پایان حمایت مراکز ذی ربط در تجاری سازی 
اختراعات خود را خواستار شد.

و  آس��م  متخص��ص 
آلرژی ک��ودکان گفت: 
سیگار کشیدن والدین، 
آلودگی هوا، استنشاق 
بوی سرخ کردن غذا و 
دود اسپند در شروع و 
تشدید سرفه مزمن در 
کودکان نقش اساسی 

دارد.
محمد صالحی اظهار داشت: سرفه ای که بیش از دو هفته 
طول بکش��د و با درمان معمولی بهبود پیدا نکند، س��رفه 

مزمن نام دارد.
متخصص آسم و آلرژی کودکان گفت: ژنتیک در بروز سرفه 
مزمن موثر اس��ت اما عوامل محیطی مثل سیگار کشیدن 
والدین، آلودگی هوا، استنشاق بوی سرخ کردن غذا و دود 
اسپند در ش��کل گیری و تشدید س��رفه مزمن در کودکان 

نقش دارند.
متخصص بیماری های ک��ودکان تصریح کرد: اگر س��رفه 
مزمن درمان نشود و ادامه دار شود، به صورت آسم ورود پیدا 

می کند و درمان مشکل تری رابه دنبال دارد.
صالح��ی اف��زود: ب��رای درم��ان بای��د از داروه��ای ضد 
 حساسیت و استنشاقی در کودکان 6 سال به باال استفاده

 کرد.
ن��ی در  وی گف��ت: اس��تفاده از بخ��ور نق��ش چندا
درم��ان ن��دارد و بای��د ای��ن ک��ودکان دق��ت داش��ته 
باش��ند ک��ه تم��اس ب��ا اف��راد س��یگاری نداش��ته 
 باش��ند و در مواق��ع آلودگ��ی ه��وا از من��زل خ��ارج 

نشوند.

 بررسی سطح 
کلسترول خون با آی فون

مبتکر ایرانی، بخاری جیبی 
چندمنظوره ساخت

دو عامل موثر در ایجاد 
سرفه مزمن
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