
آفریقا فرصت اقتصادی اصفهان شود
 قیمت هر مغز 
100دالر

4رییس شورای ایران و آفریقا:
راه اندازی و پخش تمام کانال های 
دیجیتالی و رادیویی در فریدونشهر

 طالساز متخلف در اصفهان
 به پلیس معرفی شد

 تدوین برنامه جامع 
5کنترل  کیفی هوا  3

 تکلیف فدراسیون ها
 تا بهمن روشن می شود

در برنامه ریزی است که تکلیف فدراسیون هایی که با سرپرست اداره 
می شوند، با برگزاری مجمع تا دهه اول بهمن ماه روشن و ساماندهی 
شوند.تا کنون مجمع 9 فدراسیون از قبیل ش��نا، چوگان، کشتی و 

6تکواندو برگزار شده است.بر اساس برنامه زمانبندی شده.......
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 پزشکان به مناطق 
 محروم نمی روند

اجرای طرح پزشکان با هدف تامین نیروی متخصص در 
مناطق محروم کشور، آن طور که باید در این سال ها موفق 
نبوده و نتوانس��ته نیازهای پزش��کی و درمانی مردم این 
مناطق را تامین کند. به طوری که همچنان شاهد سفر 
بیماران مناطق محروم و کم برخوردار به مراکز استان ها و 

کالنشهرها برای رفتن به مطب پزشکان ....

حذف سقف سنی برای بیمه 
روستاییان و عشایر 

  خانه عنکبوت را 
ویران کنید

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
 و عشایر با بیان این که فقط 10 درصد روستاییان و عشایر 
 تحت پوشش بیمه های اجتماعی هستند گفت: از میان

 14 میلیون جمعیت دارای شرایط بیمه ، فقط یک میلیون 
نفر تحت پوشش این صندوق هستند.

سیدحمید کالنتری افزود: اصل 29 قانون اساسی در مورد 
تاکید بر تحت پوشش قرار گرفتن روستاییان و عشایر اشاره 

کرده است. این قانون با تصویب .......

از زمانی که بحث فساد در فوتبال باال گرفته،نظرات  مختلف  
و بسیاری از اهالی ورزش و سیاست را شنیده ایم  اما این که 
چگونه با این پدیده باید مقابله کرد و سالمت اقتصادی برای  
این رشته ورزشی پر طرفدار را فراهم آورد مساله ای است 

که از ابعاد بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد. 
به نظر برخی کارشناسان حاکم شدن مدیریت.....
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هر 90 روز یک سبد کاال

احتم��ال ورود ای��ران چک ه��ای 100 ه��زار تومان��ی 
 بان��ک مرک��زی ب��ه ب��ازار در س��ال 93 وج��ود دارد. 
س��که های نیم و ربع بس��ته بن��دی بانک مرکزی ش��ب 
عی��د وارد ب��ازار می ش��ود.بانک مرکزی هی��چ برنامه ای 
برای انتش��ار اس��کناس ه��ای جدی��د ن��دارد.در بودجه 
 س��ال 93 اش��اره ای به ای��ن که ای��ران چک ه��ای 50 یا 

100 هزار تومانی....

ب��ا نگاه��ی ب��ه ف��رازو نش��یب ه��ای اقتصادی 
را  آن  تبع��ات  ک��ه  گذش��ته  ه��ای   س��ال 
ب��ر هم��ه اقش��ار و بن��گاه ه��ای اقتص��ادی 
تحوالت��ی  یابی��م  م��ی  در  بودی��م  ش��اهد 
ن��ه ه��ا ک��ه از آن  مانن��د هدفمن��دی یارا
  ب��ه عن��وان جراح��ی ب��زرگ اقتص��اد ی��اد 
می ش��ود چه مس��یری را تا کنون ط��ی کرده و 
 ای��ن بیماره��م اکن��ون چگون��ه بای��د دوره 
نقاهت اش را بگذراند.هدفمندی ای که س��ال ها 
برس��ر چگونگی اجرای آن بحث ب��ود تا کمترین 
ش��وک و آثار را برای جامعه داشته باشد.البته که 
تالطم های این س��ال ها فقط مرب��وط به اجرای 

این طرح نبوده  اما به هر ص��ورت مردم و فعاالن 
اقتصادی  بع��د از این دوران ه��م اکنون تا حدی 
شاهد آرامش و ثبات شده اند و دولت از نویدها و 

امیدهای آینده اقتصاد می گوید که در راه است.
اما بر اس��اس پیش بینی صندوق بین المللی پول 
چشم انداز اقتصاد ایران در سال 2014 روشن تر 
از س��ال 2013 خواهد بود و در حالی که  طی دو 
سال گذش��ته با رکود مواجه بوده در سال 2014 
از رکود خارج می شود و رش��د 1/27 درصدی را 

تجربه خواهد کرد. 
 رش��د اقتصادی ایران برای س��ال 2013 بالغ بر 

منفی 1/48برآورد شده است.

متوسط درآمد هر ایرانی24هزارتومان بیش از هزینه!

اثر تاریخی فالورجان در حال تخریب است 
کبوترخانه ها به عنوان مهمترین آثار تاریخی شهرس��تان 

فالورجان در حال تخریب است.
 بیش��ترین برج کبوتر موجود در جهان در استان اصفهان 

و در شهرس��تان فالورجان قرار دارد به ط��وری که در این 
 شهرستان بیش از 100 برج کبوتر وجود دارد که از مهمترین 
جاذبه های گردشگری در این شهرستان محسوب می شود.

مس��وول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان فالورجان 
گفت: در گذش��ته کبوترخانه ه��ا را در کن��ار زمین های 

کشاورزی بنا می کردند. 4

4

حذف صفرهای پول ملی در نیمه دوم سال 93
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حوادث گاز زدگی در زیر زمین های تبدیل شده از انباری به مسکونی بیشترین آمار فوتی را داشته است . 

شرکت گاز استان اصفهان
 روابط عمومی

هر انسان لبخندی از خداست تو زیبا ترین 
 لبخند خدایی هستی ما امروز با تو لبخند

  می زنیم  با تو ای زیبا ترین ، احساس بودن
  می کنیم تولد مهربانترین

 گل دنیا مبارک 

پسر عزیزمان امیر حسین جان 
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آگهی مزایده

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهار محال بختیاری

مزایده گذار:سازمان همياری شهرداريهای استان چهار محال بختياری
موضوع مزایده : واگذاری 6 پالک از زمين های واقع در شهرک تفريحی توريستی شيدا
تاریخ دریافت اسناد و تحویل پاکات : ش�هر كرد – ميدان امام حسين )ع( مجتمع 

ادارات – دبيرخانه سازمان همياری شهرداريهای استان 
زمان تحویل پاکات :پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/6/12 

تاریخ بازگشائی پاکات : روز چهار شنبه مورخ 92/6/13 ساعت 8 صبح می باشد .
بهای فروش اسناد : مبلغ 100000 ريال بص�ورت رسيد بانكی واريز به حساب شماره 

0106385250008 نزد بانک ملی به نام سازمان همياری شهرداريهای استان 
ش�ركت كنندگان می بايس�ت مع�ادل 50 درصد از قيم�ت كارشناس�ی جهت هر 
واحد را بعنوان س�پرده ش�ركت در مزايده به صورت واريز بانكی به شماره حساب 
0106385250008 بانک ملی يا چک تضمينی بنام س�ازمان همياری شهرداريهای 
استان تحويل نمايند. س�اير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده درج شده 

است. 

قيمت پايه هر متر مربع مساحت ) متر مربع ( شماره پالکرديف
قيمت كل ) ريال ( ) ريال ( 

1151 a6171350000832950000

2170a5121350000691200000

3172a4601350000621000000

4184a5581350000753300000

5185a5781350000780300000

6a18779014000001106000000



چهره روزيادداشت

 بیانیه هیات پارلمانی ايتالیا 
درباره سفر به تهران

رییس و معاون کمیس��یون امور خارجه س��نای ایتالیا در بیانیه ای 
حمایت خود را از تالش های بین المللی برای دس��ت یابی به توافق 

پایدار در مورد برنامه هسته ای ایران اعالم کردند.
سناتور »پیر فردیناندو کازینی«رییس کمیسیون امور خارجه سنای 
ایتالیا و سناتور »جوزپه دکریستوفارو« معاون رییس کمیسیون امور 
 خارجه س��نای ایتالیا که به ایران س��فر کرده اند با انتشار بیانیه ای

 بر لزوم برقراری جو دوستی و همکاری بین ایران و اروپا تاکید کردند. 
در این بیانیه آمده است:ما به دنبال این هس��تیم که در ژنو توافقی 
تاریخی حاصل شود، توافقی که تضمین کننده حق ایران در استفاده 
صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد و به غرب این اطمینان را بدهد که 

برنامه ایران منحصرا صلح آمیز است.

 واکنش کريمی قدوسی
 به اظهارات علوی

جواد کریمی قدوس��ی ،نماینده مردم مش��هد در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به اظهارات وزیر اطالعات مبنی بر اینکه سوالی از وی 
درباره هیات پارلمانی اروپا صورت نگرفته است، گفت: وزیر اطالعات 
امروز به منظور پاس��خ به س��وال ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم 
خرم آباد در رابطه با دیدار هیات پارلمانی اروپا با 2 نفر از فعاالن فتنه 
سال 88 در کمیس��یون امنیت ملی حاضر می شود و سوال به اطالع 

وزیر نیز رسیده است و وی نیز باید در جلسه حضور یابد.
وی ادامه داد: در جلسه هماهنگی سفر هیات پارلمانی اروپایی معاون 
وزیر اطالعات نیز حضور داشته و اگرچه این سفر یک سفر پارلمانی 
بوده اما از وزارت اطالعات خواسته ش��ده تا به لحاظ کنترل مسایل 

جانبی سفر نقش خود را ایفا کند.

 لباس قانون، مندرس و پر از
 وصله است

مجید انصاری ،معاون پارلمانی رییس جمهور لباس قوانین در کشور 
را لباسی مندرس، پر از وصله، بسیار سنگین و ناکارآمد خواند و گفت: 
مجلس مسوول قانون گذاری و مس��وول بخش عمده ای از عملکرد 

قوه مجریه و قضاییه و ناهنجاری های جامعه است.
وی ادامه داد: از سال 1285 تا امروز 11 هزار و 410 قانون وضع شده 
اس��ت و حدود 78 هزار مقرره داریم که شامل آیین نامه های دولت 
و دستورالعمل هایی است که از قانون پایین تر است، اما وضع شده 
اس��ت.انصاری افزود: این مجموعه قوانین به لح��اظ این که تنقیح 
نشده، لباس ناموزونی را به وجود آورده و شامل گریزگاه های فراوانی 
برای کسانی است که بخواهند قانون را دور بزنند و مشکالتی را برای 

قضات و مجریان به وجود آورند.

شورای ناظر بر مذاکرات هسته ای 
وجود ندارد

وجود» ش��ورای ناظر بر مذاکرات هس��ته ای« موضوعی بود که در 
روزهای گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد.

گفته اند ش��ورایی تشکیل شده که قرار اس��ت بر مذاکرات هسته ای 
ایران ب��ا 1+5 نظارت کند و البته هیچ اش��اره ای به اعض��ای آن و یا 
سازوکار این نظارت نشده است.از زمان واگذاری مذاکرات هسته ای 
به وزارت امور خارجه، این موضوع بارها مورد تاکید قرار گرفته است 
که این وزارت خانه صرفا وظیفه انجام مذاکرات را برعهده دارد و روند 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مانند گذشته در سطوح عالی نظام 

و با هماهنگی  شورای عالی امنیت ملی دنبال می شود.
بر اساس پیگیری  ایسنا، تاکنون هیچ تغییری در این روند ایجاد نشده 
اس��ت و آن چه در روزهای گذش��ته در این باره مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته است در واقع شورایی اس��ت که به نیابت از شورای  عالی 
امنیت ملی امر سیاس��ت گذاری راهبردی در مذاکرات هسته ای را 
انجام می دهد که قبل از توافق ژنو هم وجود داشته است و اعضای آن 

تعدادی از اعضای شورای عالی امنیت ملی هستند.

بعضی قوانین 10 بار اصالح شده است 
نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی با بیان این که قانون را نباید 
حتما نماینده مجلس بنویس��د و این که همه نمایندگان در مسایل 
حقوقی تخصص ندارند گفت: همین امر باعث شده اکثریت مصوبات 
مجلس اصالحیه قوانین قبلی باش��د و ما یک قانون را 10 بار اصالح 
کنیم.محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی اظهار 
داش��ت: چند نکته مهم وجود دارد که مرکز پژوهش ها باید بر روی 
آن متمرکز شود تا حلقه  گم شده در سیس��تم قانون گذاری کشور 
شفاف شود.وی با تاکید بر تعیین عرصه صالحیت هر نهاد، فرد و یا 
 مس��وول در حوزه تصمیم گیری این موضوع را یکی از وظایف مرکز 

پژوهش های مجلس خواند.

در اصل 8۶ قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است: »نمایندگان 
مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود 
کامال آزاد هس��تند و نمی توان آن ه��ا را به س��بب نظراتی که در 
مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی 
 خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد«. در س��ال 1۳80 رییس وقت 
قوه قضاییه در استفتایی از شورای نگهبان درباره حدود مصونیت 
نمایندگان مجلس از شورای نگهبان در این باره سوال کرد که نظر 
شورای نگهبان ضمن احترام به مصونیت قضایی نمایندگان مواردی 

مانند تهمت به اشخاص را از این قاعده استثنا کرد.
نماينده ای که از مجلس به اوين رفت

حسین لقمانیان، رییس شاخه همدان جبهه مشارکت و نماینده 
این شهر در مجلس ششم بود. او ششم آذرماه سال 79  در نطقی 
 از عدل و سیاس��ت س��خن گفته و س��پس به س��راغ قوه قضاییه 
می رود و با اشاره به دستگیری برخی ملی مذهبی ها در آن مقطع 
می گوید : »کارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و 
افراد را بریده اس��ت و س��احت مجلس قانون گذاری را در تیررس 
تهدید نهاده اس��ت، نهاد قضایی که باید افق امید برای دادگری و 
بالندگی دیگر ارگان های دولتی و بس��تر حق و قانون باشد و روح 
آزادگی و دموکراس��ی در مردم و خدمت گزاران مردم بدمد، ابزار 
قانون شکنی و حق کشی و ش��بح ترس و ناامیدی  گشته است«. 
دس��تگاه قضا علیه این نطق اعالم جرم کرد. حس��ین لقمانیان از 
مجلس به اوی��ن رفت و دع��وای رییس وقت مجلس ب��ا آیت اهلل 

شاهروردی رییس وقت قوه قضاییه باال گرفت. رییس قوه مقننه، 
مجلس را ترک می کند و به خانه می رود تا نماینده اش آزاد شود.

به عنوان یک راهکار جمعی چهل نفر از نمایندگان آن روز مجلس، 
که حاجی  بابایی ، حداد عادل ، سیدمحمود دعایی ، حسن قشقاوی  و 
امیدوار رضایی  از آن جمله بودند برای رفع مشکل و کاهش تنش ها 
در نامه ای از آیت اهلل شاهرودی خواستند با درخواست عفو لقمانیان 
از جانب رهبر انقالب بر پایه اصل 110 قانون اساسی، به رفع مشکل 
کمک کند. این مس��اله با عف��و لقمانیان از جان��ب رهبر انقالب و 

بازگشت وی به مجلس پایان پذیرفت.
نطقی درباره کاباره و احمدی نژاد

علی مطهری ،نماینده تهران در مجلس هش��تم، در س��ال 91 بار 
دیگر به نطقی دامن زد که از نظر دادستانی مصداق جرم بود. عباس 
جعفري دولت آبادي در این باره گف��ت بود: در مورد اظهارات علي 
مطهري که چند وقت پیش در مجلس نطقي کرده بود، بخش هایي 
از نظر دادستاني مجرمانه تشخیص داده شد و دادستاني اعالم جرم 
کرده است. جعفري دولت آبادي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني 
بر این که صحبت هاي وي پیرامون چه موضوعاتي بوده؟ گفت: آن 
بخش از صحبت ها که بحثي از کاباره و ... بوده است. علی مطهری در 
آن نطق با بیان این که این عمل موجب پدید آمدن عقده های روانی 
در بین جوانان شده  است، گفته بود: احمدی نژاد و مشایی به فکر 
بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تاسیس کاباره ها 
 و کلوپ های ش��بانه نیز باش��ند.در آن زمان نامه ن��گاری هایی از 

 جنس همین نام��ه هایی که اخیرا در رس��انه ها بی��ن مطهری و
 دولت آبادی رد و بدل شد بین این دو مسوول راه افتاد. علی مطهری 
اس��تدالل کرده بود که نمایندگان مجلس طب��ق اصل 8۶ قانون 
اساسی در اظهار نظر آزاد هستند و دادستانی تهران برداشت خود را 

از این مقوله داشت و علیه او اعالم جرم کرده بود.
خانواده هاشمی و نطق رسايی

بعد از ورود مهدی هاش��می فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به 
کشور و بازداش��ت و س��پس آزادی او با قرار وثیقه، حمید رسایی 
نماینده مردم ته��ران در نطق��ی اتهاماتی را به خان��واده آیت اهلل 
 هاش��می رفس��نجانی و قوه قضایی��ه وارد کرد. از جمل��ه این که

 می گوید »آقازاده  فراری به محض ورود )به کشور( به جای زندان 
به منزل پدر می رود و در همان ش��ب تمام آموزش های الزم را از 
وکالی اجیر شده می بیند«  و یا می گوید که » متاسفانه ... آقازاده 
مفس��د همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده«. این اظهارات 
 در آذرماه س��ال 90 ب��ه اعالم جرم دادس��تانی ته��ران علیه وی

 منجر می شود. 
 دادس��تانی در بیانیه ای که در 11 بند بود منتش��ر ش��د کرد که 
» چگونه نماینده محترم بی دلیل و بی اطالع از واقعیت امر فرافکنی 
می کند و تردیدهای خالف واقع القا می نماید.« و سپس نوشت که 
دادستانی تهران با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات رسایی، 
مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعالم 

کرده است.
نطق مطهری درباره پديده بانوان ساپورت پوش

آخرین نمونه نطقی که منجر به اعالم جرم دادس��تانی علیه یک 
نماینده ش��د به یکش��نبه هفته قبل برمی گ��ردد. دو روز قبل از 
سالگرد 9 دی ،علی مطهری در نطقی گفت که جای تاسف است 
که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا، هنوز مساله فتنه حل نشده 
و ورد زبان هاست، بهتر اس��ت رییس محترم قوه قضاییه به جای 
شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود 
یک قوه قضاییه مستقل اس��ت. نه قوه ای که از این نهاد و آن دفتر 
و دستگاه های امنیتی و اطالعاتی تاثیر بپذیرد. مطهری در بخشی 
از این نطق خود بار دیگر مسایل فرهنگی کش��ور را نیز از دم تیغ 
گذراند و گفت که »وزیر کشور پاسخ دهد چرا نسبت به پدیده بانوان 
ساپورت پوش در سطح تهران و شهرها بی تفاوت است. این چه نوع 
پوششی است که تا ۳0 سانت باالی زانو آشکار است، «. دادستانی 
 تهران علیه او اعالم جرم ک��رد و مطهری در نامه ای پاس��خ داد و

 از قوه قضاییه خواس��ت انتقاد پذیر باش��د. اما دادستانی بار دیگر 
 در بیانی��ه ای در 5 بن��د دالی��ل مجرمانه تش��خیص دادن نطق

 علی مطهری را اعالم کرد.

با نطق جنجالی  مطهری بار ديگر  بحث حدود آزادی نمايندگان در اظهار نظر مطرح شد 

الجربا بازهم ريیس معارضین همه نطق های دردسرساز نمایندگان مجلس
سوريه شد

ائتالف معارضین س��وریه در نشس��ت خود در استانبول بار 
دیگر »احمد الجربا« را به عنوان ریی��س خود انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، ائتالف معارضین سوریه در 
نشست یکشنبه گذشته  خود در استانبول بار دیگر به الجربا 
برای ریاست این ائتالف رای داد.بر اساس این گزارش جربا 
 با کس��ب ۶5 رای در مقابل رقیب خود »ریاض حجاب« که 
1۳ رای کس��ب کرده بود، بار دیگر رییس ائتالف معارضین 
سوریه شد.الجربا نخستین بار در تاریخ ۶ جوالی سال گذشته 

به عنوان رییس ائتالف معارضین سوریه انتخاب شد .

 ماموريت مقام امريکايی 
درباره فرقه رجوی

سازمان ملل متحد اعالم کرده اس��ت انتقال گروهی از اعضای 
گروهک تروریستی منافقین به برخی کش��ورها را بررسی می 
کند که یک مقام سابق امریکایی مس��وولیت این کار را برعهده 
می گیرد.به گزارش رویترز، سازمان ملل متحد اعالم کرد »بان 
کی مون« دبیرکل این سازمان، »جین هول لوت« معاون سابق 
وزیر امنیت داخلی امریکا را به عنوان نماینده ویژه خود در کمک 
به انتقال گروهی از اعضای گروهک تروریستی منافقین از عراق 

به کشورهای دیگر تعیین کرده است.

 چراغ سبز »کری« 
برای حضور ايران در ژنو ۲

وزیر  خارجه امریکا طی اظهاراتی در بیت المقدس امکان حضور 
ای��ران در مذاکرات ژن��و2 را منتفی ندانس��ت.جان کری، وزیر 
خارجه امریکا در بیت المقدس گف��ت: در مذاکرات ژنو2 که در 
22 ژانویه به منظور یافتن راه  حلی برای مناقشه سیاسی سوریه 
برگزار می ش��ود  اگر ایران به طور رسمی هدف از این کنفرانس 
را که تالش ب��رای روی کار آمدن یک دول��ت انتقالی درصورت 
متقاعد ساختن بشار اسد به کناره گیری از قدرت است نپذیرد، 
محدودیت هایی در نقش ایران به وج��ود خواهد آمد.می توان 
نتیجه گرفت ک��ه کری با این اظهار نظر ب��ه طور ضمنی امکان 
حضور ایران در این کنفرانس را منتفی ندانس��ته است، هرچند 
تاکنون  مشخص ش��ده حمایت ایران  نقش به سزایی در ادامه  

حضور بشار اسد در قدرت داشته است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

شرط اصلی در گزينش افراد 
 زرگرپور استاندار اصفهان 

بزرگ ترین اختراع قرن بیستم سازمان بود و بزرگ ترین سرمایه سازمان 
نیروی انسانی تلقی می شود که این نیروها به صورت هوشمندانه، عادالنه 
و دقیق گزینش شده اند.حضرت امام در مورد گزینش گران می فرمایند: 
ش��ما گزینش گران دل ش��یر دارید و گزینش مثل صراط است؛ همان 
صراطی که شنیده اید این جاست آن که از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر 
است.در انتخاب و گزینش افراد  بهره گیری از مبانی اعتقادی آموزه های 
دینی و سیره ائمه معصومین )ع( و ارتقای صالحیت معنوی همواره یکی 
از اولویت ها است که همه باید در این مس��یر حرکت کنند چرا که هدف 
از گزینش ، انتخاب انسان های 

شایسته است.
ایجاد بستری مناسب به منظور 
وحدت روی��ه و همدل��ی بین 
گزینش گران فرصت مغتنمی 
است که می تواند زمینه استفاده 
از تبادل اطالع��ات و تجارب و 
اندیش��ه های ناب فع��االن این 

عرصه را فراهم آورد.
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۲
رییس جمهور چهارشنبه 25 دی در خوزستان

پس از مطرح شدن بحث های فراوان در خصوص انجام سفرهای استانی رییس جمهور در دولت یازدهم و 
چگونگی آن، تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ شد. بر این اساس اولین سفر استانی رییس دولت تدبیر 

و امید چهارشنبه هفته آینده )25 دی ماه( به خوزستان انجام خواهد شد.

لغو مصوبه VPN قانونی 
درخواست شد

 هنوز قانون جامع 
چشم انداز ايران نداريم

با روی کار آمدن دولت جدید، شرکت زیرساخت در نامه ای کتبا از شورای 
 VPN عالی فض��ای مجازی خواس��ت تا این مصوب��ه را لغ��و کند.مصوبه
قانونی در زمان تصدی دبیر س��ابق ش��ورای عالی فض��ای مجازی تصویب 
و مقرر ش��د از آن پس پورت های VPN بسته ش��وند و تنها VPN های 
 VPN قانونی برای استفاده باز باش��ند.اما پس از بسته ش��دن پورت  های
 و آغاز مراحل ثبت ن��ام برای VPN  قانونی، مش��کالت این ط��رح نمایان

 شد.
 به ط��وری ک��ه بنابراع��الم مس��ووالن وق��ت پ��س از میلیارده��ا تومان

 سرمایه گذاری توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تنها 25 سازمان دولتی 
برای دریافت VPN قانونی مراجعه کردند که در نهایت شرکت ارتباطات 

زیرساخت این طرح را شکسته خورده اعالم کرد.

محسن رضایی با اشاره به رابطه سیاست و قانون گذاری گفت: در بازنگری قانون 
اساسی، تجربه 10 ساله اداره کشور، نخبگان و پیشگامان جمهوری اسالمی 
ایران را به این نتیجه رساند که باید در اداره کشور سیاست هایی حاکم باشد 
 که هم انسجام بخشی را در قوای سه گانه به وجود آورده و هم مسیر هدفمند

 در راستای منافع نظام را هموار کند.
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گف��ت: نمایندگان از سیاس��ت های 
کالن کش��ور اس��تقبال خوبی کردند اما بین سیاس��ت های کل��ی و قوانین 
 موجود فاصله و ش��کاف جدی وجود دارد؛ هنوز قانون جامع چشم انداز ایران

 اسالمی نداریم.
 این نکته ای اس��ت که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی باید به آن 

توجه کند.

محمدجواد الریجانی ،دبیر س��تاد حقوق بشر قوه قضاییه 
درباره اقدام هیات پارلمانی اروپایی نسبت به مالقات با دو 
نفر از عوامل فتنه در سفارت یونان گفت: حضور هیات های 

پارلمانی در کشور عمل خوبی است و باید ادامه یابد.
الریجانی گفت: هیات پارلمانی اروپا و سایر هیات ها که به 
ایران سفر می کنند برنامه های تنظیم شده ای دارند. هیچ 
کس در جمهوری اسالمی ایران به هیات پارلمانی اتحادیه 
اروپا نگفته بود که به طور محرمانه در جایی مالقاتی داشته 
باشند بنابراین عمل آن ها خطا بود و هیچ کس نه در مجلس 

و نه در جای دیگری به آن ها مجوز چنین کاری نداده بود.
وی افزود: آن ها باید پاسخگوی کار غیرمعقول، غیرمتداول و 
غیرمودبانه خود باشند، از لحاظ سیاسی این اقدام کامال قابل 
فهم است. آن ها می خواس��تند به باقی مانده های جریان 
فتنه بگویند نترس��ید ما هوای ش��ما را داریم زیرا احساس 
کردند جریان فتنه احساس ضعف دارد.الریجانی ادامه داد: 
این خبط سیاس��ی غرب در امور داخلی کشور ما محسوب 
می ش��ود که البته خط غلط و نادرستی است و خالف همه 
مقررات بین المللی محسوب می ش��ود، بنابراین می توانم 
قاطعانه بگویم هیچ نهادی در جمهوری اسالمی از مجلس، 
وزارت اطالعات و وزارت امور خارجه با درخواستی در این 

خصوص مواجه نبود که بخواهد آن را بررسی کند.

بی��ش از 91 درصد از ش��رکت کنندگان در نظرس��نجی 
برنامه پایش موافقت خود را با ح��ذف یارانه خانواده های 
 ثروتمند و به جای آن تخصیص دارو و درمان رایگان، اعالم 

کردند.
دولت یازدهم تصمیم گیری درباره ادامه فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها را به تاخیر انداخته تا بتواند پیش��نهاد خود را در 
مش��ورت با اقتصاددانان بیش��تری محک بزند و موافقت 
عمومی را نیز به آن جلب کند. از این رو محمدباقر نوبخت 
معاون رییس جمهور در برنامه پایش ضمن تش��ریح نگاه 
دولت به ادامه هدفمن��دی یارانه ها، نظر م��ردم را درباره 
 این موض��وع، از طری��ق پیام��ک برنامه پای��ش، دریافت

 کرد.
سوال نظرسنجی برنامه پایش به این شرح بود : آیا موافقید 
یارانه خانواده ه��ای ثروتمند حذف و به ج��ای آن، دارو و 

درمان برای همه رایگان شود؟ 1.بله 2.خیر
در پایان این نظرس��نجی که حدود 850 هزار نفر شرکت 
کننده داش��ت ، بیش از 91 درصداز ش��رکت کنندگان ، 
 یعن��ی 777 ه��زار و ۶5۳ نفر ب��ه گزین��ه اول رای دادند

 و ب��ه ای��ن ترتی��ب خواس��تار قط��ع یاران��ه ثروتمندان 
 و رایگان ک��ردن دارو و درمان ش��دند . تنه��ا 8 درصد از

 شرکت کنندگان به گزینه دوم رای دادند.

رییس سازمان بازرسی کل کش��ور جزییات اقدامات انجام 
ش��ده در خصوص پرونده بابک زنجانی در سازمان بازرسی 
را تش��ریح کرد. ناصر س��راج درباره ورود س��ازمان بازرسی 
کل کشور به پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: اخیرا بابک 
زنجانی نامه ای به من نوش��ت که در آن مدعی شده بود دو 
میلیارد و 4۶0 میلی��ون یورو از طریق بانکی در روس��یه به 
حس��اب بانک مرکزی واریز کرده اس��ت. وی همچنین در 
ادامه این نامه ادعا کرده بود مبلغ ۳90 میلیون یورو اضافه به 
حساب بانک مرکزی واریز کرده که من تلفنی این موضوع را 

از بانک مرکزی ایران استعالم کردم. 
رییس سازمان بازرسی کل کش��ور ادامه داد: سیف تلفنی 
این ادعا را تکذیب کرد ک��ه در ادامه نیز در نامه ای تکذیبیه 
 این موضوع به س��ازمان بازرس��ی اعالم ش��د. همچنین در

 این خصوص از بانک روسیه استعالم شد که این بانک نیز این 
موضوع را به طور کامل رد کرد. وی خاطرنش��ان کرد: ورود 
سازمان بازرس��ی به پرونده بابک زنجانی قبل از بازداشت او 

بود و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
س��راج با اش��اره به این که تحقیقات در س��ازمان بازرسی 
محرمانه اس��ت از بیان جزییات بیشتر در خصوص تخلفات 
بابک زنجانی خودداری کرد. بابک زنجانی از سوی دادستانی 

تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اظهارات 
اخیر وزیر خارجه امریکا در مورد حض��ور ایران در اجالس 
 صلح سوریه گفت:  ایران از ابتدای بحران سوریه اعالم کرد که

  راه حل سیاس��ی باید برای حل آن به کار گرفته شود و تنها 
راه، همی��ن راه حل سیاس��ی اس��ت.   وی اف��زود: بنابراین 
جمهوری اس��المی ای��ران آمادگی خود را برای مش��ارکت 
و کمک به حل بح��ران از طریق سیاس��ی اعالم داش��ته و 
 این موض��ع اصولی کش��ورمان اس��ت.   افخ��م تاکید کرد: 

 در عین حال هیچ پیشنهادی را که منطبق با عزت جمهوری 
اسالمی ایران نباشد نخواهیم پذیرفت.سخنگوی وزارت امور 
خارجه در مورد حضور محمدجواد ظریف در اجالس مونیخ 
اظهار داش��ت: این دعوتنامه دریافت شده و در حال بررسی 
هستیم و احتماال وزیر امور خارجه کشورمان در این اجالس 
شرکت می کنند. وی در مورد پیگیری پرونده ماجد الماجد 
عامل اقدام تروریستی س��فارت ایران در لبنان تصریح کرد: 
موضوع به طور جدی در دس��ت بررس��ی و پیگیری است و 
پیگیری های حقوقی در این زمینه در حال انجام است و نتایج 
کار به تدریج اعالم خواهد شد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
در مورد دیدار »جک استراو« با وزیر خارجه کشورمان گفت: 
دیدار هیات پارلمان��ی انگلیس بامحمدج��واد ظریف جزو 

برنامه های »جک استراو« در تهران است.

دولت سازمان بازرسی قوه قضاییه امور خارجه 

 هیات اروپايی
 با کسی هماهنگ نکرده بود 

نتیجه نظرسنجی 
تلويزيون درباره يارانه ها

بابك زنجاني ادعاي طلب 
میلیون دالري دارد

واکنش افخم به اظهارات 
»کری« درباره ژنو ۲
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آخرين مهلت بخشودگي جرايم بيمه كارفرمايان تا ۱۹ دي ماه
     مديرعامل سازمان تامين اجتماعي استان از بخشودگي جرايم بيمه كارفرمايان تا ساعت ۲۴ روز 
پنج شنبه ۱۹ دي خبر داد.علی اصغر دادخواه اظهار داشت: تمام كارفرماياني كه تا اسفند ۹۱ به اين 
سازمان بدهي دارند مي توانند با مراجعه به شعب اين سازمان نسبت به تسويه بدهي خود اقدام كنند. 

3
یادداشت

 اصفهان  ، جزو بیشترین 
سوانح جاده ای 

مدير مركز مديريت راه ها گفت: طی ۹ ماهه امسال بيش از ۲0 هزار 
و ۹۱6 سانحه در جاده های كشور رخ داده كه بيش از ۱8 هزار مورد 
آن مربوط به تصادفات بوده و بيشترين وقايع در سه استان اصفهان، 
فارس و گيالن ب��وده اس��ت.داريوش امانی با بيان اي��ن كه در حال 
حاضر ۱۱7۴ دستگاه فعال )رفت و برگش��ت( در كشور نصب شده 
است، اظهار داشت: س��هم آذرماه از اين ميزان ۱76 ميليون و ۲۹۹ 
 هزار و 656 وس��يله و ميانگين تردد روزانه از ابتدای س��ال تاكنون

 شش ميليون و 77۲ هزار و 5۴8 وسيله بوده است.
مدير مركز مديريت راه ها با بيان اين كه طی ۹ ماهه امسال بيش از 
۲0 هزار و ۹۱6 واقعه در سيستم ثبت ش��ده است، افزود: بيشترين 
وقايع ثبت ش��ده از نوع تصادف با ۱8076 فقره ومشکالت مشاهده 
شده جاده ای، گزارشات هواشناسی و كارگاه های جاده ای در رده های 
بعدی بود كه سه استان اصفهان، فارس و گيالن به ترتيب بيشترين 

عملکرد را در ثبت وقايع ثبت كرده اند.

تدوین برنامه جامع کنترل  کیفی هوا 
مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان اظهار داشت: برنامه 
جامع كنترل كيفی هوای اصفه��ان با همکاری مراكز دانش��گاهی 
 اس��تان تدوي��ن گرديد.كيومرث كالنتری در نشس��ت مش��ترک

 دستگاه ها و نهادهای استان كه به منظور بررسی نهايی اين برنامه 
تشکيل ش��د، اعالم كرد:  اين برنامه كه در راس��تای تحقق الزامات 
قانونی تهيه گرديده عالوه بر برخورداری از پايه علمی و اجرايی كه 
دس��تگاه های مختلف در آن مش��اركت دارند برنامه ای كاربردی و 
عملياتی است كه همزمان با روز ملی هوای پاک ۲۹ دی ماه رونمايی 
و اجرايی خواهد شد.وی اعالم داش��ت: در اين جلسه با هم انديشی 
مديران و نمايندگان دس��تگاه های مرتبط آخرين پيشنهادهای هر 

دستگاه اخذ و مورد بررسی قرار گرفت.

 کمبود فضاي سبز در منطقه 3 
معاون خدمات شهري ش��هرداري اصفهان عنوان كرد: سرانه فضاي 

سبز منطقه ۳ نسبت به ديگر مناطق كمتر مي باشد.
محسن رنجبر در حاشيه مالقات مردمي شهردار اصفهان با معتمدان 
منطقه ۳ اظهار داش��ت: منطق��ه ۳ دربردارنده بافت قديمي ش��هر 
اصفهان است و زمين هاي موجود در منطقه به كاربري هاي مربوطه 
اختصاص يافته لذا فضاي سبز پيش بيني شده در طرح تفصيلي براي 
منطقه نسبت به ديگر مناطق كمتر است به طوري كه سرانه فضاي 
سبز منطقه پايين است. وي افزود: در حد ظرفيت هاي طرح تفصيلي 
به فضاي سبز منطقه رسيدگي شده به طوري كه يکي از بزرگ ترين 
پارک هاي تفرجگاهي حاش��يه زاينده رود در اين منطقه قرار دارد. 
با اين وجود اين منطقه نس��بت به ديگر مناطق از سرانه فضاي سبز 
پاييني برخوردار اس��ت به طوري كه در ظرفيت هاي طرح تفصيلي 
نيز كمتر ديده شده است. از اين رو اميد  است در بازنگري اين طرح 

اين مساله جبران شود. 

 18 درصد معتادان کشور
 باسواد هستند

عضو هسته گزينش كش��ور گفت: بيش از ۱8 درصد معتادان كشور 
افراد باسواد و جزو خانواده های مرفه هستند.

 حميدرضا شمس اظهار داش��ت: بيش از اين آموزش به معتادان و 
پيشگيری از اعتياد به عهده س��ازمان بهزيستی و ارگان های دولتی 

بود و خود مردم به هيچ عنوان در اين قضيه مداخله ای نداشتند.
وی از همکاری آموزش و پرورش و امامان جماعت مساجد برای بحث 
پيش��گيری و آموزش اعتياد خبر داد و افزود: هسته گزينش كشور 
از آموزش و پروش و امامان جماعت ب��رای آموزش و ترک اعتياد در 
بين دانش آموزان و دانشجويان و مردم كمک گرفته كه اين يکی از 

مهمترين راه های پيشگيری از اعتياد در ايران است.
 عضو هسته گزينش كشور در مورد آموزش در مساجد بيان داشت: 
با پرپايی م��اه يک بار جلس��ات در مورد اعتياد و س��بک زندگی در 

مساجد توانسته ايم تا حد كمی از اعتياد در كشور جلوگيری كنيم.
وی، بي��ش از ۱8 درصد معتادان كش��ور را افراد ی با س��واد و جزو 
خانواده های مرفه دانست و افزود: متاسفانه بيش از ۱8درصد معتادان 
در كش��ور افرادی باس��واد و جزو خانواده های مرفه هستند كه اين 

موضوع كمی نگران كننده است.
شمس در پايان تاكيد كرد: با اش��اره به اين جلسات اگر معتادی به 
پاكی دست پيدا كرد بايد پيام بهبودی وی سينه به سينه منتقل شود 
تا اين كالس ها مورد اس��تقبال مردم به خصوص افراد آس��يب پذير 

قرار گيرد.

اخبار کوتاه
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 مشاور فرهنگی ش��ركت نمايش��گاه های بين المللی 
استان اصفهان گفت: برخورد صحيح و مناسب با  افراد 
بدحجابی كه نياز به امر ب��ه معروف و نهی از منکر دارند 
نيز از موازين اخالقی اس��ت. حجت االسالم حميد رضا 
صادق زاده افزود: دين ما بهترين راه را مشخص كرده و 
بهترين راه، تذكر لسانی با شيوه اقناع و به شيوه ايجابی 
است. بنابراين اگر ادعا می كنيم كه پيرو دين هستيم، 
بايد از همين ش��يوه پيروی كني��م. وی وضعيت فعلی 
حجاب در جامعه را لجام گس��يخته دانس��ت و تصريح 
كرد: كسانی كه در نمايشگاه ها شركت و يا از آن بازديد 
 می كنند نيز نمونه ای از وضعيت حجاب جامعه را دارند، 
غرفه داری كه در اصفهان حضور می يابد با همان حجاب 
از فرودگاه تا هتل و خيابان آمده و سپس وارد نمايشگاه 
شده اس��ت. پس نمی توان انتظار داش��ت نمايشگاه به 
تنهاي��ی وضعيت حجاب اف��راد جامع��ه را اصالح كند.

مس��وول كارگروه عفاف و حجاب اس��تان ب��ا بيان اين 
كه دين هرگ��ز نمی گويد، عيب كس��ی را ب��ه ديگری 
 بگوييد، بيان داش��ت: اگر بزرگ نمايی وضعيت حجاب 
نمايش��گاه ها ب��ا هدف تخري��ب و يا حذف نمايش��گاه 
صورت گيرد، از نظر دينی درس��ت نيست اما اگر عيوب 
 را به خود ما منتقل كنند، بی ش��ک درصدد اصالح آن

  ب��ر م��ی آيي��م. وی ادام��ه داد: نمايش��گاه ،تمام��ی
  طرح ها و ايده های دستگاه های مختلف را در خصوص

 س��امان دهی اين موضوع ب��ا آغوش باز پذيراس��ت و 
اي��ن آمادگ��ی را دارد ك��ه بهتري��ن ط��رح را اج��را 
 كند. مش��اور اجتماع��ی اس��تاندار با تاكيد ب��ر اين كه

 بزرگ نمايی عيوب نمايش��گاه كار درس��تی نيس��ت، 
اذعان داشت: ش��ركت نمايشگاه های اس��تان اصفهان 
س��االنه برنامه های فرهنگی- مذهبی زيادی را برگزار 
می كند و متول��ی برپايی چندي��ن دوره كنگره ملی  و 
بين المللی فاطمه شناس��ی در اصفهان، همايش غدير، 
همايش بان��وی واليی، بانوی علوی و نمايش��گاه بزرگ 
قرآن كريم به صورت رايگان بوده اس��ت، اين در حالی 
اس��ت كه هيچ ش��ركت نمايش��گاهی در هيچ اس��تان 
ديگری چني��ن اقداماتی انجام نمی دهد اما متاس��فانه 
 اقدامات فرهنگی شركت نمايش��گاه ديده نشده است.

حجت االسالم صادق زاده با اش��اره به اين كه بد نيست 
وضعيت نمايشگاه ديگر اس��تان ها را نيز مورد بررسی 
قرار دهيم، اظهار داش��ت: س��اماندهی موضوع حجاب 
و عفاف، مس��اله ای اس��ت كه يک دس��تگاه نمی تواند 
آن را به راحت��ی انجام دهد و از نمايش��گاه ني��ز نبايد 
چنين توقعی داش��ت. رويکرد نمايش��گاه ني��ز همواره 

 رويکرد پن��د و اندرز و رويکرد اقناع افراد بوده اس��ت نه
 درگيری و تنش. 

وی در خص��وص وضعيت حج��اب بازديدكنندگان نيز 
گفت: ما با رعايت ادب و احترام ب��ه بازديدكننده تذكر 
 می دهيم و با آن ه��ا با قاطعيت برخ��ورد می كنيم اما 
بر برخورد درس��ت و تاكي��د داري��م. در خصوص غرفه 
داران در ص��ورت اص��رار بر گن��اه حتی ممکن اس��ت 
 غرفه آن ه��ا را تعطيل كنيم ام��ا ب��رای بازديدكننده

 نمی توان چني��ن كاری انجام داد و س��عی می ش��ود 
با تذكر لس��انی و از طري��ق اقدامات فرهنگ��ی و اقالم 
تبليغاتی آن ها را توجيه كنيم. مشاور فرهنگی شركت 
نمايشگاه های بين المللی اصفهان با اعالم اين كه هرگز 
از قوانين ش��رعی و دينی كوتاه نمی آييم، تصريح كرد: 
اس��تاندار، آيت اهلل طباطبايی نژاد امام جمعه اصفهان، 
آيت اهلل  مهدوی و آيت اهلل  العظمی مظاهری در جريان 
 اقدامات فرهنگی ش��ركت هس��تند و در اين خصوص

 اعالم رضايت دارند. وی اضافه كرد: پخش اذان و برپايی 
مستمر نماز جماعت در فضای نمايشگاه كه خوشبختانه 
با استقبال زيادی روبه رو می شود، از جمله موضوعات 
قابل افتخار نمايشگاه است كه در بسياری از نمايشگاه 

های كشور اجرا نمی شود. 

مديرعام��ل صندوق بيمه اجتماعی كش��اورزان، روس��تاييان 
 و عش��اير با بيان اين كه فقط ۱0 درصد روس��تاييان و عشاير 
 تحت پوش��ش بيمه های اجتماعی هس��تند گف��ت: از ميان

 ۱۴ ميليون جمعيت دارای شرايط بيمه ، فقط يک ميليون نفر 
تحت پوشش اين صندوق هستند.

س��يدحميد كالنتری افزود: اصل ۲۹ قانون اساس��ی در مورد 
تاكيد بر تحت پوشش قرار گرفتن روس��تاييان و عشاير اشاره 
كرده اس��ت. اين قانون با تصوي��ب قانون نظ��ام جامع تامين 

اجتماعی در جامعه گسترش يافت و موجب شد كه بيمه های 
اجتماعی در كنار بيمه های درمان مورد توجه قرار گيرد.

وی گفت: قانون بيمه های اجتماعی در سال 8۳ به تصويب و در 
سال 8۴ به مرحله اجرا درآمد و از اين طريق روستاييان باالی 
۱8 س��ال می توانند از طريق كارگزاری ها در س��ه زمينه بيمه 

فوت، از كار افتادگی و بازنشستگی استفاده كنند.
وی افزود: تمام روس��تاييان ف��ارغ از هر نوع ش��غلی كه دارند 
می توانن��د بيمه اجتماع��ی ش��وند و از مزاي��ای آن بهره مند 
ش��وند. اين در حالی اس��ت كه بايد خاطر نش��ان ك��رد تعداد 
حرفه های مختلف روستاييان بين ۳00 تا ۴00 شغل همانند 
كش��اورزی، زنبورداری و غيره اس��تمديرعامل صندوق بيمه 
اجتماعی كشاورزان، روستاييان و عشاير تاكيد كرد: كسانی كه 
می خواهند تحت پوشش بيمه روستايی قرار گيرند می توانند 
بر اساس سطح درآمدی در هش��ت تا ۱0 سطح درآمدی بين 
۱50 تا ۴00 هزار تومان در م��اه پرداخت كنند كه پنج درصد 

اين مبلغ را روستاييان و دو برابر آن را دولت پرداخت می كند.
به گفته وی ، كسانی كه ۱5 سال حق بيمه پرداخت كرده و به 
سن 65 سالگی می رسند می توانند از بيمه بازنشستگی و پيری 

استفاده كنند.

نمایشگاه به تنهایی نمی تواند وضعیت حجاب را اصالح کند
 مشاور فرهنگی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر:

حذف سقف سنی برای بیمه روستاییان و عشایر 
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 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

اجرای طرح پزش�کان با هدف تامین نیروی متخصص در مناطق محروم کش�ور، آن طور که باید در این سال ها موفق نبوده و 
گروه 
نتوانسته نیازهای پزشکی و درمانی مردم این مناطق را تامین کند. به طوری که همچنان شاهد سفر بیماران مناطق محروم و جامعه 

کم برخوردار به مراکز استان ها و کالنشهرها برای رفتن به مطب پزشکان متخصص هستیم. به گزارش مهر، اجرای طرح گذران 
دوره 4 ساله برای فارغ التحصیالن پزشکی در مناطق محروم و کم برخوردار کشور، چند سالی است که کارکرد خود را از دست داده و نتوانسته نیازهای 
پزشکی و درمانی مردم این مناطق را تامین کند. این در حالی است که پزشکان نیز، تمایل چندانی به گذراندن طرح خود در این مناطق ندارند و همین 
بی انگیزگی باعث شده تا شرایط خدمت مطلوب به مردم، تا حدود زیادی کم رنگ شود و بیماران مناطق محروم و کم برخوردار، برای درمان بیماری، 
رنج سفر به مراکز استان ها و پایتخت را به جان بخرند.به گفته دست اندرکاران حوزه سالمت کشور، این طرح را می توان یک طرح شکست خورده 
در نظام س�المت تلقی کرد. زیرا، نه پزش�کان انگیزه ای برای رفتن به مناطق محروم دارند و نه این که مردم این مناطق از امکانات و خدماتی که در 
دسترس آن ها قرار گرفته است، رضایت دارند. بر همین اساس دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت دولت یازدهم، به فکر ایده و جایگزین بهترین 
برای این طرح است و در ابتدای حضورش در وزارتخانه، پیشنهادی را ارایه داد که معتقد است می تواند در چند سال آینده، کمبود نیروی متخصص 

در مناطق محروم و کم برخوردار کشور را رفع کند.

این طرح باید روزی برداشته شود
وزير بهداش��ت، يکی از كمبودهای مناطق محروم 
 را نيروی متخصص دانس��ت و گف��ت: در اين زمينه

 راه حل اصلی آن است كه ما تعرفه ترجيحی داشته 
باشيم تا بتوانيم هزينه بيشتری كرده و افراد بيشتری 
ب��رای فعاليت در اي��ن مناطق جذب ش��وند اما اين 
امر باز هم كفايت نمی كند. اگ��ر بخواهيم راه حلی 

 پايدار را انتخاب كني��م، بايد بومی گزين��ی را برای
 آموزش های تخصصی مبنا قرار دهيم. به اين ترتيب 
به دانشگاه های نقاط محروم البته در قالب قطب ها، 
اجازه دهيم خ��ارج از ظرفيت بتوانند نيازهايش��ان 
 را طی 5 س��ال ي��ا حداكثر يک دوره پزش��کی مثال

 طی 7 سال آينده، برطرف كنند.وی با اشاره به اجرای 
طرح پزش��کان در مناطق محروم، اظهارداشت: اين 

مبحث به يکی از دغدغه های ش��خصی من تبديل 
ش��ده، بی پيرايه بگويم اين ظلمی اس��ت به جامعه 
پزشکی؛ يعنی سربازی اجباری برای خانم ها و آقايان 
پزشک. اين درحالی است كه اين افراد تعهداتشان را 
انجام داده اند اما به دلي��ل هزينه های تامين نيروی 
متخصص، اين افراد پس از فارغ التحصيلی به اجبار به 
نقاط مختلف كشور فرستاده می شوند.وزير بهداشت 

 ادامه داد: اين طرح بايد روزی برداش��ته شود. تصور
 می كرديم كه با بومی گزين��ی نيرو های متخصص 
و خارج از ظرفيت برای مناطق محروم، بتوانيم اين 
مش��کل را حل كنيم ام��ا مجلس ب��ا ۳0 درصد كل 
ظرفيت موافقت كرد كه البته در اين صورت احتمال 
اين كه متقاضيان در رقابت كف نمره را كسب كنند، 
كم است. بنابراين ممکن است سهميه مناطق محروم 
كامل نشود. از طرف ديگر اين دل مشغولی و نگرانی 
را در ذی نفع��ان و داوطلبان ايج��اد می كند كه ۳0 
درصد سهميه شان را از دست داده اند و اين موضوع 
نيز ممکن اس��ت به نوعی با حقوق شهروندی آن ها 
مغايرت داشته باش��د اما در هر صورت اين موضوع 
تصويب ش��ده است.هاش��می افزود: ما همچنان به 
دنبال هدف اوليه مان هستيم و خواستار آن هستيم 
 كه مناط��ق محروم هم ب��ا پرداخت بيش��تر و هم با

 بومی گزينی از نظر نيروی انسانی اشباع شوند. 
دالیل ناموفق بودن طرح پزشکان

دكتر ايرج خسرونيا ، رييس جامعه پزشکان متخصص 
داخلی ايران، اجرای طرح گذران خدمت پزش��کان 
در مناطق محروم كش��ور را ناموفق دانست و گفت: 
از ابتدای انقالب تا كنون، ۳ ي��ا ۴ طرح برای حضور 
پزشکان متخصص در مناطق محروم كشور اجرا شده 
است.وی با اشاره به تعداد زياد فارغ التحصيالن زن 
رشته های پزشکی نسبت به آقايان در كشور، افزود: 
پزش��کان زن به دليل ازدواج، بچه دار شدن و ساير 
مسايل و مشکالت، نمی توانند به مناطق دور دست 
بروند.معاون نظام پزشکی تهران بزرگ، بهترين روش 
جذب نيروهای متخصص پزشکی در مناطق محروم 
را، اس��تخدام فارغ التحصيالن بومی عن��وان كرد و 
افزود: دانشگاه های علوم پزشکی بايد تسهيالتی را 
برای جذب نيروهای بومی فراه��م كنند و در مقابل 
از آن ها تعهد بگيرند كه بعد از اس��تخدام، در همان 
منطقه خدمت كنند.خسرونيا با اشاره به ضعف های 
طرح گذران خدمت پزشکان در مناطق محروم، گفت: 
فارغ التحصيل پزشکی در شمال كشور، برای رفتن به 
جنوب و شرق كشور، با مشکالتی مواجه است كه اگر 
هم برود، اجباری است و همين مساله باعث می شود 

كه انگيزه الزم برای خدمت به مردم را نداشته باشد.
رييس جامع��ه پزش��کان متخصص داخل��ی ايران 
ادامه داد: قطعا، فارغ التحصي��ل بومی برای خدمت 

به م��ردم منطقه مح��ل زندگی خ��ودش، از انگيزه 
باالتری برخوردار است و اگر حمايت شود و امکانات و 
تسهيالت الزم در اختيارش قرار گيرد، بهتر می تواند 
به مردم همان منطقه محل سکونت اش خدمت كند.

وی با اعالم اين كه طرح گذران خدمت پزش��کی در 
مناطق محروم مربوط به زمان جنگ بود، گفت: قرار 

بود اين طرح در سال های محدود اجرا شود.
پزشکان به مناطق محروم نمی روند

دكتر حس��ينعلی ش��هرياری، رييس كميس��يون 
بهداش��ت و درمان مجل��س با بيان اي��ن كه كمبود 
پزش��ک در مناطق محروم يکی از مشکالت اساسی 
حوزه سالمت به شمار می رود،  گفت: متاسفانه يکی از 
مشکالت حوزه سالمت كمبود نيرو در مناطق محروم 
به ويژه حاشيه شهرها و در روستاهاست كه سرانه درمان 
پيش بينی ش��ده برای اين مناطق نصف س��رانه درمان 
شهرنشينان است.وی با اش��اره به وضعيت بهداشت و 
درمان مردم حاشيه نشين كه به مراتب از روستاييان هم 
وخيم تر است، افزود: بدون شک تا زمانی كه سرانه درمان 
روستاييان و شهرنشينان را مساوی نبينیم اين تبعيض 
و بی عدالتی به صورت آشکار و واضح همچنان وجود 
دارد.ش��هرياری تصريح كرد: با وجود تاكيد در قانون 
برنامه،  ام��ا بازهم دولت در اليحه بودجه س��ال ۹۳ اين 
تبعيض را اصالح نکرده است.وی با بيان اين كه مناطق 
محروم جاذبه جذب پزشک را ندارد، يادآور شد: حقوق 
و مزايايی كه در شهرها برای پزشکان در نظر می گيرند 
در مناطق محروم وجود ندارد به گونه ای كه اختالف 
چشمگيری بين درآمد پزشکان در شهرها و روستاها 
به چشم می خورد بنابراين در بسياری مواقع نيروی 
انسانی پزشک حاضر به فعاليت و ارايه خدمت در اين 
مناطق نيست.شهرياری يادآور شد: به طور حتم تنها 
راهی كه می توان پزشکان را برای ارايه خدمت در مناطق 
محروم جذب كرد، افزايش دو يا سه برابری درآمد اين 
افراد در مناطق محروم اس��ت كه متاس��فانه هنوز تا 
اجرای اين مهم فاصله زيادی در پيش اس��ت.وی با 
يادآوری اين كه امروزه درصد بااليی از فارغ التحصيالن 
پزشکی را خانم ها تشکيل می دهند، از خدمت نکردن 
برخی از اين افراد در مناطق محروم انتقاد كرد و گفت: 
متاس��فانه خانم ها در اغلب مواقع در مناطق دورافتاده 
خدمت نمی كنند كه اين مهم تبديل به معضل جدی 

در حوزه سالمت شده است.

رنج سفر برای بيماران ؛ پزشکان به مناطق محروم نمی روند 

فرماندار شهرس��تان گلپايگان گفت: ده��ه مبارک فجر 
فرصت مناس��بی برای احيای گفتمان بی بديل ش��هدا، 
امام راحل، رهب��ر معظم انقالب و تبيين دس��تاوردهای 

جمهوری اسالمی است.
  محسن حس��ين ميرزايی درجلسه س��تاد هماهنگی و

 برنامه ريزی دهه فجر با حضور امام جمعه و مس��ووالن 
شهرستان افزود: همه دس��تگاه های اجرايی و نهادهای 

مردمی با ه��م افزايی و نو آوری برای گراميداش��ت دهه 
فجر امس��ال در اين شهرس��تان مش��اركت فعال داشته 
باشند.وی بر لزوم كيفی سازی و مردمی شدن برنامه دهه 
فجر تاكيد كرد و افزود: برنامه های اين ايام در راس��تای 
بصيرت افزايی و آگاه بخش��ی بيش��تر مردم به خصوص 
 جوانان نس��بت ب��ه اهداف انق��الب اس��المی طراحی و

 اجرا ش��ود.فرماندار گلپايگان به نقش مس��جد در شکل 
گيری انقالب و تداوم آن اش��اره كرد و افزود:مس��ووالن 
از اين سنگر عبادی س��ياسی برای اجرای برنامه های 
دهه فج��ر و بهره مندی بيش��تر مردم اس��تفاده كنند.

حس��ين ميرزايی همچنين گف��ت: ۱۹ كميته و س��ه 
 ستاد فرعی در سه ش��هر گلپايگان، گوگد و گلشهر در

 برنام��ه ري��زی و اج��رای برنام��ه ه��ای ده��ه فج��ر 
امس��ال مش��اركت دارن��د.در اي��ن نشس��ت اعض��ای 
كميت��ه ه��ا و س��تادها، دي��دگاه ه��ا و برنام��ه های 
خ��ود را برای هرچ��ه باش��کوه ت��ر برگزار ش��دن ايام 
 اهلل ده��ه فج��ر امس��ال در اي��ن شهرس��تان اع��الم

 كردند.

فرماندار گلپایگان:
 دهه فجر فرصتی برای تبیین دستاوردهای نظام است

شکست طرح پزشکان در مناطق محروم



چهره روزيادداشت

نقدينگی به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان 
رسید

معاون نظارت��ی بانک مرکزی آخری��ن رقم نقدینگ��ی را ۵۳۰ هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد. 

تهرانفر ،معاون نظارتی بانک مرکزی در حاش��یه همایش بانکداری 
الکترونیک در م��ورد حجم نقدینگی در اختیار نهادها و موسس��ات 
بانکی تحت نظارت بانک مرکزی اظهار داش��ت: بر اس��اس آخرین 
 آماره��ا حج��م نقدینگی ب��ه ۵۳۰ ه��زار میلی��ارد تومان رس��یده

 است. 
آخرین رقم اعالم شده در این خصوص، شهریورماه امسال اعالم شده 
بود که معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در پایان س��ال 

گذشته ۴۶۰ هزار میلیارد تومان اعالم شد.

بومي سازي خط برش نوردسرد 
فوالد مباركه 

 رییس مهندس��ي ن��ورد س��رد ف��والد مبارک��ه اصفه��ان از انجام 
موفقیت آمیز بومي س��ازي طراحي، نصب و بهره برداري خط برش 
ورق مخصوص بس��ته بن��دي محص��والت نهایي ناحیه نوردس��رد 
توسط واحد امور مهندس��ي با همکاري شرکت هماهنگي صنعت و 
 بازرگاني ایران و بدون حضور کارشناسان و پیمانکاران خارجي خبر

 داد.
ناصر زندي در این رابطه افزود: با توجه ب��ه این که جهت تولید ورق 
بسته بندي قبال از ظرفیت خط برش س��بک که به عنوان یک خط 
تولید تعریف شده است، اس��تفاده مي شد ،مقرر شد یک خط جدید 
 اختصاصي ب��ا ظرفیت 2۰ ت��ن در یک ش��یفت، ب��راي تولید ورق

 بس��ته بندي محصوالت نهایي ناحیه نورد س��رد، نصب و راه اندازي 
گردد.

زندي با بیان این که نمونه چنین خطوطي ک��ه مجهز به تجهیزات 
کامل جهت بسته بندي از کویل کار تا پایلر بوده و به 8 تجهیز اصلي 
با وزن حدود 2۰ تن نی��از دارد، تصریح کرد:  تا پی��ش از اجراي این 
طرح  اجراي چنین پ��روژ ه اي در انحصار س��ازندگان خارجي بوده 
ولي با توجه ب��ه قیمت هاي نجومي آن س��ازندگان و از طرفي دیگر 
نیاز به بومي سازي داخلي که همواره مورد تاکید بوده است، پس از 
انجام بررسي هاي فني الزم درخصوص قابلیت و توانایي سازندگان 
 داخلي سرانجام مناقصه مربوطه برگزار و کار به پیمانکار برنده، ابالغ 

گردید.

4۰۰ دامدار از مراتع آران و بیدگل 
بهره برداری می كنند

ریی��س اداره منابع طبیع��ی و آبخی��زداری آران و بی��دگل گفت: 
 اکن��ون ۴۰۰ دام��دار از مرات��ع ای��ن شهرس��تان به��ره ب��رداری 

می کنند.
 ابوالفضل معینی نژاد اظهارداشت: این شهرستان ۶۰۵ هزار هکتار 
وس��عت دارد که ۳7۶ هزار هکتار آن مراتع است.وی افزود: شرکت 
 مرتع��داران آران و بیدگل در راس��تای سیاس��ت گذاری س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر تشکیل صندوق حمایت 
و توسعه منابع طبیعی استان اصفهان تاسیس شده و در حال حاضر 

دارای 18۰عضو است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های مرتعداری از قبیل بذرپاشی، 
احداث آب انبار و آبشخوار، ذخیره سازی نزوالت، اجرای طرح های 
مقابله با بیابان زدایی از جمله نهال کاری، مالچ پاش��ی، باد ش��کن، 
احداث انواع بند و عملیات حفاظت آب و خاک از جمله فعالیت های 

این شرکت است.

 طالساز متخلف در اصفهان
 به پلیس معرفی شد

بازرس��ان اداره کل اس��تاندارد اصفهان، در بازرس��ی از کارگاه های 
تولیدی س��ازنده طال، یک واح��د متخلف را شناس��ایی و به پلیس 

آگاهی معرفی کردند.
در این کارگاه تولیدی، طال با عیار پایین تر از حد استاندارد ساخته 

می شد.
  ب��ه گفت��ه مدی��ر کل اس��تاندارد اس��تان اصفه��ان، ع��دم توجه

 مصرف کنندگان باعث شده است تا برخی سود جویان با فروش طال 
با عیاری کمتر از حد اس��تاندارد به تقلب در وزن خالص مصنوعات 

طال بپردازند.
ش��فیعی افزود: در این موارد عالوه بر کم فروش��ی و مجرمانه بودن 
این اقدام، خریداران نیز متضرر ش��ده و وجهی مازاد از ارزش واقعی 
مصنوعات طال را می پردازند.وی تصریح کرد: برای پیشگیری از بروز 
چنین وقایع و خسارت مالی، الزم است که مردم از واحد های دارای 
مجوز و تولید کنندگان دارای کد شناس��ایی استاندارد خرید کنند 

و فاکتور بگیرند.

 تضمین كیفیت 
 در فرآورده های خام دامی 

 پهنای باند اينترنت 
1۰ برابر می شود

مرحله پایانی برنامه پایش باقیمانده های دارو، هورمون، سموم، فلزات سنگین 
و سایر مواد ش��یمیایی در فرآورده های خام دامی در اس��تان اصفهان انجام 
شد.وحیدرضا خامسی پور، افزود: هدف از اجرای این برنامه ملی تضمین کیفیت 

و سالمت فرآورده های خام دامی است. 
کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان اصفهان اظهار 
داشت: نمونه برداری و انجام آزمون، تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج و همچنین 

انجام اقدامات اصالحی از جمله فعالیت های این طرح است. 
 به گفته وی، براس��اس این طرح و همزمان با س��ایر اس��تان های کش��ور از 
فرآورده های خام دامی شامل: ش��یرخام، تخم مرغ، عس��ل، ماهی قزل آال، 
ماهیان گرمابی، گوش��ت و اندرونه خوراکی گاو و گوش��ت و اندرونه خوراکی 
مرغ ،نمونه هایی برای پایش باقیمانده ه��ای دارویی و آالینده ها جمع آوری 

و آماده سازی شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم این که پهنای باند اینترنت تا پایان 
سال آینده 1۰ برابر خواهد شد، گفت: پروانه نسل چهارم تلفن همراه از نیمه دوم 
سال آینده واگذار می شود که این اقدام تحول مهمی در بانکداری الکترونیک 
به وجود خواهد آورد.محمود واعظی گفت: شبکه ملی اطالعات برای مسایل 
و فعالیت های مربوط به امنیت کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد، ضمن 
آن که این شبکه در اختیار مردم و دستگاه های مختلف نیز قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهارداش��ت: شبکه ملی اطالعات اولویت 
خود را در شبکه الکترونیک قرار خواهد داد، ضمن این که شبکه ملی اطالعات 
به عنوان طرحی مهم در دومین جلسه ش��ورای عالی فضای مجازی تصویب 
شد و امیدواریم این ش��بکه با محوریت این وزارتخانه راه اندازی شود اما بهره 
 برداری از ش��بکه داخلی به معنای محرومیت از ش��بکه بین المللی اینترنت

 نیست.

دکتر تش��یعی، معاون نظ��ارت بر بهره برداری ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کشور در شش��مین نمایشگاه 
صنع��ت آب و تاسیس��ات آب و فاضالب گف��ت : درحال 
حاضر هزار و 111 ش��هر کش��ور تحت پوشش خدمات 
ش��رکت های آب و فاض��الب ق��رار دارند و ص��د درصد 
جمعی��ت ش��هری و 92 درص��د جمعی��ت روس��تایی 
 در آین��ده ای نزدی��ک از خدم��ات ش��رکت ه��ای

 آب و فاضالب بهره مند می شوند .
وی ب��ه رش��د روز اف��زون صنع��ت آب و فاض��الب بعد 
از انقالب شکوهمند اس��المی اش��اره کرد و خاطرنشان 
ساخت : در بعد از انقالب اس��المی صنعت آب و فاضالب 
در زمین��ه طراحی و س��اخت تجهیزات، دس��تاوردهای 
قابل توجهی را کس��ب کرد به طوری ک��ه در برنامه اول 
توسعه ظرفیت س��ازی صنعت گام به گام پشتیبانی شد 
در برنامه دوم و سوم ش��رکت های آب و فاضالب تشکیل 
شد و تا پایان برنامه چهارم توسعه به دانش فنی بسیاری 
از تجهی��زات در این صنعت دس��ت خواهی��م یافت. وی 
 گفت: درحال حاض��ر 9۰ درص��د پمپ ه��ا ، کنتورها و
  لوله ها در کش��ور س��اخته می ش��ود و در ح��ال حاضر

 ۵۰۰ واحدلوله سازی پولیمری در کشور مشغول  فعالیت 
هستند . 

رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان 
گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۵۰۰ تن مرکبات وارد میدان 
اصفهان می شود.ناصر اطرج اظهار داشت: مرکبات موجود در 
بازار از دو منطقه ش��مال و جنوب وارد می شود که در شمال 
کشور از استان های مازندران و گیالن و در جنوب از استان های 

بوشهر، فارس و هرمزگان به استان وارد می شود.
رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان 
تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از مرکبات وارد شده از جنوب در 
هفته گذشته دچار سرمازدگی شده بود اما با این وجود تولید 
مرکبات به میزان زیادی بوده و هیچ گونه کمبودی در استان 
نداریم.وی با بیان این که روزانه حدود ۵۰۰ تن مرکبات وارد 
میدان اصفهان شده است، اضافه کرد: قیمت پرتقال وارد شده 
از جنوب کشور با قیمت هر کیلو یک هزار و ۶۰۰ تا 8۰۰ تومان 
در بازار به فروش می رسد.اطرج افزود: همچنین قیمت پرتقال 
وارد شده از ش��مال نیز هر کیلو 2 هزار و ۵۰۰ و تا یک هزار و 
۵۰۰ تومان در بازار به فروش می رسد که این قیمت ها از ماه 

گذشته هیچ گونه افزایشی نداشته است.
وی  گفت: نارنگی نیز از هر دو منطقه ش��مال و جنوب وارد 
می شود، و واردات نارنگی از منطقه شمال در اواخر کار خود 

است و در حال حاضر از جنوب وارد می شود.

برنامه هدفمند آموزشی مدیریت مصرف برق برای کودکان 
اصفهانی 11 برابر رشد داشته است.

 به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع برق شهرس��تان 
 اصفه��ان ،خان��ه فرهنگ مدیری��ت مصرف ب��رق اصفهان

 به طور قطع پایگاهی اس��ت برای ارتباط موثر و منسجم با 
مشترکین و متقاضیان و ذی نفعان مختلف که با برنامه ریزی 
متنوع خود ضمن گسترش سازنده با نهادها، صنایع و مراکز 
آموزشی با برگزاری دوره ها، س��مینارها و جشنواره فصلی 
 یا مداوم خود به تحقق اه��داف کالن مدیریت مصرف برق

 می پردازد. 
تحقق این مه��م در ارتباط با س��ازمانی همچ��ون آموزش 
و پرورش منجر به بروز دس��تاوردهای چش��مگیری است 
که نقطه  هدف خود را بر آگاه س��ازی نس��ل ن��و و نونهاالن 
قرار داده اس��ت.مهندس س��ارا صالحی مدیر خانه فرهنگ 
مدیری��ت مصرف برق در ای��ن باره گفت: رش��د 11 برابری 
حضور و بازدید دان��ش آموزان مدارس آم��وزش و پرورش 
 نواح��ی مختلف ش��هر اصفه��ان از این مجموعه نش��ان از 
حسن نظر مثبت مسووالن آموزش و پرورش به طرح های 
 ترویجی رعایت الگوی مصرف در گروه های س��نی مختلف

 به خصوص گروه سنی دبستان است. 

مدیر روابط عمومی پاالیش نفت اصفهان گفت: واحد سوم 
مجتمع بنزین سازی این شرکت برای تولید بنزین یورو چهار 

در اوایل سال آینده راه اندازی می شود.
 مجتمع بنزین سازی پاالیشگاه اصفهان جزو پروژه های مهر 

ماندگار است که قرار بود در ابتدای امسال راه اندازی شود.
الیاس طغیانی مجری طرح بنزین سازی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در فروردین امسال به خبرنگار ایرنا گفته بود: احداث 

این مجتمع 9۳/۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
محمد صادق حاجی��ان در گفت و گو با ایرن��ا افزود: اکنون 
 دو واح��د تصفی��ه هیدروژنی نفت��ا )NHT( ب��ا ظرفیت

 ۶۰ هزار بش��که در روز و واحد تبدیل کاتالیستی با احیای 
مداوم )CCR( ب��ا ظرفیت ۳۰ هزار بش��که در روز در حال 
فعالیت اس��ت.مدیر رواب��ط عمومی ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان اضافه کرد: واحد آیزومریزاسیون به عنوان سومین 
واحد این مجتمع ب��ا ظرفیت 27 هزار بش��که در روز هنوز 

تکمیل نشده است.
وی با اش��اره به تکمیل ش��دن واحد س��وم مجتمع بنزین 
س��ازی پاالیش��گاه اصفه��ان اظهار داش��ت: بس��یاری از 
متخصص��ان ایران��ی در ت��الش هس��تند با بومی س��ازی 
 برخی از قطع��ات مورد نی��از ای��ن واح��د، آن را از انحصار 

شرکت های خارجی بیرون کنند.

تامین نیاز  مصرفصنعت  پاالیشگاه 

خود كفايی 9۰ درصدی در 
تجهزات آب و فاضالب

 واردات روزانه
 ۵۰۰ تن مركبات 

 آموزش
 مديريت مصرف 

 افزايش
 كیفیت  بنزين

اخبار كوتاه

4
اخطار به چند هتل و یک مرکز نظامی پرمصرف آب 

گروه مروجین مصرف آبفای اصفهان به هتل های پرمصرف و یکی از مراکز نظامی که مصرف بهینه آب را نادیده 
گرفته اند هشدار و اخطار الزم داد.وضعیت منابع آبی در استان اصفهان بحرانی می باشد و مدیریت مصرف آب یکی 

از راهکارهای برون رفت از مرحله تنش آبی است .
 حذف صفرهای پول ملی

 در نیمه دوم سال 9۳
دبیرکل بانک مرکزی /محمود احمدی

احتمال ورود ایران چک های 1۰۰ هزار تومان��ی بانک مرکزی به بازار در 
سال 9۳ وجود دارد. س��که های نیم و ربع بسته بندی بانک مرکزی شب 

عید وارد بازار می شود.
بان��ک مرکزی هی��چ برنام��ه ای برای انتش��ار اس��کناس ه��ای جدید 
 ندارد.در بودجه س��ال 9۳ اش��اره ای به ای��ن که ایران چک ه��ای ۵۰ یا 
1۰۰ هزار تومانی منتش��ر شود، نش��ده اس��ت اما به بانک مرکزی اجازه 
 اس��تفاده از ایران چ��ک داده 
می ش��ود، زیرا مجوز انتش��ار 
ای��ران چک یک س��اله و برای 
سال 92 بوده است و برای سال 
9۳ نیز مجوز آن دریافت خواهد 
 ش��د.همچنین حذف صفرها 
به عن��وان یکی از پ��روژه های 
بانک مرکزی در نیمه دوم سال 

آینده دنبال خواهد شد.
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با نگاهی به فرازو نش��یب های اقتصادی 
 س��ال های گذش��ته که طبع��ات آن را 
بر همه اقشار و بنگاه های اقتصادی شاهد 
 بودیم در می یابیم تحوالتی مانند هدفمن��دی یارانه ها که از آن

 به عن��وان جراحی ب��زرگ اقتصاد یاد می ش��ود چه مس��یری را 
 تا کن��ون طی ک��رده و ای��ن بیمارهم اکن��ون چگونه بای��د دوره 
نقاهت اش را بگذراند.هدفمندی ای که س��ال ها برسر چگونگی 
اجرای آن بحث بود تا کمترین ش��وک و آثار را برای جامعه داشته 
باشد.البته که تالطم های این س��ال ها فقط مربوط به اجرای این 
طرح نبوده  اما به هر صورت مردم و فع��االن اقتصادی  بعد از این 
دوران هم اکنون تا حدی شاهد آرامش و ثبات شده اند و دولت از 

نویدها و امیدهای آینده اقتصاد می گوید که در راه است.
اما بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول چشم انداز اقتصاد 
ایران در سال 2۰1۴ روشن تر از سال 2۰1۳ خواهد بود و در حالی 
که  طی دو سال گذشته با رکود مواجه بوده در سال 2۰1۴ از رکود 
خارج می شود و رش��د 1/27 درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد 
اقتصادی ایران برای س��ال 2۰1۳ بالغ بر منفی 1/۴8برآورد شده 

است.
این نهاد بی��ن المللی همچنین از افزایش حج��م اقتصاد ایران در 
 س��ال 2۰1۴ خبر داده و در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران
  ب��ر اس��اس قیم��ت ه��ای ج��اری در س��ال 2۰1۳ بال��غ ب��ر

 

۳88 میلیارد دالر بوده پیش بینی کرده اس��ت این رقم در س��ال 
2۰1۴ به ۴۰8 میلیارد دالر افزایش یابد.

مرکز آمار ایران، در گزارشی هزینه و درآمدهای ساالنه خانوارهای 
ش��هری و روس��تایی را اعالم کرد. این نهاد وابس��ته ب��ه معاونت 
برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی رییس جمه��ور در جدیدترین 
گزارش خود، میانگین کل هزینه خالص یک خانوار شهری برای 
سال 91،1۶ میلیون و ۴28 هزار تومان برآورد کرد که نسبت به رقم 
مشابه در سال قبل از آن 2۳/8 درصد افزایش نشان می دهد. این 
گزارش نشان می دهد که شهرنشینان ایرانی در این سال 1۶میلیون 
و 72۴ هزار تومان درآمد کس��ب کرده اند و توانسته اند 29۶ هزار 
تومان نسبت هزینه هایش��ان تراز مثبت داشته باشند. خانوارهای 
شهری در س��ال 91، ماهانه یک میلیون و ۳۶9 هزار تومان هزینه 
صرف نیازهای مختلف خود کرده اند، این در ش��رایطی اس��ت که 
درآمد هر ماه آنان یک میلیون و ۳9۴ هزار تومان بوده که تراز مثبت 

2۴ هزار و ۶۰۰ تومان در هر ماه را نشان می دهد.
فاز دوم هدفمندی در دولت نهايی نشده است

معاون رییس جمهور با تاکید بر این که یارانه اقش��ار کم درآمد در 
سال آینده افزایش می یابد، از نرخ بیکاری 1۰/۳ درصدی خبر داد و 
گفت: هنوز فاز دوم هدفمندی یارانه ها در دولت نهایی نشده است.

محمدباقر نوبخت گفت:قطعاً وضع موجود قابل استمرار نیست، اگر 
قانون و اهداف را بدانیم به این می رسیم که برای اجرای قانون باید 

روش فعلی را تغییر دهیم.
 يارانه اقشار ضعیف در سال 9۳ افزايش می يابد

نوبخت با تاکید بر این که ۴۵۵۰۰ تومان عدد کمی است اما برای 
برخی خانوارها رقم قابل توجهی است، گفت: دولت مصمم است 
 یارانه افراد کم درآمد را در هیچ ش��رایطی ک��م نکند بلکه افزایش

 دهد. 
یارانه یعنی یاری کردن، بنابراین باید کسانی که از این قانون آسیب 

می بینند مورد حمایت قرار گیرند.
وی ضمن اظهار این مطلب که »نتوانستیم از تولید حمایت کنیم« 
افزود: اگر کشور در شرایط عادی باشد و رونق اقتصادی داشته باشد 

سطح اشتغال افزایش و نرخ 
بیکاری کاهش می یابد و تورم 

کم می شود.
نوبخت ب��ا تاکید ب��ر این که 
بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان 
روزهای بیست و دوم هر ماه 
به عن��وان یارانه بی��ن مردم 
توزیع می ش��ود، به وضعیت 
تامین حقوق کارمندان دولت 
اش��اره کرد و گفت: ما در هر 
ماه ح��دود 7 ه��زار میلیارد 
تومان باید حق��وق کارکنان 
را بدهیم اما این در شرایطی 
اس��ت که قبل از پای��ان هر 
 م��اه بای��د یاران��ه پرداخت 

شود.
وی ادام��ه داد: تامین همین 7 هزار میلیارد تومان مش��کلی برای 
دوس��تان من در معاونت راهبردی ایجاد می کند؛ ب��ا تمام این ها 
فشار دیگری برای پرداخت ۳۵۰۰ میلیارد تومان است، این که از 
 کجا باید تامین کنیم ،مشکلی است که دولت باید آن را حل کند. از

 راه های قانونی این پول را تامین کردیم.
 سبد كااليی ارتباطی با يارانه ها ندارد/ هر 9۰ روز يک 

سبد كاال
معاون رییس جمه��ور در ادامه ب��ه برنامه دولت ب��رای پرداخت 
سبد کاالیی اش��اره کرد و افزود: این سبدها هیچ ربطی به یارانه ها 
ندارد. هر 9۰ روز در سال آینده یک سبد کاالیی می دهیم؛ یارانه 
 اقش��ار کم درآمد افزایش خواهد یافت. دولت موظف است ضمن 

آماده سازی مذاکرات ژنو از سفره مردم غافل نشود.
 قرار نبوده و نیست كه يارانه ها حذف شود

معاون رییس جمهور ، گفت: اصال قرار نبوده که یارانه ها قطع شود. 
تحت هیچ شرایطی یارانه افرادی که کم درآمد هستند نه تنها حذف 

نمی شوند بلکه افزایش هم خواهد یافت.
وی ضمن اش��اره به این که دولت تا االن مرحله دوم را جمع بندی 
نهایی نکرده است، تصریح کرد: قطعا با نمایندگان مجلس مشورت 

خواهیم کرد ولی هنوز در دولت فاز دوم نهایی نشده است.

متوسط درآمد هر ايرانی24هزارتومان بیش از هزينه!

ريیس شورای ايران و آفريقا:هر 90 روز یک سبد کاال

آفريقا فرصت اقتصادی 
اصفهان شود 

رییس شورای بازرگانی ایران و آفریقا گفت: استان اصفهان 
با داش��تن توانمندی های متعدد در بخ��ش های صنعتی، 
 کش��اورزی و خدماتی می توان��د در کش��ورهای آفریقایی 

فرصت های بی بدیل اقتصادی ایجاد کند.
حسن خسروجردی در نهمین جلس��ه کارگروه اقتصادی و 
س��رمایه گذاری بنیاد نصف جهان در اتاق اصفهان، تصریح 
کرد: فرصت ه��ای تجاری و س��رمایه گذاری بس��یاری در 
کشورهای آفریقایی وجود دارد که طی سال های گذشته از 
سوی گروه های کارشناسی استخراج و به راحتی در اختیار 

فعاالن اقتصادی قرار می گیرد. 
وی به واردات س��االنه 11 میلیارد دالر مواد غذایی کش��ور 
اش��اره کرد و اف��زود: اگر تولی��د محصوالت کش��اورزی در 
کش��ورهای آفریقایی دنبال ش��ود میزان ۳ میلیارد دالر به 
اقتصاد ای��ران باز می گردد. رییس ش��ورای ای��ران و آفریقا 
خواستار تشکیل کنسرسیوم های اقتصادی در بخش های 
مختلف و حضور فعال اس��تان اصفهان در آفریقا شد و بیان 
داشت: این کنسرس��یوم ها می تواند فعاالنه تر از یک واحد 
در آفریقا فعالیت کن��د و از توان اعضای خ��ود برای حضور 
طوالنی مدت در آفریقا بهره بگی��رد.وی تاکید کرد: باید در 
کارگروهی تمرکز بیشتری داشته باشیم زیرا اگر امروز با هم 
 حرکت نکنیم به کش��ور و آینده آن ضربه می زنیم و باید از

 فرصت ها و تهدیدها برای توسعه اقتصادی کشور استفاده 
کنیم. خسروجردی پیشنهاد کرد: فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان در قالب ۶ کنسرس��یوم  کش��ت و صنعت، دارویی، 
 لوازم خانگی، حمل و نقل دریایی، ساخت و ساز و فروشگاه

 زنجیره ای در آفریقا اقدام به سرمایه گذاری و حضور فعال در 
بازار این کشورها داشته باشند. 

وی از اقدام اس��تان اصفهان در س��رمایه گ��ذاری در بخش 
کشاورزی کشور سیرالئون آفریقا استقبال کرد و گفت: هر 
یک از کشورهای آفریقایی مانند معدن ناشناخته ای است 
که می تواند نه فقط نیازهای داخلی ایران را برطرف کندبلکه 

تجارت مجدد برای کشور ایجاد کند. 
خسرو کسائیان رییس اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به 
سفر هیات اقتصادی استان به سیرالئون اشاره کرد و گفت: 
 اتاق آماده معرفی س��رمایه گ��ذاران و فع��االن اقتصادی به

 فرصت های تجاری در آفریقاست و در این زمینه دو هیات 
تجاری به این قاره اعزام کرده است. 

ديدگاه ؟

پیمان فتاحی 
سیاهمزگی

 اصال قرار نبوده كه 
يارانه ها قطع شود. 

تحت هیچ شرايطی 
يارانه افرادی كه 

كم درآمد هستند 
نه تنها حذف 

نمی شوند بلکه 
 افزايش هم 

خواهد يافت



یادداشت

 نماي��ش »مح��اق«، اثر تولي��د ش��ده در ت��االر هن��ر،  در مح��ل تماش��اخانه ايرانش��هر روی صحنه
می رود.رييس تاالر هنر اصفهان با اعالم اين خبر گفت : اين نمايش تا21 دي ماه در تاالر استاد ناظر زاده 

كرماني تماشاخانه ايرانشهر شهر تهران روي صحنه مي رود.
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نمایش »محاق«روی صحنه 

جدول گیشه نمایش سینمای آمریکای شمالی در حالی وارد سال جدید میالدی شد که وضعیت بسیار خوبی در سال  گروه 
2013 را تجربه کرد و با موفقیت باالی مالی بسیاری از تولیدات خود روبه رو شد.این محصوالت در سطح بین المللی هم فرهنگ 

با استقبال تماشاگران خارجی روبه رو شدند و فروش خوبی در کشورهای خارجی کردند.
اما تحلیلگران اقتصادی سینما در عین حال به این نکته مهم هم اش�اره می کنند که در کنار فروش باالی برخی از محصوالت سینمایی، 
فیلم های پرخرج زیادی هم با شکست تجاری روبه رو ش�دند. همچنین برخی فیلم ها نتوانستند به رقم فروشی در حد هزینه های تولید 

خود برسند. تعداد این نوع فیلم ها کم نبود. 

بازيگران مشهور س��ينما همچون تام كروز ، براد 
پيت، ويل اس��ميت، آرنولد شوارزنگر و سيلوستر 
استالونه هم نتوانس��تند با فيلم های جديد خود، 
موفقيتی در جدول گيش��ه نمايش كسب كنند. 
برعکس، محصوالت مستقل و نام هايی كه كمتر 
مطرح بودند، توانستند نظر مساعد تماشاگران را 
به خ��ود جل��ب ك��رده و فروش ه��ای خوبی در 

سينماهای كشورهای مختلف بکنند. 
در س��ال 2013 تعدادی از فيلم های س��ينمايی 
همانطور ك��ه اهل ف��ن و تحليلگ��ران اقتصادی 
س��ينما پيش بين��ی می كردن��د، توانس��تند 
 ب��ه ف��روش خوبی در س��الن  س��ينماها دس��ت 
پيدا كنند اما تعداد فيلم هايی كه فروش��ی باالی 
300 ميليون دالر در آمريکای ش��مالی داشتند، 
به 4 تا هم نرسيد. سال 2013 در عين حال، سال 
ش��گفتی هم بود و چند فيلم كه ب��ه فروش های 
بااليی دست پيدا كردند،تعجب و شگفتی اهل فن 
را به همراه داشتند.در گزارش زير كه توسط يکی 
از منتقدان و تحليلگران سينمايی نشريه اسکرين 
اينتر نش��نال تهيه ش��ده، چند فيل��م  پرفروش 

سينمايی در سال 2013 معرفی شده است.

مرد آهنی 3، یک میلیارد و دویس�ت 
میلیون دالر

 

با وج��ود فروش ب��االی فيلم و كس��ب رتبه اول، 
منتقدان چندان نظر خوش��ی نسبت به اين فيلم 
نش��ان ندادند. آن ها اي��ن اكش��ن ماجراجويانه 
ابرقهرمانانه را كاری س��طحی ارزياب��ی كردند و 
گفتند حرفی ب��رای گفتن ندارن��د. رابرت داونی 
جونيور بازيگر نقش مرد آهنی/آيرن من هم زمان 
با نمايش عمومی س��ومين قس��مت آن، گفت از 
ب��ازی در نقش يک ابرقهرمان كميک اس��تريپی 
خسته ش��ده و قصد بازنشستگی دارد. صحبت او 
درباره كناره گيری از پروژه مرد آهنی باعث شروع 

گمانه زنی هايی بود كه می پرس��يدند مرد آهنی 
بعدی سينما چه كس��ی خواهد بود. نام ليوناردو 
 دی كاپري��و در اي��ن رابط��ه بيش��تر از بقي��ه

 شنيده شد.
من نفرت انگیز 918/2 میلیون دالر

 

اين انيميشن كامپيوتری تماشاگران و منتقدان 
س��ينمايی را به يک ان��دازه راضی ك��رد. دومين 
قسمت يک كمدی اكشن خانوادگی كه قصه ای 

جيمز باندی را تعريف می كند. 
 اه��ل ف��ن می گوين��د اي��ن فيل��م و ي��خ زده 
وال��ت ديزن��ی رقب��ای اصل��ی درياف��ت جايزه 
 بهترين انيميش��ن مراسم  اس��کار و گلدن گلوب 

هستند.

سریع و آتشی789/6 میلیون دالر
 

كمپانی يوينورس��ال چش��م  اميد زيادی به اين 
مجموعه فيلم اكشن پليسی خود دارد. در حالی 
كه تهيه كنندگان فيلم س��عی كردند با ورود يک 
بازيگ��ر معروف )دواين جانس��ن( ب��ه قصه فيلم 
برهيجان آن بيفزايند، مرگ پل والکر يکی از دو 
بازيگر اصل��ی قديمی فيلم، س��ر و صدای زيادی 
پيرامون آينده آن به راه انداخت. اما به تماشاگران 
س��ينما اطمينان خاطر داده شد كه قسمت های 
بعدی اين مجموعه فيل��م )حتی در غيبت والکر( 
تهيه و توليد خواهد ش��د. كاراكتر پ��ل والکر در 
قسمت هفتم فيلم استعفا می دهد و محترمانه از 

دل قصه جدا می شود. تهيه كنندگان فيلم عقيده 
دارند اي��ن كار بهترين ادای دين ب��ه اين بازيگر 

متوفی است.

بازی ه�ای هانگ�ر: گرفت�ن آت�ش،
 772 میلیون دالر

 دومين قس��مت مجموعه فيل��م بازی های هانگر
 در حالی تبديل به چهارمين فيلم پرفروش سال 
ش��د كه نمايش عمومی موفقيت آمي��ز آن هنوز 
 ادام��ه دارد و ف��روش آن، از رق��م فعل��ی باالتر

 خواهد رفت. 
به همين دلي��ل، احتمال زيادی وج��ود دارد كه 
در پايان زمان اكران عمومی، حتی به رديف دوم 
جدول هم برسد. جنيفر الورنس كه برای قسمت 
اول فيلم ي��ک ميلي��ون دالر دس��تمزد گرفت، 
برای قس��مت دوم يک چ��ک ده ميليون دالری 

دريافت كرد.
 توليد قس��مت س��وم فيل��م قطعی اس��ت، ولی 
تهيه كنن��دگان آن در رابط��ه با آين��ده آن، فعال 

سکوت كرده اند.

دانشگاه لولوها، 744 میلیون دالر
 

دومين قسمت ش��ركت لولوها نتوانست جادوی 
قسمت اول را تکرار كند. منتقدان چندان فيلم را 
نپس��نديدند و گفتند به خوبی نس��خه اصلی آن 
نيست. در داخل امريکا هم استقبال زيادی از فيلم 

نش��د. اين موضوع باعث ناراحتی بسيار كمپانی 
والت ايرانی و شركت كامپيوتری پيکسار شد. بعيد 
به نظر می رس��د به اين زودی ها، صحبتی درباره 

توليد قسمت سوم آن مطرح شود.

مرد آهنین، 662 میلیون دالر

نسخه احيا شده مجموعه فيلم سوپرمن  اين بار با 
كمک كريستوفر نوالن در مقام مشاور كارگردان، 
تالش كرد حال و هوايی واقع گرا و تلخ به يک قصه 
 كميک اس��تريپی قديمی بدهد. خط اصلی قصه 
بر روی تنهايی و انزوای ابرقهرمانی تکيه می كند 
كه نسل بش��ر نگران آن اس��ت كه از نيروی خود 

عليه مردم عادی و بی گناه استفاده كند. 
هزين��ه تولي��د فيلم بس��يار ب��اال ب��ود )حدود 
وي��ژه جلوه ه��ای  و  دالر(  ميلي��ون   200 

 فراوانی داشت.

جاذبه/ب�ی وزن�ی، 653 میلیون دالر
 

آلفونسو كارون با تازه ترين فيلم خود هر دو گروه 
تماش��اگران و منتقدان را راضی و خش��نود كرد. 
فيلم ،تنه��ا دو كاراكتر دارد كه آن ه��ا را در دل 

سياهی كهکشان رها می كند. 
در ي��ک لوكيش��ن مح��دود، قص��ه ای پرتنش 
خل��ق می ش��ود و رواب��ط انس��انی در ي��ک 
 ش��رايط س��خت در بوت��ه آزماي��ش ق��رار

 می گيرد. از بازی س��اندرا ب��والک و جرج كلونی 
به عن��وان بازی ه��ای اس��کاری اس��م می برند. 
برای تحليلگ��ران س��ينمايی، اس��تقبال باالی 
 تماش��اگران از فيلمی ب��ا اين حال و ه��وا باعث 

تعجب بود.
تور: دنیای تاریکی، 628 میلیون دالر

 

دومين قسمت ماجراجويی های ابرقهرمان چکش 
به دس��ت قصه های كميک اس��تريپی ش��ركت 
مارول، از قس��مت اول آن موفق تر ب��ود. كريس 
همسورث اس��تراليايی تبار با اين فيلم تبديل به 
يکی از موفق ترين چهره های روز سينما شد. اين 
فيلم هم مثل مرد آهنين حال و هوا و لحنی تلخ 

دارد.

9 خانواده کرودها، 587 میلیون دالر
 

حال و ه��وای ش��اد و س��رزنده اين انيميش��ن 
خانوادگی، تاثير مثبت بسيار زيادی بر تماشاگران 

گذاشت.
كمپان��ی در  فيل��م  تهيه كنن��دگان    

 دريم وركز تصور چنين موفقيت   مالی و اقتصادی 
بااليی نمی كردند اما بالفاصله خبر توليد قسمت 
دوم آن را اعالم كردند.گفته می شود اين كمدی 
خانوادگی، نامزد دريافت جايزه اس��کار بهترين 

انيميشن سال خواهد شد.

جنگ جهانی زد، 540 میلیون دالر

هزينه توليد فيلم بسيار باال بود )حدود 200 
ميليون دالر( .تماشاگران استقبال زيادی از 
آن نکردن��د. اگر ف��روش فيل��م در خارج از 
آمري��کای ش��مالی نب��ود، تازه تري��ن فيلم 
برادپي��ت لقب يک شکس��ت فجيع تجاری 

رامی گرفت.

گیشه 2013 سینمای جهان

سال خوب برای گیشه سینماها، سال بد برای ستاره ها

هفتیادداشت

 کانون تئاتر خیابانی اصفهان 
به زودی تشکیل می شود

رييس انجمن هنرهای نمايشی 
اصفهان با اش��اره به اقدامات و 
فعاليت ه��ای اي��ن انجمن در 
گفت: كانون تئاتر خيابانی اين 
 اس��تان ب��ه زودی تش��کيل

می شود. احمد شاهين فر افزود:  
اي��ن كان��ون ب��ا هدف كش��ف 
اس��تعدادهای ج��وان، ايج��اد 
تش��کل و اتحادي��ه صنف��ی و 
سازمانی برای نظم بخشيدن به 
فعاليت های بازيگران نمايش های خيابانی تش��کيل می شود.وی با 
اشاره به اين كه اولين و دومين جلسه بازيگران نمايش های خيابانی 
برای تشکيل اين كانون در دو هفته گذشته در انجمن نمايش اصفهان 
برگزار شد اظهارداشت: در اين نشست ها مقدمات تشکيل اين كانون 

فراهم شد.

 مردم در تبدیل امامزادگان
 به کانون های فرهنگی شرکت کنند

نماينده ولی فقيه و امام جمعه 
اصفهان گفت: مردم در تبديل 
امام��زادگان ب��ه كان��ون های 
فرهنگی مش��اركت كنند آيت 
سيديوس��ف  اهلل 

طباطباي��ی ن��ژاد در هماي��ش  
»احس��ان ماندگار، ياران وقف ، 
وقف و رسانه« در امامزاده زينب 
)س( اصفهان اظهارداشت: برای 
ب��ه امام��زادگان   تبدي��ل 

  كانون های فرهنگی ب��ه كمک های مالی مردم و وق��ف اموال آن ها 
در اين راستا نياز داريم.وی با بيان اين كه اوقاف يک نهاد جديد نيست، 
 اظهار داش��ت: س��نت وق��ف از ابتدای اس��الم برق��رار بوده اس��ت و

 امير المومنين )ع(به عنوان دومين شخصيت اسالم، بزرگ ترين واقف 
بوده اند.

 نمایشگاه آثار هنری دانشجویان
 در واحد اصفهان) خوراسگان(

  ششمين نمايشگاه صنايع دستی 
و آثار هن��ری دانش��جويان در 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراس��گان( برگ��زار 
ش��د.در اي��ن نمايش��گاه كه با 
حض��ور فروغی ابری رياس��ت 
واحد، معاونين، مديران و تعداد 
زيادی از دانشجويان افتتاح شد، 
بالغ ب��ر230 اثر هن��ری در 14 
رش��ته به نمايش گذاشته شد.  
نادره نادری، دبير كانون صنايع دستی و آثار هنری، حوزه معاونت 
فرهنگی دانشگاه گفت: اين نمايشگاه با حمايت و مديريت كمالی 
مدير فوق برنامه فرهنگی دانشگاه و به همت كانون صنايع دستی 

و آثار هنری برگزار گرديد.

راه اندازی و پخش تمام کانال های 
دیجیتالی و رادیویی در فریدونشهر

فرماندار فريدونشهر از راه اندازی 
و پخ��ش تم��ام كان��ال ه��ای 
تلويزيونی ، ديجيتالی و راديويی 
در اي��ن شهرس��تان خب��ر داد.

مهدی س��ليمی ب��ا اش��اره به 
پيگيری ه��ای به عم��ل آمده 
اظهار داشت: مبلغ دو ميليون و 
 590 هزار ري��ال اعتب��ار برای

 راه ان��دازی اي��ن ش��بکه ه��ا 
تخصيص يافته بود كه با اولين 
تخصيص بودجه از طرف استان با پيگيری صدا و سيمای مركز استان 
اصفهان نخستين فرس��تنده ديجيتال در سطح استان در شهرستان 
فريدونشهر راه اندازی شد.وی ادامه داد: شهروندان عزيز فريدونشهری 
 از اين پس م��ی توانند با تنظيم مجدد دس��تگاه ه��ای گيرنده خود 
20 كانال تلويزيونی و 21 شبکه راديويی را از طريق سيستم ديجيتال 
 دريافت كنند.الزم به ذكر است ش��هروندان فريدونشهری می توانند 
بر روی كانال های 41 و 47 با كانال يابی دستی نسبت به تنظيم مجدد 
تلويزيون های خود اقدام كنند.بر اس��اس اعالم كارشناس��ان صدا و 
سيمای مركز اصفهان شهروندان فريدونشهری برای دريافت كيفيت 
مناسب امواج تلويزيونی بايس��تی از آنتن های تقويت دار خودداری 
كنند . ضمنا پخش اين ش��بکه ها در حال حاضر ب��ه مدت يک ماه به 

صورت آزمايشی بوده و تمام معايب ظرف مهلت مقرر رفع می شود.

میراث 

كبوترخانه ها به عنوان مهمترين آثار تاريخی شهرستان فالورجان در حال تخريب است.
 بيشترين برج كبوتر موجود در جهان در اس��تان اصفهان و در شهرس��تان فالورجان قرار دارد به طوری كه در اين 
شهرس��تان بيش از 100 برج كبوتر وجود دارد كه از مهمترين جاذبه های گردش��گری در اين شهرستان محسوب 

می شود.
مس��وول نمايندگی ميراث فرهنگی شهرس��تان فالورجان گفت: در گذش��ته كبوترخانه ه��ا را در كنار زمين های 
كش��اورزی بنا می كردند ولی اكنون مهمترين عامل تخريب برج های كبوتر رعايت نکردن حريم اين برج ها توسط 

كشاورزان است
سيد حافظ كريميان افزود: در گذش��ته به اندازه ارتفاع كبوتر خانه ها برای هر برج حريم مشخص می شد اما اكنون 

كشاورزان تا پای برج محصول كشت می كنند.
 وی از مسووالن و مردم خواست برای مرمت و بازس��ازی اين آثار اقدام و برج كبوتر مربوط به شهر و روستای خود را

 به عنوان اثر گردشگری محل خود بازسازی كنند.
مس��وول نمايندگی ميراث فرهنگی فالورجان اظهار داش��ت: برج كبوتر چهار برج به عنوان بزرگ ترين، برج كبوتر 
چهل برج به عنوان طوالنی تري��ن و مجموعه برج های محله اجگ��رد به عنوان زيباتري��ن كبوترخانه جهان در اين 

شهرستان وجود دارد.
كريميان تاكيد كرد: كبوتر خانه ها اولين ساختمان های ضد زلزله در دنيا بوده اند كه در اطراف زمين های كشاورزی 

ساخته می شدند.
وی يادآور شد: اكنون بيش از 15 برج كبوتر شهرستان در فهرست آثار ملی كشور به ثبت رسيده است.

 وی بهترين كار برای حف��ظ كبوتر خانه های شهرس��تان را مرم��ت اضطراری اين بناها دانس��ت و اف��زود: ترميم 

 پش��ت ب��ام اي��ن كبوت��ر خان��ه ه��ا ب��ا روش س��نتی م��ی توان��د اي��ن بناه��ا را س��اليان س��ال حف��ظ 
كند. 

وی با بيان اين كه كبوتر خانه های شهرستان فالورجان 30 تا 70 درصد دچار آسيب شده اند گفت: آخرين باری كه 
برای كبوترخانه های فالورجان رديف بودجه اختصاص داده شد، سال 88 بود.

يکی از كشاورزان قديمی شهرستان فالورجان نيز به ايرنا گفت: در گذشته از كود و گوشت اين كبوتر خانه ها استفاده 
می شد و خود كشاورزان آن ها را مرمت و نگهداری می كردند.

 قدرت اهلل عس��گری افزود: ولی متاس��فانه با از رون��ق افتادن كش��اورزی س��نتی و ورود كودهای ش��يميايی اين
 كبوترخانه ها از رونق افتادند و بدون استفاده رها شدند.

گفتنی است در دوسال اخير چهار كبوتر خانه در شهرستان فالورجان توسط كشاورزان تخريب شده است و هيچ گونه 
برخودری نيز با اين افراد صورت نگرفته است.

 اين بناهای ش��گفت آور كه به عنوان س��اخت مرغوب ترين كود ش��ناخته ش��ده جه��ان معروف بودن��د اكنون با
 صنعتی شدن كشاورزی فراموش شده اند. 

با وجودی كه ساختمان بسياری از اين برج ها در اثر درايت سازندگان خود قرن ها در سرما و گرمای روزگار حوادث 
طبيعی را پشت سر گذاشته و به حيات خود ادامه داده اند، امروز در اثر بی توجهی مردم و مسووالن در آستانه نابودی 

و ويرانی هستند.
شهرستان فالورجان در 10 كيلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

اثر تاریخی فالورجان در حال تخریب است 

قائم مقام صدا و سيمای مركز اصفهان گفت: بهره برداری از ظرفيت 
موجود در رسانه  ها می تواند تاثير به سزايی در ترويج سنت حسنه وقف 

داشته باشد.به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ صالحی در همايش 
وقف و رسانه كه در محل امامزاده زينبيه  اصفهان برگزار شد با بيان 

اين كه گذشت و ايثار اولين بركت وقف است، افزود: با ترويج فرهنگ 
وقف و تش��ويق مردم برای وقف كردن قسمتی از اموال خود فاصله 
طبقاتی بين اقشار مختلف جامعه از بين می رود و امنيت اجتماعی در 

جامعه افزايش می يابد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اين كه 
واقفان به تبعيت از حضرت 
محمد )ص( به اين سنت 
حسنه عمل می كنند، ادامه 
داد: چنانچه بخواهيم اين 
س��نت حس��نه همه گير 
شود و عموم مردم جامعه 
از ارزش ه��ا و مزايای آن با 
خبر ش��وند ضروری است 
 كه تبليغ��ات بيش��تری

در اين زمينه انجام شود. 
قائ��م مق��ام مرك��ز صدا 
و س��يمای اصفه��ان ب��ا 
بي��ان اي��ن كه رس��انه  ها 
بزرگ تري��ن و مهم ترين 
داد: ادام��ه  هس��تند،  جامع��ه  س��ازی  فرهن��گ   كان��ال 

 در اين راستا بايد از ظرفيت رسانه  ها برای ترويج سنت حسنه وقف 
نهايت بهره برداری را داشته باشيم.

وی كه آگاهی بخشی و اطالع رسانی را  اولين كاركرد رسانه دانست ، 
اظهار داشت: همگن سازی و نزديک كردن ساليق عموم مردم جامعه 
و تنوير افکار عمومی نسبت به مزايای سياسی، فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی وقف از ديگر كاركردهای رسانه است.
صالحی، اعتماد سازی را مهم ترين عامل موفقيت فعاليت رسانه ها 
عنوان كرد و بيان داش��ت: در اين راس��تا ضروری است كه رسانه  ها 
در بين مخاطبان خود اعتب��ار و اعتماد الزم را كس��ب كنند و بعد 
به صورت خ��ود به خ��ود می توانند اف��کار عمومی را در راس��تای 
 هنجارهای جامعه سوق دهند و ارزش های جامعه را برای مخاطبان

 پر رنگ كنند.
وی ادامه داد: استفاده از كارشناسان و افرادی كه مورد اعتماد مردم 
هستند نيز می تواند در اعتماد سازی مردم نسبت به هر رسانه ای نقش 
داشته باشند.قائم مقام مركز صدا و سيمای اصفهان با بيان اين كه 
رسانه ها بايد بتوانند نياز فرهنگی تمام اقشار جامعه را تامين كنند، 
افزود: برخی از مواقع افرادی نسبت به پخش برنامه های مختلف در 
صدا و سيما اعتراض می  كنند و اين در حالی است كه آن ها بايد توجه 
داشته باشند وظيفه  رسانه ملی برطرف كردن نياز عموم مردم جامعه 

است و نه قشر خاصی از جامعه.
وی به وجود بيش از 100 ش��بکه داخلی و خارجی در كشور اشاره 
كرد و ادامه داد: مسووالن فرهنگی كشور می توانند با استفاده از اين 
ظرفيت رسانه ای قوی به راحتی ارزش های ناب اسالم را به تمام دنيا 

معرفی كنند.

قائم مقام صدا و سیمای مرکز اصفهان:

بهترین راه ترویج وقف استفاده از ظرفیت رسانه هاست

 مسووالن فرهنگی 
کشور می توانند 
با استفاده از این 

ظرفیت رسانه ای 
قوی به راحتی 

ارزش های ناب اسالم 
 را به تمام دنیا 
معرفی کنند.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 فعالیت ۶۰ درصد 
از تکواندوکاران در مرکز استان

رییس هیات تکواندوی استان اصفهان گفت: ۶۰ درصد تکواندوکاران 
اصفهانی در ش��هر اصفهان فعالیت می کنند و ۴۰ درصد مابقی در 
کل شهرستان تقسیم ش��ده است.مصطفی رییس��ی ، درباره بحث 
چهار منطقه ای اصفهان اظهارداش��ت: بحث چهار منطقه ای بودن 
اصفهان بحث امروز و دیروز نیس��ت بلکه حدود چهار س��ال اس��ت 
تکواندوی اصفهان به این بخش ها تقسیم شده که به صورت فعاالنه 
کار می کند، چند مدتی است مدیر هیات منطقه ۴ به دلیل مشکالت 
جسمی که برایشان اتفاق افتاده، برنامه هایشان با اجراشان مقایرت 
داش��ته اس��ت که ما وظایف وی را در حال حاضر به مدیر منطقه 3 
داده ایم، تا یک مدیر خوب و با اس��تعدادی برای آن  منطقه انتخاب 
کنیم. وی بیان کرد: تنها مشکل هیات تکواندو با اختالف نظری است 
که بین مسوول تربیت بدنی شهرستان اصفهان است، که متاسفانه 
اختالف نظر بر روی این چهار منطقه ای بودن است، چون وی کمتر 
 مس��لط به امور ورزش هس��تند و به خود زحمت رجوع به سوابق را 

نمی دهند.

 کرمی ، ملی پوش اصفهانی 
 محروم شد

رییس هیات بدمینتون استان اصفهان گفت: امید کرمی با محرومیت 
۶ ماهه از فعالیت های ورزشی در این رشته مواجه شد.

س��روش اس��ماعیلی اظه��ار داش��ت: روز پنج ش��نبه ای��ن هفت��ه 
 رقابت های بدمینتون کارکنان دولت را که سالی یکبار است برگزار

 می کنیم.
وی با اشاره به حواشی ایجاد شده توسط برادران کرمی، ملی پوشان 
اصفهان��ی بدمینتون تصری��ح کرد: برادر ب��زرگ تر امی��د کرمی با 
محرومیت ۶ ماهه از فعالیت های ورزشی در این رشته مواجه شد و 

شهرام کرمی نیز با توبیخ و درج در پرونده مواجه شد.
رییس هی��ات بدمینتون اس��تان اصفه��ان ادامه داد: ای��ن برادران 
تصورش��ان بر این بود که من باید یکس��ری از صحبت هایش��ان را 
اجرا می کردم و فکر می کردن��د با فروختن رای خودش��ان باید هر 
صحبتی که آن ه��ا انجام می دهن��د را من گوش کن��م و ما چنین 
 اتفاقی را نمی خواس��تیم و دوست داش��تیم کار به صورت همگانی

 باشد.
وی تاکی��د ک��رد: از پیشکس��وتان نیز هاش��میان ب��ا محرومیت از 

فعالیت های ورزشی تا عید مواجه شد.

 ام .آر. آی نویدکیا به آلمان
فرستاده می شود

دکتر محمد جعفر رش��ادی گفت: MRI  نویدکیا برای تش��خیص 
نهایی براي پزشک آلمانی او فرستاده می ش��ود تا درباره شروع کار 

مجدد نویدکیا نظر نهایی دهد.
پزشک تیم سپاهان ، اظهارداش��ت: MRI  نویدکیا برای تشخیص 
نهایی به نزد پزش��ک آلمانی اش فرستاده می ش��ود تا درباره شروع 
 کار مجدد نویدکیا نظ��ر نهایی دهد، خود مح��رم گفته که وضعیت 
کنونی اش مناس��ب اس��ت.وی در ارتباط با  وضعیت هادی عقیلی 
نیز گفت: امکان دارد کشیدگی کش��اله ران چپ داشته باشد، اما به 

احتمال زیاد مصدومیت عقیلي جدي نیست.

3 بانوی اصفهانی در اردوی تیم ملی 
مریم ایراندوس��ت اس��امی بازیکنان دعوت ش��ده به دومین اردوی 
انتخابی تیم ملی فوتبال بانوان را اعالم کرد که نام سه اصفهانی نیز 

در این لیست دیده می شود.
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران اسامی بازیکنان تیم ملی را برای 
حضور در دومین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی اعالم کرد که س��ه 
اصفهانی نیز به نام های مانیا آس��ادوریان، هستی حشمتی و فاطمه 

عادلی در این لیست دیده می شود.

 تکلیف فدراسیون ها
 تا بهمن روشن می شود

نصراهلل سجادی /معاون وزیر ورزش
در برنامه ریزی اس��ت که تکلیف فدراس��یون های��ی که با 
سرپرس��ت اداره می ش��وند، با برگزاری مجمع تا دهه اول بهمن ماه 
روشن و ساماندهی ش��وند.تا کنون مجمع 9 فدراسیون از قبیل شنا، 
چوگان، کشتی و تکواندو برگزار شده است.بر اساس برنامه زمانبندی 
 شده تا اواس��ط بهمن ماه مجمع تمام فدراس��یون ها ی بدون مدیر و

 فدراس��یون هایی که چهار سال آن ها نیز تمام ش��ده در موعد مقرر 
خودش برگزار می شود.

هم اکنون ب��ا توجه ب��ه این 
که فدراس��یون کشتی هفت 
و نیم میلیارد توم��ان بدهی 
 دارد بای��د گف��ت ای��ن گونه 
سرپرستی ها لطمات زیادی 
را به فدراسیون ها و ورزش ما 

وارد کرده است.

زنگ خطر جدی برای 
ذوب آهن به صدا درآمد

در شرایطی که فرصت زیادی تا پایان مسابقات لیگ برتر 
فوتبال باقی نمانده، تی��م ذوب آهن در جمع کاندیداهای 
س��قوط جای گرفت��ه و اگر عزم ج��دی برای بق��ای این 
 تیم ب��ه وجود نیای��د، در پایان فصل ش��اهد خداحافظی

  س��فید و سبزپوش��ان اصفهان��ی از لیگ برت��ر خواهیم 
بود.

تیم ذوب آهن اصفه��ان در هفته بیس��ت ویکم لیگ برتر 
فوتب��ال در ش��رایطی رودروی انزلی چی ه��ا صف آرایی 
کرد که س��ه امتیاز این بازی برایش واجب تر از نان ش��ب 
 بود زی��را ذوبی ها هفته هاس��ت ک��ه رنگ ب��رد ندیده اند 
 و تک امتیازهای حاصل از مس��اوی نیز نتوانسته سودی 

به حال این تیم داشته باشد.
سفید و سبزپوشان اصفهانی نیم فصل نخست را با نوسان 
در نتیجه گیری ب��ه پایان بردند اما ای��ن امیدواری وجود 
داشت که در نیم فصل دوم ذوبی ها بتوانند نتایج به دست 
آمده در دور رفت را جبران کرده و با دور ش��دن از منطقه 

خطر، در حاشیه امنیت جای بگیرند.
پس از تغییرات در کادر فنی ذوبی ها، پیش بینی می شد 
ش��وک الزم به این تیم داده ش��ده اما با این حال حضور 
تقوی نیز موجب نشده تا ذوبی ها از ناکامی فاصله بگیرند.

 گویی این تیم مدام باید در مرز برد و باخت باشد و گاهی 
وسیله ای شود برای صعود تیم های دیگرلیگ.

در این فصل فاصله امتیازی تیم های میانه س��وم جدول 
رده بندی بسیار کم بوده و ذوبی ها این شانس را دارند که با 
چند پیروزی متوالی از قعر جدول رده بندی فاصله گرفته و 
در جمع تیم های میانه نشین لیگ سیزدهم جای بگیرند، 
اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داش��ت که هر کدام 
از تیم های قعر نشین لیگ چند پیروزی به دست بیاورند، 
می توانند از ناحیه خطر دور ش��وند و این مساله کار سایر 

تیم های قعرنشین را دشوار خواهد کرد.
با توجه به این ک��ه تا پایان فصل، 9هفته بیش��تر فرصت 
نمانده، تیم ذوب آهن امکان بذل و بخشش امتیاز را ندارد 
زیرا در غیر این صورت در پایان فصل فرصتی برای جبران 

مافات نخواهد داشت.
ذوب آهن فصل گذش��ته از ابتدای فصل ت��ا پایان با خطر 
سقوط دس��ت و پنجه نرم می کرد و سرانجام نیز به لطف 
پیروزی در مرحله پلی اف جواز بقا در لیگ برتر را پیدا کرد، 
اما در این فصل خبری از پلی آف نیست و تکلیف ماندن یا 

نماندن ذوبی ها در طول لیگ مشخص خواهد شد.

زاویه

۶
انتصاب سرپرست انجمن های فوتبال و فوتسال فدراسیون ناشنوایان 

داریوش دلفانی به این س��مت منصوب ش��د.دلفانی پیش از این مدیر عامل و عضو هیات مدیره باشگاه 
شاهین بوشهر، مدیرعامل و عضو هیات مدیره باش��گاه صنعت و معدن اصفهان، عضو شورای سیاست 
گذاری اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن نوین اصفهان بوده است.

از زمانی که بحث فس��اد در فوتبال باال 
گرفته،نظ��رات  مختلف  و بس��یاری از 
اهالی ورزش و سیاست را شنیده ایم  اما 
این که چگونه با این پدیده باید مقابله کرد و سالمت اقتصادی 
برای  این رشته ورزشی پر طرفدار را فراهم آورد مساله ای است 

که از ابعاد بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد. 
به نظر برخی کارشناس��ان حاکم ش��دن مدیریت سیاسی در 
باشگاه های فوتبال،برفس��اد این رشته دامن می زند به طوری 
که  راهکار مقابله با فس��اد اقتصادی در فوتبال را در واگذاری  
باشگا های فوتبال به هوادارانش��ان می دانند، چرا که مدیریت 
سیاس��ی در ورزش و به  خصوص در فوتبال به فس��اد در این 

ورزش دامن می زند.
یک نماینده مجلس می گوید :ساختار فوتبال ما به کلی غلط 
است و هیچ کشوری در دنیا ساختار فوتبالی شبیه به ما ندارد، 
دلیل این موضوع هم حضور دولت و اعمال سیاست های آن بر 

باشگاه های فوتبال است.
حسین گروسی ادامه داد: باشگاه های بزرگی مانند استقالل و 
پرسپولیس دولتی بوده و بسیاری از باشگاه های دیگر وضعیتی 
شبه دولتی دارند که این موضوع به ساختار فوتبال آسیب وارد 
می کند و بهترین راه برای مقابله با آن واگذاری این باشگاه ها 

به هوادارانشان است.

اخالق در فوتبال جایی ندارد!
هر چه قدر که قوانین مختلف در فوتبال تدوین شود اگر اخالق 
بر ورزش حاکم نباش��د فایده ای ندارد، در فوتبال فعلی کشور 

هم اخالق جایی ندارد.
 اما ج��دای از بح��ث اخالق وقت��ی کس��ی قان��ون را رعایت 
نمی کند باید مورد برخ��ورد متصدیان امر ق��رار گیرند و باید 
این برخوردها طوری باش��د ک��ه مانع از برخوردهای مش��ابه 
 توس��ط افراد دیگر ش��ود، اخالق و قانون باید در کنار هم قرار 

گیرند.
پرونده قط�ور فس�اد در فوتبال ای�ران چه زمانی
  ب�ه صفح�ه آخ�ر می رس�د؟خانه عنکب�وت را ویران 

کنید
مبارزه با فساد در فوتبال ایران همچنان به دور باطل خود ادامه 
می دهد و هر روزی برگی تازه به پرونده های آن اضافه می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم س��ر و صدای مبارزه با فساد در 
فوتبال ایران بعد از مصاحبه جنجالی عل��ی دایی در اصفهان 
و بعد از بازی سپاهان و پرس��پولیس بلند شد و طبق معمول 
 مدی��ران فدراس��یون فوتبال نیز ب��ا موج ص��دای تحول خواه

  در فوتب��ال هم��راه ش��دند و حت��ی کار ب��ه خان��ه مل��ت 
 و کمیس��یون اص��ل 9۰ مجلس ش��ورای اس��المی کش��یده

 شد.

هنوز داستان دایی، محسن قهرمانی، پرسپولیس و غش کردن 
خاتمه نیافته بود که امیر عابدینی مدیرعامل باش��گاه داماش 
انگش��ت اتهام را متوجه اف��رادی از داور گرفته ت��ا کارمندان 
سازمان لیگ و حتی فدراس��یون کرد. صحبت از افرادی است 
که با دریافت مبلغی میلیاردی توانایی باال بردن یا زمین زدن 

تیم ها را دارند.
گویا ماجرای فساد در فوتبال مانند رشته نخی شده که هرچه 
بیشتر کشیده می ش��ود، عمق تباهی انباش��ته در آن خود را 

بیشتر نشان می دهد. 
در این میان مش��خص نیس��ت که باید همچنان ب��ه کمیته 
انضباطی، س��تاد رس��یدگی به تخلف��ات و کمیته تش��کیل 
نشده اخالق دل بس��ت یا قرار است س��نگرهای آبرو و اعتبار 
 فوتبال ایران یک به یک در هزارتوی اتهامات تلنبار ش��ده فرو 

بریزد.
ماه ها از داس��تان پرس��پولیس و قهرمانی در اصفهان گذشته 
 و هنوز مشخص نش��ده که در نهایت چه کس��ی و به کدام سو 

غش کرده و آیا اصال غشی در کار بوده یا نه. 
 هن��وز کمیت��ه اخ��الق فدراس��یون فوتب��ال معط��ل مانده!

 مش��خص نیس��ت چه زمانی آن ها ب��ا صراح��ت وارد میدان 
 خواهند شد و اراده پاک س��ازی فوتبال ایران را به رخ خواهند

 کشید.
گروه پیگی��ر پرونده فس��اد در فوتبال درون مجلس ش��ورای 
اسالمی و حتی نهادهای پیگیر در فدراسیون فوتبال به افرادی 
که پش��ت پرده های این فساد را در رس��انه ها طرح می کنند، 

نقد دارند. 
این نقد وارد است و نباید با نام و اعتبار انسان ها به راحتی بازی 
شود اما سکوت و صبر در فوتبالی که پول و نتیجه تمام حیات 
و بقای آن را در خود گرفته تا کجا ممکن است؟ در نهایت این 

ادعاها و پرونده ها باید پایانی داشته باشد؟ 
در این مدت افراد زیادی آدرس های گنگ یا روشنی از الیه های 
فساد در فوتبال ایران ارایه دادند. شاید برای بسیاری مشخص 
 اس��ت که این فس��اد از کجا منش��ا می گیرد و به قول معروف

 س��ر افعی نمایان ش��ده اما دلیل مس��امحه و وقت کش��ی در 
گرفتن تصمی��م نهایی برای پاک س��ازی فوتبال چیس��ت و 
 چه زمانی پرونده قطور فس��اد در فوتبال ایران به صفحه آخر 

می رسد؟
اما ظاهرا مصلحت ها و البی ها قوی تر است یا شاید صبر و تحمل 
آن قدر باالس��ت که هر س��ال کثیفی های مضر ب��رای فوتبال 

عیان تر می شود و باز هم اتفاقی در فوتبال ایران رخ نمی دهد.
شاید و قطعا وقت آن رسیده تا این بار مدیریت فوتبال ایران و 
دستگاه های نظارتی فساد را به چالش بکشند. شجاعت تنها راه 
باقی مانده است و تصمیم گیران کالن فوتبال در یگانه فرمول 
برای پاک س��ازی ورزش��ی که عالقه مندانش روی به ریزش 
گذاش��ته اند، باید بپذیرند که خانه عنکبوت را حتی اگر درون 

مجموعه خودشان قرار دارد، ویران کنند.

پرونده فساد در فوتبال چه زمانی به صفحه آخر می رسد؟

     خانه عنکبوت را ویران کنید
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سوپر لیگ کاراته رشد 
فنی  را باال برده است

 ۴۶ سال در غم مردی
 که مرد بود

مربی تیم کاراته س��پاهان گفت: بازیکنان بومی س��پاهان نیاز داشتند که با 
برترین های کاراته ایران رقابت کنند و از این رو تصمیم به شرکت تیم در سوپر 
لیگ گرفته شد.حمید صالحی اظهار داشت: نظر مدیر فنی تیم کاراته سپاهان 
بر رشد فنی بازیکنان بومی بود زیرا بازیکنان ما فرصت رقابت با قهرمانان جهان 

و آسیا را به دست می آوردند.
مربی تیم کاراته سپاهان به دو هفته سپری شده مسابقات سوپر لیگ کاراته 
اشاره کرد و گفت: در دو هفته گذشته کارته کاهای سپاهان نتایج خوبی را کسب 
کرده اند و تنها باخت تیم نیز برابر تیمی رقم خورد که بهترین بازیکنان ایران 

را در خدمت داشت.
وی با ابراز رضایت از وضعیت کاراته کاهای سپاهانی تصریح کرد: در حال حاضر 
تیم سپاهان در رده دوم جای دارد و در هفته نخست نیز دو بازیکن سپاهان در 

جمع بازیکنان برتر جای داشتند.

۴۶ سال است که 17 دی روز خاصی نه تنها برای بچه های جنوب شهرتهران 
بلکه برای کل ایران است. 

همه سال و هر زمان که حرف از مردی و پهلوانی می شود یاد تختی می افتیم و 
مراش که وقتی  او را  پهلوان خطابش کرند با اشک گفت:پهلوان حضرت علی 
)ع( است.در ورزشی که حاال مردانگی اش زدن یک توپ به بیرون از زمین است، 
تختی را درک کردن از قهرمانی المپیک هم سخت تر شده. در ورزشی که آقا 

بودن به پول داشتن است، آقا تختی بودن کار هر کسی نیست. 
در ورزشی که تیتر یک شدن به یک شدن ارجحیت دارد دیگر جهان پهلوان 
برای چه می خواهیم؟ متاسفانه یا خوشبختانه نمی توانیم تختی شویم، تختی 
بودن فقط به داشتن گوش شکس��ته، بدن ورزیده و کمک به متکدی نیست، 

تختی شدن روح می خواهد و نه پول، جاه و مقام. 
تختی بودن »َمرد« می خواهد.

پدیده نروژی، هم تیمی  دانیل داوری شد
»هاروارد نیلسن« برای تیم دسته اولی اتریشی از جوالی سال 
2۰12 توانس��ته 31 بازی انجام دهد و 3 گل به ثمررساند.وی 
به عنوان پدیده سال های آینده این کشور مطرح است.نیلسون 

دیروز به همراه دانیل داوری به اردوی اسپانیا رفت.

زیباترین گل های تاریخ فوتبال با ضربه قیچی
 گل های تاریخی فوتبال جهان با ضربه قیچی انتخاب ش��ده اس��ت.یکی 
از  زیباترین این گل ها توسط نگرته در جام جهانی 198۶ مکزیک مقابل 

بلغارستان شکل گرفت.
اینیستا، ترزه گه، بن زما و ... دیگر بازیکنان در این رنکینگ هستند. 

سبب بالتر:برزیل بسیار دیرعمل کرده است
جام جهانی از دوازدهم ژوئن تا 13 ژوئیه  برگزار خواهد شد ولی 
کار آماده سازی با تاخیرهای مکرر در مورد احداث ورزشگاه ها 
روبه روس��ت،از طرفی هزینه های فزاینده و نارضایتی مدنی از 

مبالغی که صرف می شودهم زمینه سازتظاهرات است.

بهمنی تاکید کرد:

فروش بلیت الکترونیکی شود
س��ازمان لیگ فوتبال ای��ران با هدف فرهنگ س��ازی وآش��نایی 
تماش��اگران با مزیت های بلیت الکترونیکی اقدام به تولید و انتشار 

انیمیشن هایی با موضوعات مرتبط با بلیت الکترونیکی کرد.
به نقل از سایت سازمان لیگ، حجت اهلل بهمنی مدیر روابط عمومی 
س��ازمان لیگ فوتبال درباره تولید این انیمیشن گفت: با توجه به 
رضایت تماشاگرانی که بلیت الکترونیکی را خریداری و در بازی های 
مختلف از آن اس��تفاده کرده بودن��د و س��واالت و ابهامات متعدد 
تماشاگرانی که از این بلیت ها استفاده نمی کردند، در صدد برآمدیم 
تا اقدامات مختلفی را در جهت فرهنگ سازی و آشنایی با مزیت های 

بلیت الکترونیکی انجام دهیم.

وی ادامه داد: در این مرحله و با توجه به نزدیک بودن دربی برگشت 
پایتخت و همچنین استقبال خوب تماشاگران از پیش خرید بلیت 
الکترونیکی که از دو هفته گذش��ته آغاز ش��ده است، سه قسمت 
انیمیش��ن با موضوعات مرتبط با این دربی تولید ش��ده است که 
تماشای آن برای هواداران و تماش��اگران فوتبال حاوی نکات قابل 

توجهی بوده و خالی از لطف نخواهد بود.
بهمنی افزود: با توجه به دس��تورالعمل های کنفدراسیون فوتبال 

آس��یا و امتیازات در نظر گرفته ش��ده برای ف��روش الکترونیکی 
بلیت مس��ابقات در جهت کسب س��همیه برای تیم های برتر لیگ 
در رقابت های قهرمانی آس��یا، به تدریج کلیه ورزشگاه های کشور 
باید مجهز به تجهیزات فروش الکترونیکی بلیت مسابقات فوتبال 
ش��وند و این مهم بدون فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی مناسب به 
 مهمترین قشر حاضر در فوتبال یعنی تماش��اگران میسر نخواهد 

بود.

وی همچنی��ن گف��ت: از جمله مزیت ه��ای بی ش��مار بلیت های 
الکترونیک��ی، تخفیف های اعمال ش��ده بر روی بلیت مس��ابقات، 

جلوگیری از بازار سیاه و محفوظ بودن صندلی افراد است.
اما نکته ای دیگر که  باعث نگرانی می ش��ود این است که در برخی 
بازی ها صد هزار تماش��اگر به ورزشگاه می آیند و ما نمی توانیم در 
ورزش��گاه آزادی به این جمعیت بگوییم فروش بلیت الکترونیکی 
بوده و فروش نداریم در این باره باید فرهنگ سازی و اطالع  رسانی 
بیشتر ش��ود مثال در برنامه نود که مخاطبان آتش��ین فوتبال دارد 
تبلیغ شود و از سوی دیگر زمینه و زیر س��اخت کافی هم از طرف 

مسووالن تامین گردد.

 مشکالت تهیه بلیت در ورزشگاه ها

گروه 
ورزشی
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در طول تاریخ بوده است
مدیر کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: قرآن و عترت 

نقشه راه اسالم و مسلمین در طول تاریخ بوده است.
حجت االسالم رحمت اهلل اروجی در نخستین نشست کمیته قرآن ستاد 
دهه فجر انقالب اسالمی اس��تان گفت: قرآن و عترت نقشه راه اسالم و 
مس��لمین در طول تاریخ بوده اس��ت و مادامی نظام جمهوری اسالمی 

رهین موفقیت خواهد بود که به این دو ثقل تمسک جوید.
وی با بیان این که هرگاه مس��لمانان این دو حقیقت را کنار گذاش��تند 
از راه اصلی منحرف شدند، افزود: جامعه ش��یعی و پیروان مکتب اهل 
 بیت)ع( ه��رگاه در طول تاری��خ از قرآن فاصل��ه گرفته اند ب��ه بیراهه

 رفته اند.
مسوول کمیته قران ستاد دهه فجر انقالب اسالمی استان با اشاره نقش 
قرآن در انقالب اسالمی، گفت: روحیه استکبار ستیزی امام خمینی)ره( 

برگرفته از درس عملی ایشان از قران است.
وی افزود: ش��عار قرآن شعار اس��تکبار س��تیزی، توصیه به عبودیت و 
وحدانیت است و اگر عبودیت در جامعه باشد با افرادی مواجه می شویم 
 که در برابر ظلم س��اکت نمی نش��ینند.اروجی گفت: کیفی سازی در

 برنامه های قرآنی هدف این کمیته است.

 ویزیت رایگان بیماران نیازمند 
در فارسان

رییس شبکه بهداش��ت و درمان فارس��ان از ویزیت رایگان مددجویان 
زیرپوشش کمیته امداد این شهرس��تان از سوی پزشکان بسیج جامعه 

پزشکی خبر داد.
مجید فاضل��ی اظهار داش��ت: در اقدام��ی خیرخواهان��ه و قابل تقدیر 
تعداد ۱۱۰ نفر از مددجویان زیرپوش��ش نیازمند روس��تایی و شهری 
 توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرس��تان فارسان ویزیت و مداوا

 شدند.
وی، افزود: در این شهرستان تعامل و ارتباط تنگاتنگی با کمیته امداد، 
بهزیستی، اصناف و دیگر گروه ها برقرار شده که این حرکت معنوی نیز 

در راستای این تعامل صورت گرفته است.

 سرما مصرف گاز را
در استان افزایش داد 

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: سردی هوا افزایش 
یک میلیون متر مکعبی مصرف گاز در استان را به دنبال داشت.

اسماعیل هیبتیان از مصرف 649 میلیون و 76۱ هزار مترمکعب گاز در 
استان خبر داد و بر ضرورت صرفه جویی و مدیریت صحیح در استفاده  

از گاز تاکید کرد.
وی صرفه جویی و استفاده صحیح از این نعمت را یک وظیفه همگانی 
دانس��ت و تصریح کرد: مصرف بی رویه و بی��ش از حد گازهای طبیعی 

در فصل زمستان گازرسانی در استان را با مشکل مواجه خواهد کرد.

  آغاز ثبت نام طرح اعطای مدرک 
به مدرسان قرآن 

نماینده شورای عالی قرآن کریم چهارمحال و بختیاری گفت: ثبت نام 
س��ومین دوره ط��رح ارزیابی و اعطای م��درک تخصصی ب��ه قاریان و 

مدرسان قرائت قرآن کریم آغاز شد.
 علی اسماعیلی با بیان این خبر اظهار داشت: عالقه مندان می توانند تا 

۱5 بهمن ماه برای ثبت نام در این طرح اقدام کنند.
وی با اش��اره به اهداف این ط��رح، گفت: ای��ن طرح با ه��دف ارتقای 
س��طح علم��ی قاری��ان، مدرس��ان و معلمان ق��رآن کریم و تس��هیل 
تعام��ل دس��تگاه های مختلف ب��ا جامع��ه قرآن��ی برگزار می ش��ود.

اس��ماعیلی اف��زود: اطالع��ات جامعی از ک��م و کیف اج��رای مراحل 
 مختلف دوره س��وم ب��ر روی س��امانه جامع ط��رح ارزیابی به نش��انی

 quranshora.ir قرار داده شده که مطالعه آن برای شرکت کنندگان 
ضروری است.

 ستاد دهه فجر بروجن 
با ۲۵ کمیته فعال شد

فرماندار شهرس��تان بروجن از آغاز فعالیت ۲5 کمیته ستاد دهه فجر 
شهرستان بروجن خبر داد.

 فتاح کرمی در نشست ستاد دهه فجر انقالب اسالمی شهرستان بروجن، 
اظهار داشت: دهه فجر مقطع تاریخی و درخشان انقالب اسالمی ملت 
ایران است، که با مجاهدت و درایت حضرت امام خمینی)ره( و حضور 
مثال  زدنی مردم ایران در صحنه، پرده های ظلمت و تاریکی را کنار زده 

و ایران و ایرانی را نورباران کرده است.
وی افزود: ایام اهلل دهه فجر یک فرصت مناسب برای تبیین دستاوردهای 

انقالب و ترویج هر چه بیشتر خوبی ها و ارزش ها است.

اخبار کوتاه 

 مدیر کمیته ام��داد امام خمینی شهرس��تان ش��هرکرد گفت: تاکن��ون حامیان ایت��ام بیش از 
دو میلیارد و 4۲4 میلیون ریال کمک های نقدی خود را به حس��اب ایت��ام واریز کردند. نجفعلی 
حیدری اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و 35۰  فرد خیر به عنوان حامی، از ایتام حمایت می کنند.
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 دانش آموزان از مصرف 
مواد کافئین دار پرهیز کنند

تحصیل��ی  و  تربیت��ی  مش��اوره  اداره   ریی��س 
آم��وزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 
اس��تفاده از برنام��ه غذای��ی س��الم، کمک موث��ری در 
 افزایش س��طح عملکرد دانش آموزان در فصل امتحانات 

دارد.
 احمدرضا عرب در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: یکی 
از مسایل مهم در امتحانات دانش آموزان استرس است که 

باید بدان توجه شود.
وی با بیان این ک��ه اضطراب و اس��ترس موجب اختالل 
عملکرد دانش آموزان می ش��ود، گفت: یک��ی از راه های 
کاهش اس��ترس و اضط��راب امتح��ان در دانش آموزان 
مطالعه تدریجی دروس و جلوگیری از انباش��ته ش��دن 
مطالب درسی است که میزان استرس را در دانش آموزان 
کاهش می دهد.ع��رب ادامه داد: همچنین اس��تفاده از 
برنامه غذایی سالم، مصرف س��بزیجات، پرهیز از مصرف 
مواد کافئی��ن دار نیز کم��ک موثری در افزایش س��طح 

عملکرد دانش آموزان در فصل امتحانات دارد.
ریی��س اداره مش��اوره تربیت��ی و تحصیل��ی اداره کل 
آموزش و پرورش چهارمحال و بختی��اری افزود: تحرک 
 و پی��اده روی، برنامه ه��ای آرام بخش عضالن��ی و تنفس
  عمی��ق نی��ز در حف��ظ آرام��ش دان��ش آم��وزان موثر

 است.
 وی خاطرنش��ان کرد: همچنین مص��رف ماهی دریایی، 
 امگا 3 و خوردن س��بزی ریحان نی��ز در تقویت حافظه

 دانش آموزان موثر است.
عرب یادآور ش��د: مراقبین جلس��ات امتحان نیز باید از 
گفت وگو و صحبت در جلس��ه خ��ودداری کنند و فضای 
 فیزیک��ی مناس��ب و آرام بخ��ش را ب��رای دانش آموزان

 فراهم سازند.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در مناطق محروم با توجه 
به کمبود امکانات و فضاهای آموزش��ی اعتبارات بیش��تری باید 
تخصیص داده ش��ود تا عدال��ت اجتماعی به ط��ور کامل محقق 
شود. قاس��م س��لیمانی در نشس��ت ش��ورای آموزش و پرورش 
اس��تان، اظهار داش��ت: رعایت اعتدال در تمامی امور باید رعایت 
ش��ود.وی افزود: بر همین اس��اس الزم اس��ت تا استانداردسازی 
فضاهای آموزش��ی سراس��ر اس��تان در دس��تور کار قرار بگیرد.

سلیمانی بر ضرورت تجهیز فضاهای آموزش��ی و ورزشی مناطق 
محروم اس��تان تاکید کرد و گفت: اعتبارات الزم ب��رای تجهیز و 
 استانداردس��ازی فضاهای آموزش��ی مناطق محروم استان باید

 در نظر گرفته شود.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
در مناطق محروم با توجه به کمبود امکانات و فضاهای آموزش��ی 
 اعتبارات بیش��تری باید تخصیص داده ش��ود تا عدالت اجتماعی

 به طور کامل محقق شود.وی خاطرنشان کرد: برهمین اساس باید 
کمیته ای با حضور سازمان آموزش و پرورش، اداره نوسازی مدارس، 
نمایندگان آموزش و پرورش 9 شهرستان استان تشکیل و مسایل 
و موضوعات فضاهای آموزشی مورد بررسی قرار گیرد.سلیمانی با 
بیان این که اعتبارات استانی باید بر اساس اولویت ها تخصیص داده 
شود، گفت: باید از متمرکززدایی مراکز آموزشی، فرهنگی و ورزشی 
در یک شهر جلوگیری و تمامی امکانات در گستره استان به ویژه در 

مناطق محروم توزیع شود.

بازسازی مدارس قدیمی لردگان ضروری است
مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان بر ضرورت بازسازی 
مدارس قدیمی این شهرس��تان تاکید کرد و افزود: این مهم باید 
مورد توجه بیش��تر قرار گیرد.نیازعلی انصاری اظهار داش��ت: در 
حال حاض��ر ۲۱3 فضای آموزش��ی به ص��ورت اس��تیجاری و یا 
 چرخش��ی در قالب یک هزار کالس درس در شهرس��تان لردگان 

وجود دارد.
وی افزود: ۱۰ مدرسه شهرس��تان لردگان به صورت استیجاری و 
۱6 مدرس��ه نیز به صورت چرخشی مش��غول به فعالیت است که 
به صورت ش��یفتی در دو نوبت صبح و بعدازظهر به دانش آموزان 
مقاطع ابتدایی و راهنمایی خدمات آموزشی ارایه می شود.انصاری 
با بیان این که تاکنون برخی از مدارس این شهرستان بازسازی شده 
است، ادامه داد: البته برخی دیگر از مدارس این شهرستان نیاز به 
 بازسازی مجدد دارد که این مهم باید بیش از پیش مورد توجه قرار 

گیرد.
مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان با اشاره به این که 
آموزش بر س��ه پایه فضای آموزش��ی، تجهیزات و نیروی انسانی 
استوار است، گفت: اگر مدرسه خوب نداش��ته باشیم همه این ها 
هدر می رود.وی خاطرنش��ان کرد: برای مدارس استاندارد جهانی 
وجود دارد که این اس��تاندارد در کشورهای توسعه یافته و توسعه 

نیافته متفاوت است.

84 درصد مردم لردگان باسواد هستند
پ��رورش  و  آم��وزش  کل  اداره  س��وادآموزی   مع��اون 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: بر اس��اس آمار موج��ود میزان 
سوادآموزی در شهرستان لردگان 84/۱9 درصد گزارش شده است.

 امیر حسن پور اظهار داشت: نهضت سوادآموزی با هدف مقابله با 
بی س��وادی و ایجاد فرصت دوم برای یادگیری تمام اقشار جامعه 
تشکیل شده است.وی افزود: در سال 58 به فرمان امام خمینی)ره( 
مبارزه با بی سوادی با هدف آموزش همگانی و محو بی سوادی در 
جامعه در دستور کار مس��ووالن قرار گرفت.حسن پور با بیان این 
که ایجاد نهضت سوادآموزی از دس��تاوردهای بسیار مهم انقالب 
اسالمی در طول س��ه دهه فعالیت است، خاطرنشان کرد: فعالیت 
س��وادآموزی در طول سه دهه باعث افزایش ش��اخص های سواد 
 در رده  های مختلفی ش��ده اس��ت.معاون س��وادآموزی اداره کل

 آم��وزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به رش��د 
شاخص های سوادآموزی در کشور نسبت به دوران قبل از انقالب، 
تصریح کرد: تا پایان برنامه پنجم توس��عه باید بی سوادی در گروه 
سنی 49-۱۰ سال در استان ریشه کن شود.وی افزود: افزایش سطح 
فرهنگ و نشر فرهنگ اس��المی در گروه هدف و کاربردی کردن 

دروس از اهداف مهم نهضت سوادآموزی است.
80 مدرسه چهارمحال و بختیاری نوسازی شد

مدیرکل نوس��ازی و تجهی��ز م��دارس چهارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: تاکن��ون 8۰ مدرس��ه در این اس��تان نوس��ازی و تجهیز 
ش��ده است.ابوالقاس��م علی��اری اظه��ار داش��ت: تاکن��ون 8۰ 
مدرسه در اس��تان نوس��ازی و تجهیز شده اس��ت.وی در ادامه با 
اش��اره به تخصیص اعتب��ارات نوس��ازی مدارس اس��تان، گفت: 
از ش��ش س��ال گذش��ته تاکنون، افزون بر 68 میلی��ارد تومان از 
 مح��ل اعتب��ارات مل��ی ب��رای بازس��ازی و نوس��ازی م��دارس 
چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شده است.وی افزود: از این 
میزان افزون بر ۲۲ میلیارد تومان برای نوس��ازی و تجهیز مدارس 
شهرستان لردگان تخصیص داده شده است.علیاری ادامه داد: 95 
درصد مشکالت فضای آموزش��ی دانش آموزان عشایر شهرستان 
لردگان با نوس��ازی و س��اخت م��دارس در مناط��ق مختلف این 

شهرستان برطرف شده است.
مدیرکل نوس��ازی و تجهیز م��دارس چهارمح��ال و بختیاری با 
اش��اره به تحصیل 5 هزار و 6۰۰ دانش آموز عشایر در شهرستان 
 لردگان، گفت: این تعداد دانش آموز از فضاهای آموزشی برخوردار

 هستند.وی با بیان این که جمعیت دانش آموزی شهرستان لردگان 
رشد مثبتی را نش��ان می دهد، ادامه داد: آمار دانش آموز در حال 

تحصیل در شهرستان لردگان باال است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

به فضاهای آموزش مناطق محروم  اعتبار داده شود

پرداخت بیش از ۲ میلیارد کمک نقدی به ایتام در شهرکرد

ریی��س اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه شهرس��تان بروج��ن وقف 
را یک س��نت تحول آفری��ن دانس��ت و  گفت: متاس��فانه در نظام 
جمهوری اس��المی مس��ووالن ب��ه دنب��ال تامین آرام��ش و رفع 
 مشکالت جامعه هستند اما در این راس��تا از نقش موثر وقف غافل

 شده اند.
 حجت االسالم محسن غالمیان در همایش »همه واقف باشیم« به 
جایگاه وقف در قرآن و احادیث دین اسالم اشاره کرد و اظهار داشت: 
یکی از مهمترین تمهیدات دین اسالم در راس��تای دوراندیشی و 

تامین آینده مسلمانان و فرزندان آنان، پایه ریزی سنت حسنه وقف 
در جامعه اسالمی است.

 وی با بیان این که وقف در اس��الم اهمیتی دو چندان دارد تصریح 
کرد: زمانی که به قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع( و س��نت عملی 
آن ها رجوع می کنیم اهمیت دو چندان و فوق العاده این سنت زیبا 

را در می یابیم.
 حجت االسالم غالمیان برگزاری این گونه همایش ها را زمینه ای 
مناسب برای ترویج و گس��ترش فرهنگ وقف در جامعه دانست و 

خاطرنشان کرد: تشویق، ترغیب، آگاه سازی و معرفی و احیای وقف 
و موقوفات از مهمترین اهداف برگزاری این گونه همایش ها در هفته 

وقف به شمار می رود.
 وی ب��ا تاکید برل��زوم احیا و معرف��ی موقوفات در کش��ور تصریح 
کرد: متاس��فانه در نظام جمهوری اس��المی مردم و مس��ووالن به 
دنبال تامی��ن آرامش در جامعه هس��تند اما در راس��تای درمان و 
حل قطعی مش��کالت تالش نمی کنند به طوری که بهره گیری از 
 س��نت وقف نیز در این زمینه مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته

 است.
 حجت االس��الم غالمیان افزود: اگ��ر موقوفات به معن��ای واقعی 
کلمه در کش��ور احیا و بهره برداری ش��وند به ط��ور قطع خیلی از 
 معضالت و مشکالت اجتماعی، اخالقی و اقتصادی رفع خواهد شد 
 ک��ه الزم��ه اش اهتم��ام و توجه ج��دی به این س��نت حس��نه

 است.
 وی به تاکی��دات رهب��ر انقالب در زمین��ه اهمیت وقف اش��اره و 
خاطرنشان کرد: طبق فرموده رهبر انقالب موقوفات و وقف همان 
نهاد ممتاز دینی اس��ت که اگر احیا و بازسازی شود تمام مشکالت 
را حل خواهد کرد بر همین اساس وقف نقش کلیدی و محوری در 

جامعه اسالمی ایفا می کند.
 وقف نیازمند تغییر نگاه واقفان در نیات شان است

 حجت االسالم غالمیان با تاکید بر این که نیت واقفان باید بر اساس 
نیاز جامعه باش��د تصریح کرد: وقف در زمینه های فن��اوری نانو، 
انرژی هسته ای، ترویج فرهنگ مهدویت، ازدواج ، اشتغال و درمان 
بیماران خاص و استثنایی از ضروریت ها و نیازهای اساسی جامعه 

ما محسوب می شود.

  وی با بیان این که وقف تنها در زمین و س��اخت مس��اجد خالصه
 نمی شود خاطرنش��ان کرد: وقف در زمینه های بسیاری می تواند 

وارد شود و نقش آفرین و تاثیرگذار باشد.
حجت االسالم غالمیان نقش رسانه و خبرگزاری ها در ترویج وقف را 
نیز بسیار مهم و اثر بخش دانست و افزود: رسانه و مطبوعات به ویژه 
رسانه های مذهبی همچون رادیو معارف، شبکه قرآن و خبرگزاری 
 قرآنی ایکنا م��ی توانند ب��ا تعامل و وح��دت رویه ب��ا یکدیگر در 
 فرهن��گ س��ازی و تروی��ج س��نت حس��نه وق��ف تاثیرگ��ذار

 باشند.
 وی با بیان این که اقدامات و فعالیت های مطلوبی در حوزه وقف در 
استان صورت گرفته است تصریح کرد: هرچند فعالیت های مطلوبی 
در زمینه وقف صورت گرفته اس��ت اما هنوز وقف در استان جایگاه 
واقعی خودش را پیدا نکرده و با نقطه مطلوب و مورد قبول اسالم و 

دستورات فاصله داریم.
 حجت االسالم غالمیان با تاکید بر این که وقف یک دایره گسترده 
 و بس��یار وس��یع اس��ت، وقف در امور تحصی��ل و علم��ی، تامین

 هزینه های مالی و فرس��تادن افراد فقیر به زی��ارت عتبات عالیات 
 و مکه مکرم��ه، درمان بیماران خاص همچون ام اس، تاالس��می و

 بیماری های صعب العالج را از مهمتری��ن اقدامات در عرصه وقف 
بیان کرد.

 وی وقف را یک س��نت حس��نه تحول آفرین در جهان بش��ریت 
دانس��ت و تصریح کرد: اگر وقف و موقوفات در جامعه احیا ش��ود 
به طور قطع مش��کالت اقتص��ادی، فرهنگ��ی ، اجتماعی و حتی 
 امنیتی برطرف خواهد ش��د و جهان را متحول و دگرگون خواهد

 کرد.

در همایش »همه واقف باشیم« عنوان شد؛

غفلت مسووالن نظام از نقش وقف در رفع مشکالت جامعه

طبق فرموده رهبر 
انقالب موقوفات 
و وقف همان نهاد 

ممتاز دینی است که 
اگر احیا و بازسازی 

شود تمام مشکالت 
را حل خواهد کرد

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

اخطار اجرایی 
تاریخ   920997036170041 شماره  رأی  موجب  به   1071/91 شماره:   972
یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   28 شعبه   92/3/30
است محکوم علیه عباس چراغی مجهول المکان  محکوم است به: انتقال رسمی 
سند موتور سیکلت به شماره انتظامی  7243 اصفهان 24 به نام محکوم له علی 
اسفندیاری بنشانی : اصفهان خ رودکی جنب امامزاده محسن ، کوی شهید حسین 

کلیشادی پ 63 .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد 
اجرای حکم و  یا مالی معرفی کند که  بدهد  به  برای پرداخت محکوم  ترتیبی  یا 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:11610  شورای حل 

اختالف استان اصفهان شعبه 19 حقوقی 

ابالغ
967شماره ابالغیه 9210100351106682 شماره رونده 8809980351100862 
له: منصور گلچین نشانی خ نظر  : 880868 مشخصات محکوم  بایگانی  شماره 
غربی کوچه آراسته بن بست بیتا پ 10  2- مرتضی امانی پور نشانی خ محتشم 
: 1- علی  کاشانی کوچه بیژن مجتمع گلشن 1 طبقه 4 مشخصات محکوم علیه 
رستمی فر ورثه اشرف گلچین  فرزند محمد 2- جمشید رستمی فر فرزند علی 3- 
افشین رستمی فر فرزند علی 4- میترا رستمی فرفرزند علی  همگی مجهول المکان  
محکوم به  بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9209970368200927 محکوم علیه محکوم است به انتقال رسمی پالک 
های ثبتی شماره 1917/66/52 . 1917/1237/108 بخش 5 اصفهان به نام محکوم 

له با قیمومت آقای امانی پور و نیز مبلغ 1000000 ریال بابت حق االجرای دولتی  
. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معروف کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 

اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء، مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی 
های  اجرای محکومیت  نحوه ی  قانون  مفاد  و همچنین   79/1/21 مدنی مصوب 
مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. م الف 11415 مدیر دفتر شعبه یازدهم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ اجرائیه 
959 شماره پرونده : 9100400200400288 شماره بایگانی پرونده : 9100788/2 
شماره ابالغیه : 139205102004003001 ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده کالسه 
: 9100788 بدینوسیله به خانم فروغ رام پناهی  ساکن : اصفهان خیابان بزرگمهر 
جنب فروشگاه ارتش بن بست صفوی پالک 187 بدهکار پرونده که برابر گزارش 
مامور مربوطه نشانی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که طبق 
 ، نور بخش اصفهان مورد وثیقه  پارسیان شعبه دکتر  بانک  تقاضای بستانکار 
شش دانگ قطعه زمین پالک شماره 5401 اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

اصفهان   116 خانه شماره  دفتر  تنظیمی   89/11/2-22233 رهنی  سند  موضوع 
متعلق به خانم فروغ رام پناهی که در مقابل طلب بانک پارسیان در رهن قرار 
گرفته است طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 11598825000 
ریال ارزیابی گردیده لذا ماده 101 آئین نامه اجرائی بدینوسیله به شما اخطار می 
شود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی باید کتبا اعتراض خود را با پیوست 
کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ 7000000 ریال به اداره اجرا 
تسلیم دارید در صورتیکه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی و 
به همان قیمت آگهی خواهد شد . م الف 11102 اسدی رئیس اداره اسناد رسمی 

اصفهان 

ارزیابی بهای اربعه عیانی 

970  شماره 92/3596/31/و  خانم طاهره نجارزاده زواره فرزند حسن نظر به 
اینکه جنابعالی مالک بهای ربیعه اعیانی 14 حبه و دو – پنجم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ باقیمانده پالک 2071 فریع ) که در راستای استانداری سازی اسناد 
مالکیت به پالک 5580 تبدیل شده ( واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان می باشید و کارشناسان رسمی دادگستری طی ارزیابی 
شماره 92/182 مورخ 1392/9/27 و شماره 273-92-ث مورخ 1392/9/16 اعالم 
نموده ارزش بهای ربعیه اربعه اعیانی پالک مذکور برابر با 3300000 ریال یم 
باشد که به حساب سپرده این اداره مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام نمائید 
و چنانچه نسبت به ارزیابی فوق الذکر اعتراض دارید ظرف مدت یکماه به دادگاه 
صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و گواهی آن را به این اداره ارائه نمائید . 
در غیر اینصورت بهای ثمینه اعیانی اسناد مالکیت 39 حبه و سه – پنجم مشاع 
اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  از پالک مذکور حذف میگردد . ذبیح 

 زواره 

اطالعیه
979در موضوع پرونده اجرائي به شماره 8700050 له اداره حقوقي بانک ملت 
گزارش  طبق  نیاکه  کاویاني  محمدیان وعطاء  وعلیه محمدحسن  اصفهان  استان 
ورثه  به  وسیله  بدین  است  نموده  فوت  نیا(  کاویاني  عطاء  آقاي  ماموراجرا) 
هشتادمیلیون  مبلغ  هونجاني  محمدیان  محمدحسن  آقاي  میدارد  اعالم  نامبرده 
وهفتصدوهشت هزارریال ) 000 / 708 / 80 ( ریال ارتسهیالت بانک ملت شعبه 
شهرضااستفاده نموده که درقبال استفاده ازتسهیالت مذکورتمامت ششدانگ 
شهرضا  ثبت  یک  آبادبخش  دربرزوک  واقع   4  /  1298 شماره  ثبتي  پالک 
به  که  مذکورقرارگرفته  بانک  مورث شمادررهن  نیا  کاویاني  عطاء  آقاي  ملکي 
ثبت  قانون  اصالحي   34 ماده  اصالح  وباستنادقانون  بدهي  پرداخت  عدم  علت 
مبلغ  سندبه  کننده  تنظیم  دفترخانه  توسط  بستانکاراجرائیه  تقاضاي  وبنابه 
 102 /  198 /  800 ( یکصدودومیلیون ویکصدونودوهشت هزاروهشتصدریال 
تاریخ  اراین  افتاده که  بابت اصل واجورعقب   1387 /  06 / تاتاریخ 30  ( ریال 
به بعدروزانه مبلغ پنجاه هزاروهشتصدوپنجاه وهفت ریال ) 857 / 50 ( ریال 
به آن اضافه مي گرددصادروبه این اجراارسال وپرونده تحت شماره بایگاني 
مذکورتشکیل گردید واجرائیه ازطریق انتشاردرروزنامه به مدیونین ابالغ گردید 
متعاقبًا پس ازابالغ اجرائیه بانک بستانکارتقاضاي ارزیابي موردرهن رانمودکه 
موردرهن درتاریخ 19 / 07 / 1388 به مبلغ دویست وسي میلیون ریال ) 000 
اجرائي  ازادامه عملیات  بانک  بنابه درخواست  ارزیابي وسپس   )  230 /  000 /
اجرائي  عملیات  ادامه  درخواست  مجدداً  بانک  واخیراً  است  گردیده  خودداري 
رانموده که مراتب جهت اطالع وراث یکنوبت درروزنامه زاینده رودچاپ اصفهان 
درج ومنتشرمیگردد   محمد مهدی یوسفیان - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 

شهرضا



 ظروفی که سم
 وارد  بدن می کنند

متخصص طب سنتی با تشریح عملکرد ظروف مختلف غذا، ظروف 
مس��ی،تفلونی خراش دیده، س��رب اندود،س��فالی، پالس��تیکی و 
آلومینیومی را در اکثر م��وارد خطرناک اعالم ک��رد و گفت: ظروف 

پیرکس و آرکوپال اغلب مناسب هستند.
به گزارش وزارت بهداش��ت، مهرزاد مهربانی خاطرنش��ان کرد: اگر 
س��طح داخلی ظرف مس��ی با فلز قلع پوشیده نشده باش��د یا در اثر 
استفاده زیاد خش برداشته باشد، مس وارد غذا شده و با آن وارد فعل 
و انفعال می  شود و بر اثر اس��تفاده طوالنی مدت، مس در ارگان های 
بدن به خصوص کبد انباشته شده و اثرات نامطلوبی به دنبال خواهد 

داشت.
این متخصص طب س��نتی همچنین گفت: از طرفی امروزه بس��یار 
مشاهده می  شود که به دلیل قیمت ارزان تر سرب، برای اندود کردن 
ظروف مسی از سرب به جای قلع استفاده می  شود که این خود خطر 

مسمومیت با سرب را نیز به دنبال خواهد داشت.
مهربانی توصیه کرد: حتی از قاش��ق های مس��ی با رن��گ قرمز برای 
برداشتن روغن و مواد ترش استفاده نکنید به عنوان مثال قرار دادن 
یک قاشق مسی در ظرف روغن به دلیل اکسیداسیون می  تواند مدت 

ماندگاری روغن را ۸۰ برابر کوتاه کند.
مهربانی بیان کرد: چنانچه سطح داخلی ظروف تفلون دچار خراش 

شده باشد ماده ای وارد غذا می  کند که مضر است.
وی گفت: از طرف دیگ��ر چنانچه حرارتی که به ظ��رف تفلون وارد 
می شود به بیش از 3۰۰ درجه سانتی گراد برسد تفلون تجزیه می  شود 

و مواد سمی آزاد می  کند.
وی ادامه داد: بنابراین س��طح فل��زی زیرین ظ��روف تفلونی هرچه 
ضخیم تر باش��د مناس��ب تر اس��ت به ویژه در مورد تابه  های تفلونی 
 که در مقایس��ه ب��ا قابلم��ه ه��ا در معرض ح��رارت بیش��تری قرار

 می  گیرند.
مهربانی گفت: از ظرف های مالمینی که لعابش صدمه ندیده و دچار 
خراش نشده باشد می  توان اس��تفاده کرد اما باید توجه داشت که در 

این ظرف ها غذای داغ ریخته نشود.
این متخصص طب س��نتی همچنین ادامه داد: ظرف های س��فالی 
دارای منافذ زیادی اس��ت که س��بب می  ش��ود آب درون کوزه  های 

سفالی ،خنک بماند.
وی گف��ت: ی��ک ت��ا دوب��ار اس��تفاده از ظروف س��فالی اش��کالی 
ندارد ام��ا بقایای غ��ذا در منافذ این ظ��روف باقی م��ی  ماند و پاک 
 نمی  ش��ود به همی��ن دلیل به م��دت طوالنی  ت��ری قابل اس��تفاده

 نیستند.
این متخصص طب س��نتی ادامه داد: ظروف س��فالی لعاب دار این 
 مش��کل را ندارند به ش��رطی ک��ه لعاب کامال س��الم و ب��دون نقاط 
خار مانند باش��د چون برای تهیه لعاب از اکسید فلزهایی مثل سرب 
 و مس اس��تفاده می  ش��ود که در ص��ورت ریختگی لع��اب در غذاها

 حل شده و وارد بدن می  شود.
وی اضافه کرد: از بطری های پالستیکی محتوای آب معدنی می  توان 
تا ش��ش ماه برای نگهداری آب اس��تفاده کرد اما آبلیمو و سایر مواد 

ترش در این ظروف قابل نگهداری نیستند.
 دکتر مهربانی بیان کرد: لیوان های پالس��تیکی به ویژه نوع ش��فاف 

آن ها برای نوشیدنی های داغ مناسب نیست.
وی اضافه کرد: ظرف ه��ای فوم نیز برای نگهداری م��واد غذایی داغ 
مناسب نیستند و بهترین ظروف یک بار مصرف به این منظور ظروف 

سلولزی هستند.
این متخصص طب س��نتی گفت: اس��تفاده طوالنی مدت از ظروف 
آلومینیومی مثل کتری های آلومینیومی می  تواند به اختالل در جذب 
روی و سلنیوم منجر شده و خطر عوارضی مثل زخم معده، یبوست، 

کولیت، کم خونی و حتی آلزایمر را افزایش  دهد.
وی افزود: توصیه می  ش��ود اگر در ظروف آلومینیوم��ی جرم ایجاد 
شده باش��د، کنده نش��ود چون خود آن مانعی برای ورود آلومینیوم 

به غذاست.
مهربانی خاطر نش��ان کرد: به طور کلی بهترین ظروف برای پخت و 
نگهداری غذا ظرف های شیشه ای )پیرکس( هستند چون با ترکیبات 

موجود در غذا وارد واکنش نمی  شوند.
 وی ادامه داد: ظروف استیل هم بسیار مناسب هستند اما بهتر است
  به م��دت طوالن��ی در آن ه��ا غذاه��ای ترش ی��ا ش��ور نگهداری

 نشود.
این متخصص طب س��نتی گفت: ظروف چدنی هم به نس��بت برای 
نگهداری و پخت  غذا مناس��ب است اما اش��کالی که وجود دارد این 
 است که گاهی در س��طح داخلی آن ها از تفلون اس��تفاده می  شود
 ک��ه س��بب م��ی  ش��ود معای��ب ظ��روف تفلون��ی را داش��ته

 باشند.
مهربانی گفت: ظروف س��رامیکی هم نوعی از ظروف س��فالی لعاب 
دار هس��تند و تا زمانی که لعاب آن ها صدمه ندیده مش��کلی ایجاد 

نمی  کنند.
وی ادامه داد: ظروف اوپال )آرکوپال( هم مانند ظروف شیشه  ای اثر 

سوئی بر مواد غذایی ندارند.
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دانستنی 

سالمت

 ش��رکت فناوری سامس��ونگ یک پلتفورم جدی��د با عنوان
 » خانه هوش��مند سامسونگ« ساخته اس��ت که کاربران را 
قادر می س��ازد تمام دستگاه ها و وس��ایل متصل با اینترنت 
خود را از طریق یک اپلیکیشن سازمان دهند.براساس اعالم 
 شرکت سامسونگ با ساخت پلتفورم جدید، خانواده وسایل و

 دس��تگاه های هوش��مند سامس��ونگ قرار اس��ت بیشتر از 
گذش��ته س��امان یابند.این پلتفورم جدید سامسونگ همه 
چیز از فناوری پوش��یدنی تا ماش��ین های لباسش��ویی را با 
یک اپلیکیش��ن کنترل می کند. این پلتفورم قرار اس��ت در 
نمایشگاه محصوالت فناوری الس وگاس به نمایش گذاشته 
ش��ود.انتظار می رود که این فناوری نیمه اول سال میالدی 
جدید وارد بازار شود.در مرحله اول، این پلتفورم سه سرویس 
اصلی را به کارب��ران ارایه می کند، کنترل دس��تگاه، منظره 
خانه، خدمات مشتری هوشمند. کنترل دستگاه به کاربران 
این امکان را می دهد به تنظیمات شخصی سازی شده برای 
تمام دستگاه های خود روی تلفن های هوشمند و یا تلویزیون 

های هوشمند خود دسترسی داشته باشند. تنها کافی است 
 آیکون خانه هوشمند سامس��ونگ را انتخاب کنید تا بتوانید

 دس��تگاه های مختلف را در یک زمان کنترل کنید، در عین 
حال مهم نیست که ش��ما در اتاق نشیمن منزل خود مستقر 
هس��تید و یا در س��فر خارج از کش��ور به س��ر می برید. این 
خدمات به کاربر خود این امکان را می دهد تا از فرمان های 

صوتی خود با گلکس��ی گیر ) ساعت هوشمند سامسونگ( یا 
دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون هوشمند استفاده کرده و 
به دستگاه خود بگویید که درحال ترک خانه هستید، در این 
حال سیستم نور و روشنایی خانه که آن هم به اینترنت متصل 

است هنگامی که خانه را ترک می کنید خاموش می شود.
س��رویس منظره خانه به کاربر این ام��کان را می دهد که از 
مزایای دوربین داخلی دس��تگاه های اینترنتی سامس��ونگ 
 در خانه اس��تفاده کرده و ببیند که در خانه چ��ه اتفاقی رخ

 می دهد. خدمات مشتری هوشمند نیز به کاربران این امکان 
را می دهد تا از زمان س��رویس یک دس��تگاه همواره مطلع 

باشند و خدمات پس از فروش را تسهیل می کند.
پلتفورم خانه هوشمند سامسونگ در مرحله اول روی انتخاب 
تلویزیون های هوشمند، دستگاه ها و وسایل خانه و تلفن های 
هوش��مند تمرکز می کند و از این نقطه به بعد این خدمات 
گسترده می شوند و حتی دستگاه های سایر تولید کنندگان 

را نیز دربر می گیرد.

یک تولید کننده لوازم جانبی بازی با همکاری یک ش��رکت 
متخص��ص فن��اوری ردیابی حرکات چش��م در نظ��ر دارند 
دس��تگاهی را بس��ازند که به کارب��ران بازیه��ای ویدیویی 
 ای��ن ام��کان را بدهد ک��ه صفح��ه را با ن��گاه خ��ود کنترل 

کنند.
شرکت Tobii مستقر در اس��تکهلم که متخصص فناوری 
ردیابی حرکات چش��م است اعالم کرده اس��ت که با شرکت 
اس��تیل س��ریز به عنوان تولید کنن��ده ل��وازم جانبی بازی 
همکاری می کند تا اولین دس��تگاه ردیابی حرکات چشم را 
برای عالقه مندان به بازی های ویدیویی بسازد.فناوری توبی 
نوید بخش کنترل کامل و دقیق روی بازی است. این فناوری 
 از یک دستگاه شبیه دوربین برای تش��خیص کره چشم در

  س��ه بعد اس��تفاده می کن��د و پ��س از آن به ط��ور دقیق 
تصمیم گیری می کند که کاربر به کجای صفحه نمایش خود 
نگاه می کند.پیش از این شرکت Tobii فناوری تجاری ای  

را تولید کرده بود که به عنوان سیستم های کنترل برای افراد 
دارای معلولیت کار می کرد. به عالوه این شرکت یک دستگاه 
به نام EyeX ساخته است که به محققان بالینی این امکان را 
می دهد که حرکات چش��م داوطلبان را در جریان تحقیقات 

خود کنترل کنند.
این ش��رکت امی��دوار اس��ت بع��د ت��ازه ای از تعام��الت را 

 برای کاربران ب��ازی های ویدیوی��ی عرضه کند ت��ا بتوانند 
بازی های غنی تری داشته باشند و در تجربه بازی خود فرو 
روند. اگر این همکاری موفقیت آمیز باش��د آن ها می توانند 
 بازاری با دس��تگاه های متعدد داش��ته باش��ند تا جایگزین 
کنترل کننده های س��نتی بازی ش��وند که ط��ی دهه های 
گذشته مورد اس��تفاده قرار داشته اس��ت.در این میان گفته 
شده اس��ت که دس��تگاه EyeX در نمایش��گاه بین المللی 
محصوالت الکترونیکی الس وگاس به نمایش گذاشته شود.

این دو ش��رکت ایده های متعددی را درباره توانایی کاربران 
بازی ها از کنترل حرکات صفحه با چش��م مطرح کرده اند. 
 بازیکنان می توانند از این فناوری برای دسترسی ساده تر به

 فهرست ها اس��تفاده کنند و یا در بازی های مبارزه ای یک 
سالح را به س��مت هدف نش��انه بروند. یا حتی در بازی های 
ورزشی یک بازیکن می تواند یک توپ فوتبال یا بسکتبال را 

صرفا با نگاه کردن به بازیکن روی صفحه پاس دهد.

تمام وسایل اینترنتی خانه با یک برنامه کنترل می شود

ساخت دستگاه »ردیابی چشم« برای کنترل بازی های ویدیویی

عکس نوشت

 مسابقات جهانی 
پرش اسکی در آلمان

افسردگی می تواند واکنشی غریزی به شرایط پیش آمده 
 باش��د. برای نمون��ه وقتی یک��ی از نزدی��کان فرد فوت

 می کند، دچار ضرر مالی می شود، درگیر پروسه طالق 
و جدایی می شود و بسیاری حوادث نظیر آن، واکنشی به 
واقعه نش��ان می دهد که در حیطه افسردگی واکنشی 
جای می گیرد اما افس��ردگی می تواند مزمن هم باشد 
یعنی ممکن است از دوره نوجوانی شروع شود که این نوع 
 از افس��ردگی عالی��م و دوره ه��ای بهبود خ��اص خود

 را دارد. آناهیتا خدابخش��ی کوالیی، مش��اور خانواده و 
مدرس دانشگاه می گوید؛ زمانی می توان یک اختالل را 
افسردگی نامید که عالیم آن حدود شش ماه به صورت 
مداوم وجود داشته باشد که این با حالت غم معمولی که 

گاه افراد دچار آن می شوند، متفاوت است. 

وقتی مرد، افسرده است
 خدابخش��ی کوالیی معتقد اس��ت، افراد ی��ک خانواده 
می توانند در بروز افسردگی بر یکدیگر، تاثیرگذار باشند، 
اگر پدر خانواده افسرده باشد برای مثال، درگیر مشکالت 
زندگی مثل مشکالت اقتصادی، فردی یا شخصی شده 
باش��د یا فردی کمال طلب بوده که ب��ه آرزوهای خود 
نرسیده باشد، طبیعی است که بر همسر و فرزندان خود 
تاثیر داشته باش��د. به این دلیل که افراد افسرده از نظر 
بیان احساس��ات و برقراری رابطه جنسی با همسر خود 
 دچار ضعف می ش��وند، افرادی هم که ب��ا آن ها زندگی 
می کنند با مشکالتی مواجه می شوند؛ ممکن است در 
همسر فرد افس��رده، این احس��اس ایجاد شود که او هر 
کاری انج��ام می دهد، مورد قبول و رضایت همس��رش 
نیس��ت و پس از این که هیچ ی��ک از کارهایی که برای 
جلب توجه همسر خود انجام می دهد، دیده نمی شود، 
فرآیندی را در پیش می گیرد که به بافت خانواده ضربه 
خواهد زد. پرخاشگری، غرزدن، تشنج و درگیری لفظی 
و فیزیکی ازجمله واکنش هایی است که از سوی هر دو 
طرف دیده می ش��ود. پس از مدتی همسر مرد افسرده، 
دس��ت از آراس��تگی و توجه به خود برمی دارد و عالیم 
افسردگی در او نیز دیده می شود، او احساس گناهی پیدا 
می کند که چرا من هر کاری انجام می دهم نمی توانم 
همسرم را خوش��حال کنم و به دنبال پیداکردن مشکل 
در وجود خود، مدام خود را کنکاش و شماتت می کند. 

وقتی زن، افسرده می شود
خدابخش��ی کوالیی می گوید: اگر در یک خانواده، زن 
افسرده باشد، طبیعتا میل و رغبت او برای عمل جنسی 
کاهش پیدا می کند، توجه به خود و رسیدگی به ظاهر 
در او به تدریج کاس��ته می شود، به ش��دت، افزایش یا 
کاهش وزن پیدا م��ی کند و در واقع، خ��ود را فراموش 
می کند. ممکن اس��ت اوقات طوالنی از روز را در خواب 
بگذراند و از رسیدگی به وظایف و فرزندان خود بازماند. 
او رغبتی برای انجام وظایف همسری و مادری اش ندارد. 
 در این گونه موارد، مرد اغلب پرخاش��گر می ش��ود و از

 راه های مختلف به همسر خود فشار وارد می کند. 
برای درمان چه باید کرد؟

این مشاور خانواده معتقد اس��ت، برای درمان خانواده، 
نکته مهم این اس��ت ک��ه ببینی��م افراد به چه ش��کل 
 عمل می کنن��د؟ آیا دلیل افس��ردگی، محیط خانواده، 
نگرانی ها و واکنش به اتفاقاتی اس��ت که در خانواده رخ 
داده یا دالیل طوالنی م��دت ت��ری دارد؟ او به خانواده 
به عنوان یک سیس��تم ن��گاه می کند، نه ش��خصی که 
دچار افس��ردگی ش��ده اس��ت. به این دلیل که اگر یک 
فرد افس��رده برای درمان اقدام کن��د، زمانی که همان 
شرایط و فضایی که باعث افسردگی او شده است، وجود 
داشته باشد، افس��ردگی او باز خواهد گش��ت. بنابراین 
نمی توان با درمان فردی، مس��اله خان��واده را حل کرد. 
خدابخشی کوالیی تاکید می کند باید دید فرد افسرده 
 در چه چرخ��ه ای از خانواده ق��رار دارد؟ ب��رای نمونه، 
 خان��واده ای ک��ه والدین س��المند ی��ا میانس��ال دارد،

 به تبع تغیی��رات فیزیولوژیکی والدین مثل یائس��گی 
زن و افس��ردگی که او ممکن است داش��ته باشد، دچار 
نوع خاصی از افس��ردگی خواهد ش��د. زنی ک��ه به تبع 
افسردگی همسرش، افسرده شده، اگر الگوهای تعاملش 
را تغییر دهد ب��ه این معنا ک��ه عالیم ناراح��ت کننده 
 را کمت��ر انجام ده��د، ب��ه کل خانواده کم��ک خواهد 

کرد. 

 تولید روغن امگا ۳
 با گیاه »کتان مصنوعی« 

دانش��مندان انگلیس��ی ب��ه تازگ��ی نوعی گی��اه کتان 
مصنوع��ی ب��ا ن��ام Camelina sativa تولی��د 
کرده اند ک��ه م��ی تواند روغ��ن ام��گا 3 تولی��د کند.

بس��یاری از متخصص��ان معتق��د هس��تند ک��ه وجود 
 ام��گا 3 در رژی��م غذای��ی باع��ث محافظ��ت از قل��ب

 می شود. منبع اصلی اسیدهای چرب امگا 3 روغن های 
گیاهی به ویژه روغن کلزا،روغن سویا، روغن ماهی های 
چرب محسوب می ش��وند.این در حالی است که اکنون 
دانشمندان انگلیسی شیوه جدیدی برای افزایش تولید 
روغن های امگا 3 ش��امل اس��ید های ایکوزاپنتانوئیک 
DHA( کش��ف نویی��ک ) EPA ( و دوکوزاهگزا ( 

 کرده اند. آن ه��ا برای این کار،دانه ه��ای روغنی کتان 
مصنوعی تولید کرده اند.

نبرد با افسردگی
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پژوهش��گران با مطالعه 
ب��ر روی نوعی حش��ره 
دریافته ان��د ک��ه ای��ن 
حش��ره ب��رای دف��ع 
دشمنان از روش جالبی 

استفاده می کند.
پژوهشگران در تحقیقی 
اس��تثنایی  و  جال��ب 
دریافته اند که کرم های 
ابریش��م برای محافظت از خود در مقابل حشرات شکارچی 

ترفندی جالب دارند.
گفتنی اس��ت: این کرم  ها از بوی توتون و تنباکو برای فراری 

دادن شکارچیان استفاده می کنند.
بررسی ها نش��ان می دهند، پژوهش��گران با مطالعه ژن های 
این حش��ره دریافته اند که در ژن های این حشره مقدار کمی 
نیکوتین وجود دارد که از طریق سوراخ های تنفسی در پوست 
خود آن ها را خ��ارج کرده، باعث دور کردن حش��راتی مانند 

عنکبوت می کنند.
این حشره برگ تنباکو را که حاوی دوزهای باالیی از نیکوتین 
برای انس��ان اس��ت را می خورد و از آن برای دفع دش��منان 
خود اس��تفاده می کند. دانش��مندان همچنی��ن در تحقیق 
آزمایش��گاهی دریافته اند که عنکبوت ها عالقه ای به خوردن 
برگ تنباکو ندارد و این عامل زنده ماندن کرم های ابریش��م 

است.
تحقیقات ب��ر روی چگونگی جذب این دوز ب��االی نیکوتین 

توسط این حشره از سوی دانشمندان در حال  انجام است.

براس��اس اطالع��ات و 
گ��زارش ه��ای جدی��د 
تحقیق��ات  ش��رکت 
فورس��تر، هزین��ه های 
جهانی کاربری در مقوله 
فناوری در س��ال 2۰14 
درص��د   6 افزای��ش2/
خواهد داشت و به 2/22 
 تریلی��ون دالر خواه��د 

رسید.
در سال جدید میالدی هزینه هایی که کاربران جهانی در مقوله 
فناوری صرف خواهند کرد به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی 
و افزایش عالقه به ح��وزه هایی چون موبای��ل و رایانش ابری 

افزایش خواهد یافت.
هزینه هایی که در مقوله فناوری طی سال 2۰13 صورت گرفت 

تنها1/6 درصد افزایش یافت. 
اما در س��ال میالدی جدید این رش��د ادامه می یابد و در سال 
2۰15 تقویت ش��ده و انتظار م��ی رود به ۸/1 درصد برس��د 
 اما با این حال به رش��د دو رقمی اواخر س��ال 199۰ و 2۰۰۰

 نمی رسد.
براس��اس این پیش بینی ها خریداران امریکایی 4۰ درصد از 
هزینه های فن��اوری را پرداخت می کنند اما ب��ه رغم این که 
اقتصاد اروپای غربی که اکنون در حال بهبود و احیای وضعیت 
خود هس��تند در کنار کش��ورهایی چون برزیل، چین، هند و 
روسیه در مقوله هزینه های عرصه فناوری اطالعات به آهستگی 

و کندی صورت می گیرد.

پلی��س امری��کا م��رد 
21 س��اله ای را از ایالت 
ایندیانا دس��تگیر کرده 
ک��ه س��ال گذش��ته را 
ص��رف ورود مخفیان��ه 
به موزه تاریخ پزش��کی 
ایندیانا کرده و به سرقت 
مغز انس��ان و فروش آن 
ه��ا ب��ه ص��ورت آنالین 
اقدام کرده اس��ت.به گ��زارش خبرگزاری مه��ر، دیوید چالرز 
21 س��اله متهم به س��رقت مغ��ز انس��ان و س��ایر بافت های 
حفظ و نگهداری ش��ده از مخزن وس��یع این موزه اس��ت که 
بقای��ای 2 ه��زار بیمار کالبد ش��کافی ش��ده ط��ی دهه های 
1۸9۰ ت��ا 194۰ در آن نگهداری می ش��ود.این م��وزه در آن 
زمان به عنوان بیمارس��تان مرک��زی ایالت فعال بوده اس��ت 
 و بیم��اران دارای اخت��الت ذهن��ی و روانش��ناختی را ط��ی

 س��ال های 1۸4۸ تا 1994 درمان می کرده است.چالرز این 
مغزها و بافت های انس��انی را در اختیار یک واس��طه قرار می 
داد که وی نیز  نمونه ها را در س��ایت آنالین eBay به فروش 
رساند.پلیس طی سال گذشته چندین مورد ورود غیر قانونی 
به موزه را بررس��ی کرده بود اما زمانی به سرقت ها پی برد که 
یک خریدار در سن دیگو با پلیس تماس گرفت.این خریدار که 
6 شیشه مغز انسان را به قیمت 6۰۰ دالر خریداری کرده بود، با 
مشاهده برچسب های شیشه ها به دزدی بودن مغزها مشکوک 
 شد و با پلیس ایالت ایندیاناپلیس تماس گرفت. پلیس نیز رد
 فروش های سایت eBay را گرفت و فروشنده را دستگیر کرد.

 این حشره  
سیگار می کشد 

هزینه 2/22 تریلیون دالری 
فناوری 

 قیمت هر مغز 
100دالر
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