
 نانو ذرات طالمصرف گاز رکورد شکست؛ هشدار به اصفهانی ها
 تومورها را 
درمان می کند

مدیر عامل شرکت گاز استان:
 اولین یادواره

3 شهدای رسانه ای در اصفهان
 11 پرواز فرودگاه 
اصفهان لغو شد 4 3

 ساخت عروسک های
 »دارا و سارا« طی یک هفته

مدیرعامل کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان گف��ت: در عرض یک هفته 
می توانیم به ساخت عروسک های »دارا و سارا« در کشور بپردازیم اما معتقدیم که 
نسبت به بحث فرهنگی آن غفلت شده است و باید در وهله نخست به دنبال پیوست 

5فرهنگی باشیم.علیرضا حاجیان زاده، مدیرعامل کانون پرورش فکری ...
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 سهم نیروگاه ها
 در تولید آلودگی
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 پروازهای عمره 
به تاخیر افتاد

معاون حج و عمره س��ازمان ح��ج و زی��ارت از تاخیر در 
پروازهای زایران ایرانی عمره ج��اری به دلیل بدی آب و 
هوا و بارش برف در برخی استان های کشور خبر داد. ناصر 
خدر نژاد گفت: بارش برف و بدی شرایط آب و هوا موجب 
به تاخیر افتادن پروازهای عمره مفرده ش��ده است.وی 

اظهار داشت: برای این که زایران در فرودگاه ها...

 وام ازدواج 
در آستانه ۵ میلیون تومان

 جنگ  نباید
 نان دانی عده ای خاص شود

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این که در 
بودجه آینده ۳هزار میلیارد تومان برای افزایش وام ازدواج 
جوانان تصویب کردیم گفت: در صورتی که این میزان در 
کمیسیون تلفیق مصوب شود وام ازدواج به ۵میلیون تومان 
افزایش می یابد. عبدالرضا عزیزی درباره آخرین وضعیت 
افزای��ش وام ازدواج گفت: در بودجه 9۳، در کمیس��یون 
اجتماعی ۳هزار میلیارد تومان را برای افزایش وام ازدواج  

تصویب کردیم. 

داوود غفارزادگان گفت: جن��گ تنها به یک طیف خاص 
مربوط نیست. جنگ ملی بود و باید به آن نگاه ملی شود؛ 
نه این که در اختیار و انحصار باشد و به نان دانی برای عده ای 
خاص تبدیل ش��ود. رمان »فال خون« داوود غفارزادگان 
که اولین بار در سال 1۳74 منتشر شد، به چاپ دوازدهم 

رسیده است. او در این رمان به جای...
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برخورد  دانشگاه  علوم پزشکی 
با زیرمیزی بگیران

 ریی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفه��ان گف��ت: 
هر کس��ی غیر از تعرف��ه قانون��ی از بیم��اری زیرمیزی 
بگی��رد طب��ق قان��ون ب��ا وی برخ��ورد و پول��ی ک��ه 
 از بیم��اران به عن��وان زیرمیزی گرفته ش��ده اس��ت به

 آن ها برگردانده می شود.
 غالمرضا اصغری در نشست خبری که در دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان برگزار ش��د، اظهارداشت: سالمت حق 

مردم بوده و وظیفه حاکمیتی و آموزشی است. 
وی یکی از عمده ترین مشکالت دانشگاه را کمبود بودجه 

دانست و افزود: یکی از عمده ترین مشکالت دانشگاه علوم 
 پزشکی کمبود بودجه اس��ت زیرا پرسنل این دانشگاه از

 سال 91 تاکنون مطالباتی را دریافت نکرده اند. 
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان نگرفتن نیروی 
جدید برای دانشگاه را یکی دیگر از مشکالت این دانشگاه 
عنوان کرد و گف��ت: به دلیل کمبود بودج��ه نمی توانیم 
به جای هر کس که بازنشس��ته می ش��ود نیروی جدید 
جایگزین کرد که این بزرگ تری��ن چالش مدیریتی من 

است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد:

بنای نیمه کاره مصلی شایسته شهر و استان اصفهان نیست
پس از دو س��ال وقف��ه، مجم��ع عمومی هی��ات امنای 
موسس��ه فرهنگ��ی، مذهب��ی و مص��الی ب��زرگ امام 
خمین��ی )ره( اصفه��ان تش��کیل جلس��ه داد. رس��ول 

زرگ��ر پ��ور در اولی��ن مجم��ع عموم��ی هی��ات امنای 
 موسس��ه فرهنگ��ی، مذهب��ی و مص��الی ب��زرگ
  امام خمینی اصفهان ضمن خیر مقدم به یادگار ارزشمند

  ام��ام راح��ل )ره(، حج��ت االس��الم والمس��لمین
 سید حسن خمینی، تشکیل این جلس��ه را که با حضور 

ایشان و همچنین نماینده ولی فقیه و... 2

همه در برابر قانون سر تسلیم فرود بیاوریم 
حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور، در اولین گردهمایی استانداران 
سراسر کشور با بیان این که امروز بازار دارای ثبات و آرامش نسبی است و این 
عالمت موفقیت دولت بوده است، اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی کاهش 
پیدا کرده و مهار ش��ده اس��ت و این موفقیت دولت در بخش اقتصاد است. 
وی افزود: فضای کس��ب و کار با چند ماه پیش کامال متفاوت اس��ت. دولت 
تس��هیالت فراوانی را برای رونق اقتصادی و از بین بردن بسیاری از مقررات 

دست و پاگیر با یک مصوبه ۳۵ بندی...

5

3

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

 چهار  شنبه  18 دی   1392 |  6 ربیع االول   1435
 شمار ه 1216   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1216  ،january  8,2014 
8 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

نوبت اول

 شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت فراخواننده : شركت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی : دريافت اينترنتی پرسشنامه با مراجعه به "پورتال معامالت 
 www.erec.co,ir : و تامين كنندگان "در وب س�ايت ش�ركت برق منطقه ای اصفهان ب�ه آدرس 

امكان پذير خواهد بود ) تماس در صورت لزوم در ساعات اداری با شماره 0311-6277687( 
 تاری�خ دریافت پرسش�نامه ارزیاب�ی کیف�ی : از تاري�خ چهارش�نبه 92/10/18 لغايت ش�نبه 

مورخ 92/10/28 
مهلت و محل تحویل پرسش�نامه ارزیابی کیفی : حداكثر ت�ا پايان وقت اداری روز ش�نبه مورخ 

92/11/12 به آدرس : اصفهان - خيابان چهارباغ باال - دبير خانه شركت برق منطقه ای اصفهان  
شرایط فراخوان :

1- دريافت كنندگان پرسشنامه می بايستی جزء ش�ركتهای تعاونی توزيعی يا دارای گواهينامه 
صالحيت پيمانكاری سازمان كار و امور اجتماعی باشند .

2- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهار چوب ضوابط و مقررات از شركت های 
واجد شرايط برای دريافت اسناد و مدارک مناقصه  دعوت بعمل خواهد آمد .

3- به درخواست ها  و مدارک دريافتی بعد از تاريخ های اعالم شده ترتيب اثر داده نخواهد شد .
4- بديهی است ارائه مدارک پرسش�نامه تكميل ش�ده هيچگونه حقی را برای متقاضيان جهت 

شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد .
5- شركت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آينده از نتايج اين فراخوان ها جهت اجرای 

پروژه های مشابه استفاده نمايد .
6-ساير شرايط و اطالعات مربوط به فراخوانها در پرسشنامه ها موجود می باشد .

ضمنا می توانيد اين آگهی را در سايتهای اينترنتی زير مشاهده كنيد .
 www.erec.co.ir                http://iets.mporg.ir              www.tavanir.org.ir

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره های 

  920/6016و920/6017

م الف 11743روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

موضوع فراخوان شماره فراخوان  

920/6016
ارزيابی كيفی توان خدمات اپراتوری ايستگاههای ناحيه شماره يک حوزه مديريت 

شركت برق منطقه ای اصفهان 

 ارزيابی كيفی توان اجرای خدمات عمومی و فضای سبز 920/6017
شركت برق منطقه ای اصفهان 

امور تداركات ش�ركت ت�وزي�ع ب�رق شه�رست�ان اصفه�ان در نظ�ر دارد: اجناس انبار اسقاط و 
مستعمل خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

پيشنهاددهندگان حقوقي وحقيقي می توانند اسناد مزايده را از تاريخ 92/10/21 تا تاريخ 92/11/06   
 از طريق مراجع�ه حضوری ب�ه  واحد مناقصات اين ش�ركت يا از طريق س�ايتهای زي�ر دريافت و 
 حداكثر  تا يک س�اعت قب�ل از برگزاري جلس�ه مزايده   ب�ه آدرس: اصفهان چهارباغ عباس�ی- 
خيابان عباس آباد - ساختمان ش�ماره 3 توزيع برق شهرستان اصفهان طبقه اول - امور تداركات 
تحويل يا ارسال نمايند. پيشنهادات رسيده رأس ساعت  10 صبح روز سه شنبه مورخ 92/11/08   با 

حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهدشد.     
ش�ركت كنندگان در مزايده مي توانند جهت بازديد از كاالها از تاريخ 92/10/23 لغايت 92/11/06 
همه روزه به غيرازايام تعطيل ازس�اعت 8 صبح لغايت 12 به آدرس مندرج درماده 2 اسناد مزايده 

)محل استقراركاال( مراجعه نمايند. 
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2216102-0311 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائيد.

  http://tender.tavanir.org.ir        1- سايت  اينترنتي معامالت توانير به آدرس
http://iets.mporg.ir       2- سايت  اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس

 http://eepdc.ir 3- سايت  اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس
به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاريخ 

فوق واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
كليه هزينه های سند نويسی , ماليات, عوارض , نشر آگهی , كارشناسی و ماليات بر ارزش افزوده و  

غيره به عهده برندگان مزايده خواهد بود .
 پيش�نهادات رس�يده ب�ا حض�ور اعض�اء كميس�يون معام�الت ب�از و قرائ�ت خواه�د ش�د.          

 *حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مزايده آزاد ميباشد. 
 ش�ركت توزيع ب�رق شهرس�تان اصفه�ان در رد يا قب�ول كلي�ه پيش�نهادات مختار ميباش�د. 

  *ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

  آگهي مزایده عمومي 
شماره 92/205

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

ادامه در صفحه 3



چهره روزيادداشت

شرط پرداخت بدهی قسطی 
محکومان مالی

نمایندگان مجلس شورای اس��امی در ادامه رس��یدگی الیحه نحوه 
اجرای محکومان مال��ی تصویب کردن��د در صورت پذی��رش ادعای 
اعس��ار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقس��اط ش��ناخته 
ش��ود، دادگاه ضمن صدور حکم اعس��ار با ماحظه وضعیت او مهلت 
مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. 
در تعیین اقس��اط بای��د میزان درآم��د مدیون و معیش��ت ضروری او 
لحاظ شده و به نحوی باش��د که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

براساس تبصره یک این ماده صدور حکم تقس��یط محکوم به یا دادن 
 مهلت به مدیون، مانع اس��تیفای بخ��ش اجرا نش��ده آن از اموالی که 

از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

 انصراف مجمع نمايندگان خوزستان
 از استعفا

سید شریف حسینی نماینده اهواز در مجلس درباره استعفای مجمع 
نمایندگان خوزس��تان نیز گفت: مجمع نمایندگان به دلیل ظلمی که 
در اعتبارات خوزس��تان در الیحه بودجه 93 به این اس��تان شده بود، 
استعفانامه خودشان را تقدیم هیات رییسه کرده بودند اما این استعفا 
اعام وصول نشد، در بررس��ی هایی که در الیحه بودجه 93 انجام شد، 
دوستان متوجه ناعادالنه بودن اعتبارات استان خوزستان شدند و آن 
را اصاح کردند به همین دلیل مجمع نمایندگان خوزستان از استعفای 

خود منصرف شدند.

 ضاربان استاد دانشگاه
 دستگیر شدند

ضاربان و زورگیرانی که در چند روز گذشته به یک استاد دانشگاه تهران 
در زمان خروج از محل کارش تعرض کرده  بودند و وی را با آالت برنده 
قمه مجروح کرده  بودند دستگیر و در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ 
قرار گرفتند.این استاد دانشگاه به دلیل جراحات وارده به بیمارستان 
منتقل شده بود و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.همچنین سردار 
حس��ین س��اجدی نیا س��اعاتی پس از این اتفاق در بیمارستان محل 
بستری وی حاضر شده و از این استاد دانشگاه تهران عیادت کرده بود.

 »پويا اير« در لیست تحريم
 جديد امريکا

وزارت بازرگانی امریکا با صدور دس��توری ن��ادر و اضطراری، صادرات 
غیرقانونی دو موتور جت های تجاری ساخت امریکا به ایران را منع کرد 
و شرکت هواپیمایی »پویا ایر« ایران را در لیست تحریم خود قرار داد. 
به گزارش رویترز، دیوید میلز، قائم مقام وزی��ر بازرگانی امریکا بعد از 
اطاع از این که شرکت هوانوردی و لجستیکی »3کا« ترکیه قصد دارد 
دو موتور جت ساخت شرکت جنرال الکتریک را با کمک شرکت باربری 
»پویا ایرالین« به ایران صادر کند، فرمانی صادر کرد و مانع این کار شد.

احضار ريیس دفتر حافظ منافع ايران 
در قاهره

وزارت امور خارجه مصر اع��ام کرد،رییس دفتر حافظ منافع ایران در 
قاهره را به دلیل اعتراض به اظهارات مقامات ایرانی فراخوانده اس��ت.

بدر عبدالعاطی، س��خنگوی وزارت امور خارجه مصر با اعام این خبر 
گفت:مجتبی امانی، رییس دفتر حفاظت منافع ایران در مصر فراخوانده  

شده است.
گفتنی است که او پیش از این با انتقاد از سخنان مجتبي اماني ،کاردار 
 ایران در قاه��ره ومرضی��ه افخم،س��خنگوي وزارت امورخارجه ایران

 در مورد اوضاع داخلي مصر مدعي شد: مصر از این دست سخنان انتقاد 
داشته و آن را مداخله در امور داخلي خود مي داند.

 افشای جزيیاتی جديد
 درباره »ماجد الماجد«

ماج��د الماجد،س��رکرده گروه تروریس��تی عب��داهلل ع��زام اخیرا در 
بیمارستانی در یک شهر مرزی در نزدیکی منطقه عرسال لبنان با نام 

جعلی تحت درمان قرار گرفته بود.
بنابر ای��ن گ��زارش، ماجد الماج��د در روز پنجم دس��امبر گذش��ته 
 )2013( با نام »محمد طالب« وارد بیمارس��تان»فرحات« در منطقه

»ج��ب جنی��ن« در نزدیکی عرس��ال ش��ده و پ��س از بدتر ش��دن 
ش��رایط جس��مانی در روز چهاردهم دس��امبر از این بیمارس��تان به 
بیمارس��تان»مقاصد« در بیروت منتقل شده اس��ت.وی را در هنگام 
انتقال به بیمارستان 4 نفر از س��اکنان منطقه مرزی »کامد اللوز«که 
همواره مجروحان سوری را به بیمارستان های لبنان منتقل می کنند، 

همراهی می کردند.

حجت االسام حسن روحانی رییس جمهور، در اولین گردهمایی 
استانداران سراس��ر کش��ور با بیان این که امروز بازار دارای ثبات و 
آرامش نسبی است و این عامت موفقیت دولت بوده است، اظهار 
داشت: نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده و مهار شده است و این 
موفقیت دولت در بخش اقتصاد است. وی افزود: فضای کسب و کار 
با چند ماه پیش کاما متفاوت است. دولت تسهیات فراوانی را برای 
رونق اقتصادی و از بین بردن بس��یاری از مقررات دست و پاگیر با 
یک مصوبه 35 بندی انجام داد و همه این 35 بند در حال اجراست.

      می خواهیم کش�ور را از حالت تنش، خش�ونت و افراط 
خارج کنیم

 رییس جمهور با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اجتماعی تصریح 
کرد: در مسایل اجتماعی نیز به آرامش نسبی رسیده ایم. هدف ما 
این است که کشور را از حالت تنش، خشونت، افراط به طور کامل 
خارج کنیم. شرایط اجتماعی کشور باید به گونه ای باشد که افرادی 
که تمایل به افراط و خشونت دارند و تعداد آن ها بسیار اندک است 
فضایی را برای حضور پیدا نکنند.به گفته روحانی، یکی از هد ف های 
این دولت آشتی در سطح جامعه بوده است. همه را باید به یکدیگر 
نزدیک کرد و آن رس��انه هایی که بر طبل انشقاق می کوبند اشتباه 
تاریخی می کنن��د. هیچ جناحی را در این کش��ور نمی توان حذف 
کرد و هیچ حزب فعالی را نمی توان نادی��ده گرفت. بنابراین باید با 
یکدیگر تعامل داش��ت  و قواعد بازی را آموخت.وی با بیان این که 

 همه باید دست به دست یکدیگر دهیم، چرا که در شرایط ویژه ای 
به سر می بریم و کشور را باید به ش��رایط طبیعی برگردانیم، افزود: 
این دولت به حمایت مردم و با حمایت مقام معظم رهبری این کار 

را انجام خواهد داد.
      نگذاريم عده ای در جامعه فاصله و انشقاق به وجود آورند

رییس جمهور خطاب به استانداران حاضر در مراسم گفت: من در 
این جا الزم است بگویم در تمام مراحل مهم و حساس، مقام معظم 
رهبری از راه دولت از خط مشی دولت حمایت کردند و این برای ما 

سرمایه بسیار ارزشمندی است. 
یادمان باش��د ما در یک کشور هس��تیم. یادمان باشد ما یک رهبر 
داریم. یادمان باشد یک دولت داریم. همه باید بدانیم که در شرایط 
فعلی باید دست در دست یکدیگر بگذاریم و نگذاریم یک عده ای در 
جامعه ما فاصله و انشقاق به وجود آورند.روحانی با بیان این مطلب 
که ش��رایط امروز جامعه به لطف خدا برای فعالیت سیاسی احزاب 
آماده تر از دیروز است و ما این شرایط را آماده تر خواهیم کرد، گفت: 
یکی از خواست های من از استانداران این است که باید از فعالیت های 
احزاب حمایت کنند. ما نمی توانیم در یک جامعه بزرگ  هفتاد و چند 
میلیونی بدون تشکیات و احزاب، افکار عمومی و افکار سیاسی را 

حمایت و رشد دهیم و مردم را از لحاظ سیاسی آماده تر کنیم.
      شب 23 ماه رمضان لیست وزرای پیشنهادی کامل شد

 در زمینه ساماندهی، تش��کیل دولت و انتخاب استانداران، دولت 

همه تاش خود را به کار گرفت. بعد از صدها ساعت مشورت برای 
انتخاب وزرا و روزها و شب های فراوان و طوالنی که تا پاسی از شب 
ادامه داشت، وقتی که شب 23 ماه مبارک رمضان به انتخاب همه 
 وزرا رس��یدیم، در آن شب قدر ،همه وزرای پیش��نهادی را جمع و

 با آن ها صحبت کردم. برای من شب ش��یرینی بود. این که بتوانم 
در روز تحلیف لیس��ت وزرا و برنامه دولت را تقدیم مجلس شورای 
اسامی کنم.وی با اشاره به برخی از اظهارات صورت گرفته مبنی بر 
اینکه دولت نمی تواند لیست کابینه را برای روز تحلیف آماده کند، 
تصریح کرد: ام��ا به لطف خدا و برای اولین ب��ار در تاریخ جمهوری 

اسامی ایران این کار صورت گرفت.
      نبايد از س�واالت فراوان و احضاره�ای فراوان مجلس 

برنجیم
رییس جمهور بر همین اساس خاطرنشان کرد: مجلس تعامل خوبی 
با دولت داشته است. گرچه سواالت فراوان و احضارهای فراوان ممکن 
است برخی از وزرا را مکدر کرده باشد، اما نباید برنجیم، نباید شیوه 
تعاملی مان با مجلس را از دست بدهیم. دولت با مجلس، 3 قوه با هم 

تحت نظر مقام معظم رهبری می توانند کارها را پیش ببرند.
به گفته روحانی، اختاف بین 2 قوه به صاح کشور نخواهد بود. البته 
باید بخشی از کار را استانداران  بر دوش بگیرند تا این سوال ها کمتر 
شود اما در عین حال مجلس شورای اسامی تا امروز چه در زمینه 
اصاح بودجه س��ال 92 و چه در زمینه بودجه 93 و چه در زمینه 

دولت، همکاری خوبی داشته است.
      حض�ور چهار ب�اره من در مجل�س برای دف�اع از وزير 

پیشنهادی ورزش در تاريخ بی سابقه بود
وی بر همین اساس به حضور 4 باره خود در مجلس شورای اسامی 
جهت دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان اشاره و افزود: گرچه 
این مورد در تاریخ بی سابقه بوده اس��ت و 4 وزیر را برای یک پست 
معرفی کردم و در نهایت چهارمین نفر رای آورد و من یاد ندارم که 
در تاریخ جمهوری اسامی ایران سابقه داشته باشد اما بازهم حق 
مجلس بود و نباید از این گونه امور برنجیم، باید با مجلس شورای 
اس��امی به عنوان نمایندگان ملت به آن ها احت��رام بگذاریم و به 
مصوبات مجلس و قانون مصوبه مجلس مورد تایید شورای نگهبان 

احترام خواهیم گذاشت و به آن عمل خواهیم کرد.
رییس جمهور اضافه ک��رد: غیر از قانون گرای��ی راهی پیش پای ما 
نیس��ت. بدانید فرار از قانون اگر به فرض منفعت موقتی هم داشته 
باشد، دارای ضررهای بس��یار بلند، مهم و طوالنی خواهد بود. باید 
در برابر قانون س��ر تس��لیم فرود بیاوریم به آن احترام بگذاریم. در 
راس قانون اساسی سیاست های کلی مقام معظم رهبری، مصوبات 
مجلس شورای اس��امی و همچنین مصوباتی که نمی شود گفت 
مصوبات قانونی اما مصوبات��ی که در حکم قانون اس��ت یا حداقل 
مصوباتی الزم االج��را مثل مصوبات ش��ورای عال��ی امنیت ملی، 
ش��ورای انقاب فرهنگی، ش��ورای عالی فضای مج��ازی و امثال 
آن ها وج��ود دارد. بنابراین در این زمینه ه��م دولت موفق بود که 
 در زم��ان الزم وزرا را معرفی کند و در اولین فرصت ش��روع به کار 

کرد.

روحانی در جمع استانداران سراسر کشور 

بنای نیمه کاره مصلی شايسته همه در برابر قانون سر تسلیم فرود بیاوریم 
شهر و استان اصفهان نیست

پس از دو س��ال وقفه، مجمع عمومی هیات امنای موسسه 
فرهنگی، مذهبی و مصای بزرگ امام خمینی )ره( اصفهان 
تشکیل جلسه داد. رسول زرگر پور در اولین مجمع عمومی 
 هیات امنای موسس��ه فرهنگی، مذهب��ی و مصای بزرگ
  امام خمینی اصفهان ضمن خیر مقدم به یادگار ارزش��مند

 امام راحل )ره(، حجت االس��ام والمس��لمین سید حسن 
خمین��ی، تش��کیل این جلس��ه را که ب��ا حضور ایش��ان و 
همچنین نماینده ول��ی فقیه و امام جمع��ه اصفهان و وزیر 
 جهاد کش��اورزی، پس از 2 سال وفقه تش��کیل شد، بسیار

  نوید بخ��ش و امیدوار کننده دانس��ت و افزود: این جلس��ه 
مقدمه ای خواهد بود تا روند س��اخت و تکمیل این مصلی، 
سرعت بیشتری پیدا کند.استاندار اصفهان عنوان کرد: یکی 
از مهمترین مطالبات مردم از دولت تدبی��ر و امید و پس از 
حضور اینجانب به عنوان اس��تاندار، تکمیل این پروژه مهم 
و اساسی اس��ت که پس از پیگیری ها، موفق شدیم  جلسه 
هیات امنا را تشکیل دهیم و امیدواریم تصمیمات این جلسه، 
مقدمه ای برای تسریع در احداث این پروژه ارزشمند باشد.

زرگر پور اظهار امی��دواری کرد با توجه ب��ه تصمیمات این 
جلسه، روند احداث این پروژه با سرعت بیشتری دنبال گردد 
و مردم به زودی شاهد افتتاح و بهره برداری از فاز یک این ابر 
پروژه باشند.حجت االسام والمسلمین سید حسن خمینی 
 نیز در این جلس��ه ضمن بزرگداش��ت یاد و خاطره حضرت

 آیت اهلل طاهری نماینده فقید ولی فقیه و امام جمعه سابق 
 اصفهان که به نوعی موس��س این مجموعه بزرگ محسوب

 می شوند و همچنین گرامی داشت یاد و خاطره مرحوم استاد 
 پرورش عنوان کرد: نف��س وجود این س��اختمان و این بنا،

 به صورت نیمه کاره، شایسته این استان و این شهر تاریخی 
و شهید پرور نیس��ت.وی تاکید کرد: خوش��بختانه با وجود 
استاندار فهیم، اندیشمند و با تجربه و همچنین حضور نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه پر تاش اصفهان، هم زمینه پیشبرد 
این پروژه فراهم اس��ت و هم س��رمایه الزم نیز وجود دارد. 
بنابراین با تعامل، هم فک��ری و همکاری همه اعضای هیات 
امنا، مشکات بر طرف خواهد شد و روند تکمیل این پروژه 
تسریع خواهد یافت و مصای اصفهان به نماد وحدت شهر 

اصفهان تبدیل خواهد شد.
آیت اهلل طباطبایی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان نیز 
با تشکر از کسانی که از ابتدای شروع این پروژه، تاش های 
زیادی کرده اند؛ تشکیل این جلسه و تصمیمات اتخاذ شده 

را مفید و مؤثر دانست.

اخبار کوتاه

خبر ويژه

 دسته بندی های سیاسی
 را قبول ندارم  

علی مطهری/ نماینده مجلس 

من دس��ته بندی اصولگرا و اصاح طلب را خیلی قبول ندارم اما طبعا 
معتق��دم اصولگرایی واقعی راهی اس��ت که من ط��ی می کنم. البته 
 هر کس��ی همین ادعا را دارد و هر کس خ��ودش را اصولگرای واقعی 
می داند. م��ن معتقدم هر ک��س باید، ه��م اصولگرای واقعی باش��د 
و ه��م اصاح طلب واقع��ی. ما اصاح طلبان��ی داریم که از بس��یاری 
از اصولگرای��ان اصولگراتر هس��تند و برخ��ی اصولگرایان هس��تند 
که از خیلی از اصاح طلب ها 
اصاح طلب ترن��د. ل��ذا ای��ن 
دیوارکش��ی و مرزبندی ه��ا 
اصال��ت چندان��ی ن��دارد. ما 
باید به مبانی فک��ری و رفتار 
و عمل اف��راد و گروه ها توجه 
کنیم تا ببینیم چه کسی واقعا 
اصولگرا یا اصاح طلب است و 

چه کسی نیست.
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دیپلمات ایرانی در سالمت کامل است 

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان درباره هیات اعزامی ایران به یمن به منظور پیگیری 
سرنوشت نوراحمد نیکبخت که سی ام تیر ماه در مس��یر منزل به سفارت ربوده شده بود گفت: این هیات 

در حال حاضر در یمن به سر می برد و اخبار حاکی از آن است که این دیپلمات در سامت کامل است.

همکاری با  امريکا 
درعراق صحت ندارد

 ديدار عراقچی
 با معاون اشتون در ژنو

مرضیه افخم، س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان ضمن اش��اره به 
مواضع اصولی جمهوری اسامی ایران در حمایت از دولت عراق در مبارزه با 
تروریسم و حفظ وحدت ملی تصریح کرد که اخبار منتشر شده در خصوص 
همکاری ایران و ایاالت متحده در عراق بر ضد گروه های تروریستی صحت 

ندارد.
وی عراق را نمونه ای از روند دموکراتیک موفق دانست و خواستار حفظ روند 

دموکراتیک در عراق شد.
وی در خصوص اضافه ش��دن یک ش��رکت هواپیمایی دیگر به فهرس��ت 
تحریم های ضدایرانی امریکا ابراز داش��ت که به دنب��ال دریافت اطاعات 
 بیش��تر هس��تیم و چنانچه اطاعات بیش��تر داشته باش��یم اعام موضع 

خواهیم کرد.

سید عباس عراقچی،عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هس��ته ای کشورمان از 
ماقات با هلگا اشمید ،معاون کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در روزهای پنج شنبه و جمعه )9 و 10 ژانویه( در شهر ژنو سوئیس خبر 

داد.
عراقچی پیش از این اعام کرده بود که چند اختاف سیاسی بین ایران و 5+1 
برای اجرای مذاکرات باقی مانده اس��ت که قرار است در ماقات وی با اشمید 

مورد بررسی قرار گیرد.
20 ژانویه به عنوان تاریخ پیش��نهادی برای اجرای تواف��ق ژنو در نظر گرفته 
 ش��ده و در صورت توافق عراقچی و اش��مید آغ��از توافق از ای��ن روز خواهد

 بود تا س��یر تازه فعالیت تیم مذاکره کننده و تاش برای رسیدن به توافقات 
برد،  برد آغاز شود.

رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری درباره جلسه 
هم اندیش��ی احزاب با وزیر کش��ور گفت: آنچه از ماحصل 
فعالیت احزاب و تشکل ها برمی آید این است که راه افتادن 
آن ها در نظام انتخاباتی جمهوری اس��امی به سود کشور 
بوده و موجب آش��نایی بیش��تر مردم با احزاب خواهد شد.   
سید رضا اکرمی با بیان این که چند نکته مهم در خصوص 
احزاب وجود دارد، اظهار داشت: مساله اول این است که ما 
در جمهوری اسامی بنا را بر این نهاده ایم که کشور بر اساس 
انتخابات قرار است اداره شود حاال چه انتخابات خبرگان و 
مجلس باشد و چه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها. پس 
در این شرایطی که کشور بدین صورت اداره می شود حتما 
نیاز به تحزب و تشکل وجود دارد تا این احزاب و تشکل ها 
 بتوانند در مورد مس��ایل انتخابات و داوطلب ش��دن افراد

زمینه سازی کرده و نظرسازی کنند. پس بنابراین ضرورت 
تحزب و تش��کل در نظام انتخاباتی امری ضروری و قطعی 
اس��ت.  وی همچنین افزود: س��ومین نکت��ه در خصوص 
فعالیت احزاب این اس��ت که در طول 35 سال گذشته در 
مورد فعالیت تش��کل ها و احزاب به صورت قانونمند کار و 
رفتار نشده و احزاب ما یا کم کار و یا ضعیف هستند. مردم 
نیز به احزاب و تش��کل ها چندان توجه نداشته و به آن ها 

روی نیاورده اند.  

مجید تخت روانچی، مع��اون اروپا و امری��کای وزارت امور 
 خارجه گفت: وزی��ر امور خارج��ه کش��ورمان در روزهای

 22 و23 ژانویه) 2 و 3 بهمن ماه( در اجاس مجمع جهانی 
اقتصاد در ش��هر داووس سوئیس ش��رکت خواهد کرد.وی 
درباره سفر وزیر امور خارجه کشورمان به آلمان گفت:  دکتر 
ظریف در پنجاهمین اجاس امنیتی مونیخ که قرار است از 
31 ژانویه تا دوم فوریه )11 تا 13 بهمن ماه( در شهر مونیخ 
آلمان برگزار شود، ش��رکت می کند. این کنفرانس مهمی 
است و ایشان حتما حضور خواهند یافت.وی بیان کرد:  ما در 
 طول سال ها با کشورهای امریکای التین روابط دوستانه ای 
داشته ایم و اراده دولت جدید نیز بر این است که این روابط 
را ادامه دهد و در س��طوح و زمینه های مختلف سیاس��ی، 
اقتصادی و فرهنگی روابط ادامه یابد و سفر بنده ان شاء اهلل 
 اولین س��فر در دولت جدید به امری��کای التین خواهد بود.

تخت روانچی اظهار داش��ت: سیاس��ت خارج��ی در دولت 
جدید همزمان با بحث هسته ای بود و مباحث هسته ای نیز 
بسیار مهم و وقت گیر هستند. بر این اساس ناخودآگاه این 
تلقی به وجود آمد که ای��ران تنها می خواهد در این موضوع 
تمرکز داشته باشد اما این در حالی است که ما می خواهیم  
 با کل دنیا با احترام متقابل و از موضع برابر مذاکره داش��ته

 باشیم 

علیرضا زاکانی،نماینده مجلس  با اش��اره ب��ه طرح اصاح 
قانون احزاب مجلس ش��ورای اس��امی گفت: طرح اصاح 
 قانون احزاب در کمیس��یون ش��وراها به تصویب رسیده و

 در نوبت صحن است.وی در پاسخ به این سوال که آیا الیحه 
دولت در مورد اصاح قانون احزاب با طرح مجلس تداخلی 
ندارد؟ تصریح کرد: اگر دولت در این خصوص پیش��نهادی 
داشته باشد می تواند تحت پیشنهادی که در صحن قابل ارایه 
هست بیاورد و ما داخل صحن، آن پیشنهاد را بررسی کنیم.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقاب اسامی، افزود: الیحه ای 
که وزارت کشور در مورد اصاح قانون احزاب تهیه کرده است 
فرصتی را فراهم می سازد که احزاب نظرات تکمیلی خود را 
در این خصوص بدهند؛ چراکه قبا برای تهیه پیش نویس 

طرح مجلس نیز با احزاب مشورت و نظرخواهی شده بود.
عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، همچنین در پاسخ به این 
س��وال که با توجه به این که تکلیف خانه احزاب در نشست 
وزیر کشور با احزاب و تشکل های سیاسی مشخص نشد و این 
موضوع اعتراض دبیران کل برخی از احزاب را در پی داشت 
آیا کمیسیون ماده 10 احزاب در این زمینه اقدامی خواهد 
کرد؟ بیان داش��ت: با توجه به ش��رایط پیش آمده موضوع 
جلسه هفته آینده کمیسیون ماده 10 احزاب را به این موضوع 

اختصاص می دهیم و نتیجه را اعام خواهیم کرد.

س��خنگوی وزارت خارجه امری��کا در اظهاراتی ت��ازه برای 
 حضور ایران در کنفرانس بین المللی ژنو 2 درباره س��وریه 

پیش شرط تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، »ماری هارف«س��خنگوی 
وزارت خارجه امری��کا اعام کرد: موضع واش��نگتن درباره 

مشارکت ایران در کنفرانس ژنو2 تغییر نکرده است.
وی با بیان این که ایران برای حضور در این کنفرانس در سطح 
وزیرخارجه باید بیانیه ژنو 1 را قبول کند، افزود: البته امکان 
مش��ارکت ایران در س��طحی پایین تر، در صورتی که ثابت 
شود آن ها خواستار نقش آفرینی مثبت )در موضوع سوریه( 

هستند، وجود دارد.
هارف با نادیده گرفتن جنایات مستمر گروه های تروریستی 
تکفیری وابس��ته به عربستان و برخی کش��ورهای دیگر در 
س��وریه و اعتراف غرب به حضور گسترده القاعده در سوریه 
افزود: ایران بای��د از نفوذ خود در دولت س��وریه برای توقف 
بمباران ها و تس��هیل ورود کمک های بشردوس��تانه برای 
آس��یب دیدگان در سوریه اس��تفاده کند تا ش��اید بتوانیم 
مشارکت تهران در س��طحی پایین تر در کنفرانس ژنو 2 را 
بررسی کنیم. شایان ذکر است لحن امریکا نسبت به قبل که 
حضور ایران را در ژنو 2 ممکن نمی دانست در چند روز اخیر 

نرم تر شده است . 

امور خارجه مجلسدولت بین الملل

ضرورت تحزب در نظام 
انتخاباتی امری قطعی است

 ظريف اوايل بهمن
 به داووس می رود

بررسی احیای خانه احزاب 
در کمیسیون ماده 10

 پیش شرط واشنگتن
 برای حضور ايران در ژنو2
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نظارت ۵  اكيپ بازرسي بر عملكرد تاكسيرانان
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسيرانی شهر اصفهان با اشاره به نظارت ۵ اكيپ بازرسي 
بر عملكرد تاكسيرانان اعالم كرد: با توجه به بارش برف در اصفهان، به تمامي شركت هاي تاكسيراني 

نيز ابالغ شده تا بر عملكرد رانندگان تاكسي نظارت داشته باشند.

3
یادداشت

حمایت از  حیات وحش در زمستان  
اداره كل حفاظت محيط زیس��ت اس��تان اصفهان با صدور اطالعيه ای 
خواستار حمایت ش��هروندان از حيات وحش در فصل سرما شد.در این 
اطالعيه آمده است؛با توجه به برودت هوا و بارش برف در روزهای اخير، 
احتمال پناه آوردن پرندگان و پس��تانداران وحش��ی به سكونتگاه های 
انسانی به ویژه روستاها به دليل س��رما و كمبود مواد غذایی وجود دارد.

بدینوسيله از عموم مردم استان درخواست می گردد در صورت مشاهده 
این موارد، از زنده گيری وحوش جدا پرهيز كنند و مراتب را در اسرع وقت 
 به محيط بانی ها و یا ادارات تابعه حفاظت محيط زیس��ت اطالع دهند.

با اعالم به موقع به محيط بانی ها و ادارات تابعه حفاظت محيط زیست، 
می توان از وحوش، این مواهب الهی صيانت كرد و موجب در امان ماندن 
آن ها از زنده گيری توس��ط متخلفين و متجاوزی��ن به عرصه طبيعت و 

حيات وحش شد.

 انتقال کارخانه روغن نباتی ناز
 همت همه ارگان ها را می طلبد

شهردار منطقه 11 عنوان كرد: انتقال كارخانه روغن نباتی ناز همت همه 
ارگان ها را می طلبد و تنها یک ارگان نمی توان��د این اقدام را به تنهایی 
انجام دهد این در حالی است كه شهرداری آمادگی هرگونه اقدامی برای 

انتقال كارخانه روغن نباتی ناز را دارد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، 
محمدرضا بركت ضمن حضور در اداره ارتباطات مردمي 1۳۷ كه به منظور 
پاسخگویي به درخواس��ت هاي اهالي منطقه 11 صورت گرفت، 1۳۷ را 
بازوی توانمند شهرداری های مناطق دانست و اظهار داشت: شهرداری 
منطقه 11 به تعامل دوسویه با ش��هروندان اعتقاد دارد كه اداره 1۳۷ با 
تالش شبانه روزی در این زمينه بسيار كمک كرده است.وی افزود: با توجه 
به تعامالت خوب شهرداری منطقه با شهروندان ،امروز شاهد رضایتمندی 
شهروندان در تماس ها بودیم كه این امر نشان دهنده فعاليت های مثبت 

مجموعه شهرداری و همكاری خود شهروندان بوده است.
شهردار منطقه 11 با اشاره به این كه عمده ترین درخواست شهروندان 
پيگيری جابه جایی و انتقال مشاغل مزاحم بوده است تصریح كرد: باتوجه 
به آلودگی هوا و وج��ود آالینده های جوی یك��ی از منابع آالینده وجود 
كارگاه های ریخته گری است كه موارد قانونی آن در حال پيگيری است.

 اصفهان پس از سه سال
 سفیدپوش شد

شهر اصفهان  پس از سه سال محروميت از بارش برف، سفيدپوش شد و 
همچنان بارش برف در این شهر ادامه دارد.بر اساس این گزارش اكنون 
چند سانتی متر برف بر روی سطح معابر و خيابان های اصفهان نشسته 

است و همچنان بارش برف ادامه دارد.
پيش از این در سه سال گذشته در زمس��تان سال 89 بود كه بارش برف 
اندكی در این شهر صورت گرفت و ش��هر مقداری سفيدپوش شد اما به 
دليل تابش نور آفتاب و گرم ش��دن هوا، ماندگاری آن برف بسيار كوتاه 
مدت بود.مردم شهر اصفهان كه از مدت ها قبل انتظار بارش چنين برفی 
را می كشيدند با اظهار خوشحالی و شكرگزاری نسبت به این نعمت الهی، 
 همچنان نس��بت به بارش های بيشتر اميدوار هس��تند تا خشكسالی و 
كم آبی، كمتر این شهر و استان را تهدید كند.بر اساس گزارش هواشناسی 

اصفهان، سامانه بارش تا اوایل روز امروزادامه دارد.

مسافران در راه مانده استان اصفهان 
اسکان داده شدند

قائم مقام وزیر و مدیركل راه و شهرس��ازی اصفهان با بيان این كه بارش 
برف و باران در روز دوشنبه در این اس��تان باالتر از حد تصور بود، گفت: 
مسافرانی كه به دليل نداشتن تجهيزات كامل نتوانستند به حركت خود 
ادامه دهند در راهدارخانه ها اسكان داده شدند. محمود محمودزاده درباره 
آخرین وضعيت راه های اصفهان اظهارداشت: كليه جاده های این استان 
اكنون باز و تردد خودروها در آن ها ادامه دارد.وی افزود: از ساعات ابتدایی 
روزدوشنبه تاكنون با تالش و مدیریت نيروهای راهدار و پاشيدن سه نوبت 
شن و نمک در جاده ها، تردد در هيچ یک از جاده های این استان مسدود 
اعالم نش��ده اس��ت.وی درباره وضعيت راه شهرستان س��ميرم به سوی 
یاسوج هم گفت: تردد خودروها در این جاده به دليل وجود گردنه برفگير 
با كندی همراه بوده اما بسته نشده است.محمودزاده تاكيد كرد: مسافرانی 
كه س��فرهای غيرضروری ندارند در این ش��رایط آب و هوایی مسافرت 
 خود را لغو كنند و بدون داشتن تجهيزات زنجير چرخ و البسه گرم سفر

 نكنند.

 ثبت موقوفه جدید
 در اوقاف خوانسار

 حجت االسالم عباس نصيراالسالمی ،سرپرس��ت اداره اوقاف و امور 
خيریه شهرستان خوانسار اظهار داشت: همزمان با گراميداشت هفته 
وقف در روز شنبه چهاردهم دی ماه موقوفه  جدیدی در این اداره ثبت 

و وقف بر مسجد ولی عصر این شهرستان گردید.
 وی تصریح كرد: به منظور تعالی و رش��د كمی و كيفی موقوفات در 
این شهرستان و در راستای ترویج سنت ماندگار وقف در طول سال، 
باالخص در هفته وقف ؛ یک قطعه باغ شامل درختان مثمر از جمله 

گردو و آلو و غير مثمر از جمله صنوبر وقف شد.
سرپرس��ت اداره اوقاف و امور خيریه شهرس��تان خوانسار ادامه داد: 
این وقف توس��ط خير نيک اندیش حاج اس��داهلل جهانگيری حسب 
 الوصيه مرحوم والدشان حاج محمدرضا جهانگيری به ثبت رسيده

 است.

اخبار کوتاه
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اولین یادواره شهدای 
رسانه ای در اصفهان 

 پروازهای عمره 
به تاخیر افتاد

مسئول سازمان بسيج رسانه ای سپاه صاحب الزمان گفت: اولين یادواره شهدای 
رسانه ای 2۳ دی ماه در اصفهان برگزار می شود.محمدرحيم تميزی فر اظهار 
داشت: هدف از شكل گيری س��ازمان بسيج رسانه كمک به تشكيل، تقویت و 
توسعه جبهه رسانه ای انقالب اسالمی اس��ت.وی بيان داشت: سازمان بسيج 

رسانه ای بيست و سومين قشر از بسيج است.
تميزی فر افزود: از جمله دیگر برنامه های این سازمان دیدار با علما و فضالی 
اصفهان اس��ت كه با هماهنگی قبلی به همراه اصحاب رس��انه و خبرنگاران 
از س��وی این س��ازمان انجام می ش��ود. وی در ادامه از برگزاری اولين یادواره 
ش��هدای رس��انه در 2۳ دی ماه در تاالر هنر ميدان الله اصفه��ان خبر داد و 
 افزود: در این همایش از 19 نفر از شهدای اصحاب رسانه و خبرنگاران تجليل

 به عمل می آید.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از تاخير در پروازهای زایران ایرانی عمره 
جاری به دليل بدی آب و هوا و بارش برف در برخی استان های كشور خبر داد.

ناصر خدر نژاد گفت: بارش برف و بدی شرایط آب و هوا موجب به تاخير افتادن 
پروازهای عمره مفرده ش��ده اس��ت.وی اظهار داش��ت: برای این كه زایران در 
فرودگاه ها دچار سرگردانی نش��وند  از فرودگاه ها خواسته شده است تا ميزان 
تاخير پروازها را به زایران اطالع رس��انی كنند تا از آمدن به فرودگاه خودداری 
كنند.معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت تصریح كرد: استان های 
اصفهان، شيراز و یزد استان هایی هستند كه پروازهای آن ها به دليل نامناسب 
بودن ش��رایط جوی و بارش برف با مشكل مواجه شده اس��ت و با تاخير انجام 
می شود. خدر نژاد ادامه داد: هم اكنون در بيشتر استان ها این مشكل ایجاد شده 

است كه با اطالع رسانی دقيق سعی می كنيم مشكلی برای زایران ایجاد نشود.

زیر پوست شهر/اصفهان یخ زده

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

     عضو هيات علمی مركز تحقيقات كشاورزی و عضو جمعيت 
پيام سبز اصفهان گفت: در كش��ور 1۰1 واحد نيروگاه حرارتی 
 وجود دارد ك��ه 2 نيروگاه در كنار اصفهان ب��وده و این دو واحد

 2۰ درصد مازوت كشور را مصرف می كنند.
مس��عود برهان��ی در س��ی و یكمي��ن جلس��ه كميت��ه آب 
 اتاق اصفه��ان ب��ا موض��وع آلودگ��ی ه��وای ش��هر اصفهان،

 اظهار داشت: اصفهان با داش��تن 8۵۰ هزار خودرو در مقایسه 
با تهران ۴ ميليون خ��ودرو از نظر هوا آلوده تر اس��ت . وی بيان 
داش��ت: نيروگاه های برق اصفه��ان س��االنه 2/۴ ميليارد متر 
 ليتر مازوت مصرف م��ی كنند و این در حالی اس��ت كه خودرو

 ۷۵9 ميليون ليتر بنزین در سال مصرف می كنند. عضو هيات 
علمی مرك��ز تحقيقات كش��اورزی و عضو جمعيت پيام س��بز 
اصفهان یاداور ش��د: مي��زان آالیندگی نيروگاه ه��ای اصفهان 
در بخش اكس��يدها، ذرات معل��ق، كربن و گوگ��رد چند برابر 
مصرف بنزین است. محمدكوش��افر، عضو هيات علمی دانشگاه 
و عضو جمعيت سبز اصفهان در این جلسه خواستار توليد برق 

كمتر نيروگاه ها ش��د و گف��ت: توليد برق كمت��ر برابر آلودگی 
كمتر و كاهش مراجعه به بيمارس��تان و كم شدن مصرف برق 
مراكز مختلف می ش��ود. دیگر عضو جمعيت پيام سبز اصفهان 
خواس��تار كاهش توليد ب��رق در روزهای آلوده ش��د و افزود: با 
توجه به سراسری بودن ش��بكه برق اصفهان در روزهای آلوده 
از سایر استان ها برای مصرف خود اس��تفاده كند. فرهاد امينی 
 خواستار پيش بينی آلوده شدن هوا و پدیده اینورژن شد و گفت: 
پيش بينی آلودگی هوا  می تواند در سياست گذاری صحيح موثر 
باشد همچنين فرهنگ سازی از انرژی های نو مانند خورشيدی 

و بادی در استان باید مورد توجه قرار گيرد. 
دبيرسندیكای برق اصفهان در این جلس��ه اظهار داشت: تمام 
بخش های اصفهان باید در موضوع مقابله با آلودگی هوا در یک 
جبهه قرار گيرند و به جای مصاحبه عليه یكدیگر، باید به دنبال 
راهكار عملی باشند. مهدی مسائلی خواستار اتخاذ راهكارهای 
عملی و اجرایی برای كاهش آلودگی هوا توسط كميته شد و بيان 
داشت: یكی از اصلی ترین راهكارهای تامين گاز نيروگاه هاست. 

یک روانشناس گفت: در دوران نوجوانی نيازهای جنسی بيشتر 
مطرح اس��ت و ارتباط با جنس مخالف در این س��نين می تواند 
به دختر و پسر آس��يب برس��اند، بنابراین اگر دختر و پسری در 
دوران راهنمایی دوس��تی نافرجام داشته باش��ند، اثرات روانی 
چنين ارتباطی در تمام طول زندگی آن ها ادامه خواهد داشت و 

ناخودآگاه مسير زندگی آنان را تغيير می دهد.
دكتر مهدی بياتی با بيان این كه خانواده ها در شهرهای بزرگ 
دوستی فرزندانشان با جنس مخالف را پذیرفته اند، گفت: حتی 
 در برخ��ی خانواده های متدین نيز این كار ب��ه عنوان یک عرف

 در حال پذیرفته شدن است چون پدر و مادر استدالل می كنند 
كه اگر فرزندش��ان بتواند در دوران نوجوانی ب��ا جنس مخالف 
ارتباط برقرار كند در بزرگسالی می تواند زندگی مشترک موفقی 
داش��ته باش��ند، اما این طرز تفكر برعكس اصول روانشناس��ی 
اس��ت.وی تاكيد كرد: مقصر این آس��يب ها خانواده ها هستند 
كه به عل��ت ناآگاهی و صرفا پ��ز اجتماعی فرزن��دان خود را به 
 سمت دوستی هایی س��وق می دهند كه در زندگی آن ها اثرات

 

این روانشناس با اشاره به سن كنجكاوی جنسی كودكان گفت: 
این سن به كمتر از دو سال و نيم كاهش پيدا كرده است و ورود 
ماهواره ها به خانواده، ن��وع ارتباط برخی والدین ب��ا هم بر این 

مساله موثر است.
     عضویت کودکان درشبکه اجتماعی در خانواده های 

ایرانی تبدیل به یک پز اجتماعی شده است
وی با اش��اره به تاثير عضویت كودكان در شبكه های اجتماعی 
مانند في��س بوک ب��ر كنجكاوی جنس��ی آنان گف��ت: یكی از 
 مراجعان م��ن كودكی پن��ج س��اله دارد كه این ك��ودک عضو 
فيس بوک اس��ت و عكس های خود را در این ش��بكه اجتماعی 
قرار می دهد و والدینش به او برای استفاده از فيس بوک كمک 
می كنند. در واقع عضویت كودكان در این ش��بكه اجتماعی در 
خانواده های ایرانی تبدیل به یک پز اجتماعی شده است.بياتی 
در پایان با اشاره به ورود تلفن همراه به دبستان ها اظهارداشت: 
اس��تفاده از این وس��يله ارتباطی نيز در كاهش سن كنجكاوی 

جنسی كودكان نقش داشته است.

مصرف ۲۰ درصد مازوت کشور در دو نیروگاه اصفهان

سهم نیروگاه ها در تولید آلودگی
یک روانشناس:

سن کنجکاوی جنسی کاهش یافته است

SMS

ادام�ه از صفح�ه ی�ک- وی 
گروه 
بزرگ ترین مشكل سالمت را بحث جامعه

درمان دانس��ت و بيان كرد استان 
اصفهان از نظر بهداش��تی در وضعيت خوبی است و 
درست است كه در بحث بهداشت كمبودهایی را داریم 

اما عمده ترین موضوع ما بحث درمانی است.
اصغری با اشاره به روی كار آمدن دولت جدید تصریح 
كرد: رای مردم به دولت جدید آگاهانه بود زیرا مردم 
نسبت به عملكرد هشت ساله دولت قبل اعتراضاتی را 
داشتند و به طور قطع در این دولت تغييرات مدیریتی 
هوش��مندانه ای ص��ورت گرف��ت كه ای��ن مدیریت 

عملكردش بر مبنای منشور اخالقی است.
وی در ادامه پایه مس��ووليت خود را بر پایه واقعيت 
دانس��ت و اذعان ك��رد: مدیریت جدی��دم بر مبنای 
واقعيت، صداق��ت، راس��تگویی و به��ا دادن به نظر 

كارشناسان پررنگ می شود.
ریيس دانش��گاه عل��وم پزش��كی اصفه��ان یكی از 
معضالت اصفهان را تمركز پزشكان در چند خيابان 

 اصفهان دانس��ت و افزود: با این كه شهرک سالمت
 زیر نظر دس��تگاه های خصوصی است ولی دانشگاه 
علوم پزشكی اصفهان از این طرح استقبال می كند تا 
پزشكان در شهر اصفهان در شهرک سالمت مستقر 

شده و بحث های درمانی را در این مركز ادامه دهند.
وی بحث درمان را همانند شمش��ير دولبه دانست و 
 افزود: بحث درمانی به حدی پيچيده است كه از آن 
به عنوان شمشير دولبه یاد می كنند. به عنوان مثال در 
سال گذشته ۷۵ هزار نفر به بيمارستان الزهرای استان 

اصفهان مراجعه كه بيشتر آن ها نجات پيدا كرده اند.
اصغری در مورد نيمه كاره ماندن طرح های ماندگار 
در استان اصفهان اظهار داش��ت: احداث كردن و یا 
تمام كردن طرح ه��ای ماندگار در اس��تان اصفهان 
هزینه ميلياردی می خواهد و درست است كه دولت 
بودجه ای در اختيار دانش��گاه علوم پزشكی گذاشته 
اس��ت ولی از این بودجه باید برای مطالبات پرسنل 
استفاده كرد. وی در ادامه اضافه كرد: مملكت ما توان 
اقتصادی برای تحویل بيمارستان را ندارد چون در این 

زمينه به اعتبارات زیادی نيازمندیم.
 ریيس دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان س��اخت 
بيمارس��تان در شهر بهارس��تان را الزامی ندانست و 
گفت: ساخت بيمارستان در شهر بهارستان اصفهان 
ضرورتی ندارد زیرا این كار بودجه ميلياردی می خواهد 
و با توجه به فاصله این شهر تا بيمارستان الزهرا مردم 
می توانند از این بيمارستان استفاده كنند.وی سرانه 
درمانی هر فرد را 1۵۰ هزار تومان دانس��ت و عنوان 
كرد: سرانه درمانی هر بيمار 1۵۰ هزار تومان است كه 
چندین برابر این مبلغ در بيمه های درمانی پرداخت 
می ش��ود.اصغری در ادامه بحث خيرین س��المت را 
ظرفيت خوبی برای دانش��گاه علوم پزشكی دانست 
و بيان كرد: خيرین س��المت ظرفي��ت خوبی برای 
بيمارستان های استان و دانشگاه علوم پزشكی هستند 
كه نمونه آن در بيمارستان عسكریه و حجتيه اصفهان 
به خوب��ی نمایان اس��ت.وی تعرفه ه��ای غيرقانونی 
)زیرميزی( را خالف مقررات دانشگاه علوم پزشكی 
اعالم و تاكيد كرد: تعرفه های غيرقانونی و زیرميزی 

غيرقانونی بوده و هر پزشكی كه از بيمارش زیرميزی 
بگيرد برابر قانون با وی برخورد خواهد شد و آن هزینه 

به بيمار برگردانده می شود.

     5۲ بیمارستان در استان اصفهان فعال است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی استان اصفهان 
گفت: در حال حاضر ۵2 بيمارستان فعال در استان 
در حال فعاليت هستند كه از این تعداد ۳۳ بيمارستان 

مربوط به دانشگاه علوم پزشكی است.
حيدر علی داوری اظهار داشت: حدود ۷ هزار و 981 
تخت مصوب در استان داریم كه از این تعداد 6 هزار 
و 9۵ تخت فعال هستند. وی در ادامه اضافه كرد: به 
ازای هر ۷۵۰ نفر در استان یک تخت فعال وجود دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی استان اصفهان 
تعداد بيماران هموفيلی را ۵2۰ نفر اعالم كرد و افزود: 
تعداد ۵2۰ نفر بيمار هموفيلی در استان اصفهان بوده 
كه این بيماران چون بيماری خاص محسوب می شوند 
 زیر نظر پوشش بيمه ای هس��تند.وی تعداد بيماران
  ام اس را ۴ ه��زار و ۳۰۰ نفر دانس��ت و گفت: تعداد

 ۴ هزار و ۳۰۰ نفر بيمار ام اس در اصفهان وجود دارد 
كه تمام هزینه این بيماران به صورت رایگان اس��ت.

داوری به خيرین استان اش��اره كرد و تاكيد كرد: ما 
شاهد كارهای نمادین خيرین در استان هستيم ولی 
متاسفانه نفس شرعی كار خير، ميان خيرین استان 
رعایت نمی ش��ود.وی در ادامه بيان كرد: با توجه به 
مشكالت درمان در استان سعی بر آن داریم كه بحث 

نظارتی را بيشتر و كيفيت خدمات را باال ببریم.
 مع��اون درم��ان دانش��گاه علوم پزش��كی اس��تان 
اصفهان تعداد بيمارس��تان های فعال در اس��تان را 
 ۵2 بيمارس��تان اعالم كرد و اف��زود: در حال حاضر

 ۵2 بيمارس��تان در اصفهان در حال خدمت گزاری 
هس��تند كه از این تعداد ۳۳ بيمارس��تان مربوط به 
دانشگاه علوم پزشكی، ۳ بيمارستان مربوط به تامين 
اجتماعی، 8 بيمارستان خصوصی و تعداد باقی مانده 

زیر نظر سازمان های مختلف هستند.

     س�رانه ه�ر دانش�جو در اس�تان اصفهان
 95 هزار تومان است

همچنين عضو هيات علمی دانش��گاه علوم پزشكی 
اصفهان در این نشست گفت: س��رانه هر دانشجو در 
استان اصفهان 9۵ هزار تومان است كه این هزینه از 
سال 9۰ تاكنون ثابت مانده است.ذبيح اهلل شاهمرادی 
اظهار داشت: دانش��گاه، كارخانه انسان سازی است و 
تربيت یک دانش��جوی خوب بهتر از صد دانشجویی 
است كه فقط برای مدرک وارد دانشگاه می شوند.عضو 

هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به كمبود 
خوابگاه در دانشگاه اش��اره كرد و بيان داشت: ساالنه 
16۰۰ دانشجو وارد دانش��گاه علوم پزشكی اصفهان 
می ش��وند كه با كمبود خوابگاه روبه رو هستيم و در 

حال حاضر دو خوابگاه ما استيجاری است.
ش��اهمرادی در پایان سرانه هر دانش��جو را 9۵ هزار 
تومان عنوان كرد و یادآور شد: سرانه هر دانشجو در 
استان 9۵ هزار تومان است كه این سرانه با توجه به 
هزینه هنگفت مواد غذایی از سال 9۰ تاكنون ثابت 

باقی مانده است.

     ل�زوم تخصی�ص بودج�ه ب�رای اتم�ام
 طرح های ماندگار در اصفهان

معاون توسعه منابع دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، 
علت نيمه كاره ماندن طرح های ماندگار در استان را 
كمبود بودجه دانست و گفت: برای تكميل طرح های 
ماندگار در اس��تان اصفهان با كمبود بودجه مواجه 

هستيم. 
عليرضا یوسفی اظهار  داشت: س��اختن بيمارستان 
برای دانش��گاه علوم  پزش��كی كار پرهزینه ای بوده 
و در ای��ن زمينه با كمب��ود بودجه مواجه هس��تيم.

وی در ادام��ه در م��ورد اورژانس در اصفه��ان اضافه 
ك��رد: اورژانس در اصفهان پوش��ش اس��تانی دارد و 
در ای��ن زمين��ه خدم��ات زی��ادی در تمام اس��تان 
انجام می دهد. معاون توس��عه منابع دانش��گاه علوم 
پزشكی اصفهان به سه بيمارس��تان مهم نيمه كاره 
اشاره كرد و گفت: سه بيمارس��تان نيمه كاره كه در 
ش��هرهای خوروبيابانک، جندق و كليش��اد هستند 
باید به اتمام برس��ند اما متاس��فانه با كمبود بودجه 
 برای این بيمارس��تان ها مواجه هس��تيم. وی گفت:

 در ح��ال حاض��ر ت��وان اقتص��ادی ب��رای تحویل 
بيمارستان ها را به دليل اعتبارات نداریم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد:

دانشگاه علوم پزشكی با زیرميزی بگيران برخورد می كند

بحث درمانی
 به حدی پیچیده 

است که از آن به عنوان
 شمشیر دولبه

 ی�اد می کنند به عن�وان مثال 
در سال گذشته  75 هزار نفر

 به  بیمارستان الزهرای
 استان اصفهان مراجعه

 که بیشتر آن ها
 نجات پیدا کرده اند



چهره روزيادداشت

 برداشت 800 تن قارچ خوراکی
در تیران و کرون

رییس جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون گفت: 800 تن قارچ 
خوراکی در پرورشگاه های تیران و کرون تولید می شود.بهرام کریمی 
اظهار داشت: قارچ یکی از مواد غذایی مهم در تغذیه انسان است که 
باید جایگاه مصرفی آن در خورشت ها و سایر غذاهای مردم افزایش و 

مردم از سهم مواد عالی غذایی آن بیش از پیش بهره ببرند.
وی افزود: امسال 800 تن قارچ خوراکی در شهرستان تولید شده که 
با افزایش واحدهای تولیدی و میزان تولید واحدهای فعلی افزایش 
تولیدات قارچ شهرس��تان را خواهیم داش��ت که س��هم تولید این 

شهرستان در این محصول به هزار تن می رسد.

  طرح تامین سبد غذايی
 برای سالمندان محروم

مدیرکل دفتر توانمندس��ازی معلوالن س��ازمان بهزیستی کشور از 
اجرای طرح جدید تامین س��بد غذایی برای س��المندان محروم در 
روستاهای کم برخوردار خبر داد و گفت: این طرح در ۱0 استان اجرا 
خواهد ش��د. کیوان دواتگران در جمع خبرنگاران با اشاره به این که 
سازمان بهزیستی کشور در بخش CBR از بقیه کشورها جلوتراست 
اظهار داشت: یکی از ممتازترین فعالیت های سازمان بهزیستی کشور 
خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه بوده است.وی تصریح کرد: سال 
گذشته سازمان بهزیستی کش��ور طرح تامین تجهیزات توانبخشی 
را در دستور کار خود قرار داد و بالغ بر ۱0 هزار ویلچر در استان های 
مختلف توزیع کرد. دواتگران گفت: در طرح تامین سبد غذایی برای 
سالمندان محروم، سالمندانی که سوءتغذیه دارند شناسایی و در این 

طرح شرکت خواهند داشت.

 ارزش صادرات گمرک کاشان
 20 میلیون دالر بود

 مدیر گمرک شهرس��تان کاش��ان گفت: ارزش صادرات شهرستان 
کاشان طی یك ماه گذشته افزون بر 20 میلیون دالر بوده است.زارع 
با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: ارزش صادرات شهرستان کاشان 
در یك ماه گذشته ۳۴ درصد و از نظر وزني ۵۶ درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته است.  وی افزود: بیش از ۶ هزار تن انواع فرش 
ماشیني، کاشي گرانیتي و لعابي، سیمان، باسکول ثابت همکف، انواع 
لنت ترمز خودرو، کولر آبي، اجاق گاز و میلگ��رد از جمله کاالهایی 
هستند که در یك ماه گذشته صادر شده اند. مدیر گمرک شهرستان 
کاشان تصریح کرد: انگلستان، سوئیس، نروژ، سوئد، اسپانیا، بوسني، 
ترکیه، ژاپن، استرالیا، چین، عربستان، امارات، عمان، بحرین، کویت، 
عراق، پاکستان، افغانستان، قرقیزس��تان، ترکمنستان، گرجستان، 
آذربایجان، کانادا و قزاقستان کش��ورهایی هستند که این کاالها به 

آن ها صادر شده است.

 افزودن بیش از 800 متر به شبکه 
آب رسانی روستاهای گلپايگان

 مدی��ر آب و فاضالب روس��تایي شهرس��تان گلپای��گان گفت: طی 
9 ماهه امسال بیش از 800 متر به طول شبکه آب رساني روستاهاي 
شهرستان گلپایگان افزوده شده است.رحیمي در  این خصوص، اظهار 
داشت: در 9 ماهه سال جاری خط انتقال آب روستاهاي شهرستان 
گلپایگان ۶00 متر توسعه یافته و 2۷۵ متر نیز به طول شبکه توزیع 
روستاها افزوده شده است. وي با اش��اره به اصالح ۵۶8 متر از شبکه 
توزیع آب روس��تاهاي این شهرس��تان طي 9 ماهه امسال، تصریح 
کرد: تعویض لوله هاي فرس��وده برای پیش��گیري از ب��روز حوادثي 
 همچون شکستگي لوله ها بسیار موثر بوده و از نشت و هدر رفت آب

 جلوگیري مي کند. 
مدیر امور آبفار شهرستان گلپایگان افزود: ۳90 مورد رفع شکستگي 
و تعمیرات روي شبکه آب رساني روستاها طي این مدت انجام شد 
که 2۳۱ مورد آن روي شبکه داخلي ۵0 مورد آن روي خط انتقال و 

بقیه روي انشعابات بوده است.

تولید بیش از 2 میلیون اصله نهال 
میوه استاندارد 

 مس��وول بخش تحقیقات ثبت و گواهي بذر و نهال مرکز تحقیقات 
 س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفه��ان گفت: امس��ال بیش

 از 2 میلیون و۳00 ه��زار اصله نهال میوه اس��تاندارد براي تامین و 
 تهیه نهال س��الم اصیل و مرغوب و ترمیم باغهادر اس��تان اصفهان 

تولید شد.
جناب با اشاره به این که نهال های تولیدی شامل: درختان بادام، به، 
انار، زرد آلو، سیب، هلو، ش��لیل، گیالس، آلو و آلبالو، گالبی، پسته و 
انگور است، افزود: تمام نهال های تولید شده دارای مشخصات است. 

 11 پرواز فرودگاه 
اصفهان لغو شد

بازار سکه
سکه شد

معاون فرودگاه بین المللی شهید بهش��تی اصفهان گفت: به دلیل بارش برف 
و شرایط نامناسب آب و هوای این استان، ۱۱ پرواز از این فرودگاه لغو شد.

 رحمت اهلل فیروزی پور افزود: چهار پرواز از اصفهان به مشهد از شرکت های 
کیش ایر، زاگرس، آسمان و ایرتور لغو شد.

وی تعداد پروازهای لغو شده به مقصد تهران را دو پرواز بیان کرد و اظهارداشت: 
این پروازها از شرکت های ایران ایر و نفت بوده است. معاون فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان اظهار داش��ت: یك پرواز به خارک و یك پرواز به اهواز 
از شرکت نفت، دو پرواز به کیش از ش��رکت های کیش ایر و تابان و یك پرواز 
خارجی به بغداد از شرکت زاگرس جزو این پروازهای لغو شده است.وی زمان 
لغو این پروازها را ازدوشنبه گذشته تا ساعت 2۳:۳0 شامگاه این روز بیان کرد 
و گفت: برخی از پروازها مانند اصفهان به تهران از شرکت ایران ایر انجام شد اما 

پرواز به کیش از شرکت کیش ایر برای دومین بار لغو شد.

س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید دوش��نبه گذش��ته  در بازار طالی 
اصفهان با ۴0 هزار ریال افزایش نس��بت به دیروز، هشت میلیون و ۷80 هزار 

ریال معامله شد.
  در این بازار نیم س��که به��ار آزادی با 20 ه��زار ریال کاهش چه��ار میلیون 
و ۴۶0 هزار ریال، ربع س��که با ۴0 هزار ریال افزای��ش دو میلیون و 880 هزار 
ریال و س��که یك گرمی نیز با افزایش ۵0 هزار ریالی یك میلیون و ۷80 هزار 

ریال فروخته شد. 
 هر گرم طالی ۱8 عی��ار در بازار مرکزی ط��ال و جواهر اصفه��ان 899 هزار
 و ۶۳0 ریال و هر مثقال سه میلیون و 89۷ هزار ریال به خریداران عرضه شد. 
 در ب��ازار غی��ر رس��می مب��ادالت ارز در اصفه��ان، دالر امری��کا 29 هزار و

  ۶۵0 ریال، یورو ۴0 هزار و ۴00 ریال، پوند انگلیس۴9 هزار ریال و درهم امارات 
هشت هزار و ۱۵0 ریال فروخته شد.

پس از عرضه بنزین یورو ۴ در تهران، مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش اعالم کرد، در سال ۱۳9۴ کل بنزین مصرفی 

تهران مطابق با استاندارد یورو ۵ خواهد بود.
عباس کاظمی اظهار داشت: با توجه به ماهیت سوخت های 
فسیلی و گاز و نیز روند افزایشی تعداد خودروها، جایگزینی 
انرژی برق به جای س��وخت های رای��ج ،مهمترین راهکار 

کاهش آلودگی هوا است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش اضافه کرد: استقرار 
دولت الکترونیك با کاهش س��فر، نقش موثری در کاهش 

آلودگی هوا خواهد داشت.
وی افزود: طی س��ال ه��ای 9۳ و 9۴ کل بنزی��ن مصرفی 
تهران مطابق با اس��تاندارد ی��ورو ۵ خواهد ب��ود اما با توجه 
به تع��داد خودرو ه��ای فعال در این ش��هر، توزی��ع بنزین 
 یورو ۵ ب��ه تنهایی ب��رای حذف آالین��ده ها از ه��وا کافی

 نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش گفت: با وجود کاهش 
آالینده ها در بنزین و سایر سوخت ها، میزان آالیندگی هوا 
به تناس��ب افزایش تعداد خودروها هر روز بیشتر می شود، 
انداختن تمام تقصیر آلودگی به گردن س��وخت عمال مانع 
 از دس��ت یابی به یك راه��کار جامع برای ح��ل این معضل

زیست محیطی و بهداشتی خواهد شد.

عض��و کمیس��یون ان��رژی گف��ت: نبای��د درب��اره خوراک 
پتروشیمی ها ارزان فروشی رخ دهد و بیت المال و سرمایه های 
مردم در اختیار عده خاصی قرار بگیرد.مهدی موس��وی نژاد 
با بیان این که اعضای کمیس��یون انرژی با منطقی ش��دن 
 قیمت خوراک گاز پتروش��یمی ها مخالف نیس��تند، گفت:

 در عین حال ما معتقدیم دو مولف��ه را باید در نظر گرفت که 
یکی  از این موارد  آن اس��ت که قیمت خوراک را به گونه ای 
افزایش ندهیم که روی قیمت تمام ش��ده تاثیر داشته باشد 
و قیمت فروش این محصوالت و صادرات آن ها افزایش یابد 
بلکه قیمت باید متناس��ب با واقعیت ها وضع شود.وی افزود: 
نکته دوم آن است که صنعت پتروشیمی تنها صنعتی است 
که صادرات آن در حال جایگزینی با صادرات فروش نفت به 
خصوص در شرایط تحریم ها شده است و این مساله هم نباید 
از دس��ت برود چنانکه وقتی قیمت های خوراک به گونه ای 
تعیین ش��ود که صادرات امکان پذیر نش��ود انگیزه احداث 
پتروش��یمی های جدید کم می ش��ود چراکه م��ا در جهت 
تامین خوراک پتروشیمی ها مشکلی نداریم و می توانیم  آن 
 را تامین کنیم .عضو کمیس��یون انرژی مجلس اضافه کرد:
  در عین حال نباید درباره خوراک، ارزان فروش��ی رخ دهد و

 بیت المال در اختیار عده خاصی قراربگیرد.

محسن ستاري رییس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
از ارزیابي طرح زیست محیطي شرکت فوالد مبارکه توسط 
جامعه مدیریت س��بز اروپا خبر داد و گفت :  در این ارزیابي 
که در 2۶ آذرماه امس��ال انجام ش��د طرح فرآوري سرباره 
کاندیداي دریافت تندیس طرح نوآوري سبز از سوي جامعه 
مدیریت س��بز اروپا و بنیاد جهاني انر ژي شد.رییس محیط 
زیس��ت ش��رکت فوالد مبارکه و رابط  این شرکت با جامعه 
مدیریت س��بز اروپا  در این خصوص اظهار داشت: بر اساس 
فراخوان صورت گرفته در تیرماه سال جاري از طریق  انجمن 
مدیریت سبز ایران به نمایندگي از جامعه مدیریت سبز اروپا 
واحد محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اقدام به  ارایه سه 
طرح  زیست محیطي ش��رکت که از قابلیت ارزیابي فني و 
اقتصادي نی��ز برخوردار بودند در قال��ب فرمت هاي تعیین 
 شده کرد.وي افزود: بر اس��اس ارزیابي اولیه توسط آن نهاد

 بین المللي ، طرح فراوري گرم س��رباره م��ورد تایید اولیه 
قراگرفت و براساس آن،  اظهارنامه طرح مذکور از چهار منظر 
اقتصادي، زیس��ت محیطي، اجتماع��ي و تکنولوژي مورد 
تحلیل قرارگرفت و مس��تندات مربوط به آن طي چند ماه 
اخیر جمع آوري و آماده ارایه گردید که نهایتا طرح مذکور در 

2۶ آذرماه مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفت.

کارشناس��ان معتقدند که گران فروشی فروشندگان خودرو 
در سال گذشته قهر خریداران از این بازار در سال جاری را به 

دنبال داشته است.
اگر قیمت خودروها در ش��ش ماهه دوم سال گذشته روز به 
روز افزایش یافته و به موازات آن مراجع��ه خریداران به بازار 
خودرو بیشتر می شد در سال جاری این روند معکوس شده 
و با وج��ود افت اندک قیم��ت خودروها مراجع��ه خریداران 
به این ب��ازار نیز به ش��دت کاهش یافته اس��ت.در این میان 
اگرچه کارشناسان معتقدند افزایش ش��دید قیمت خودرو 
 موجب افت قدرت خرید مصرف کنندگان ش��ده است اما از

 آن س��و نیز برخی دیگ��ر از کارشناس��ان دلیل رک��ود بازار 
خودرو را قهر خریداران از این ب��ازار می دانند.یکی از فعاالن 
بازار خودرو می گوید: س��ال گذش��ته فروش��ندگان خودرو 
قیمت این محصوالت را روز به روز و به موازات رش��د نرخ ارز 
افزایش می دادند.وی خاطرنشان می کند: بنابراین بسیاری از 
خریداران خودرو در آن زمان با رفتار غیر منطقی و سودجویانه 

فروشندگان خودرو مواجه بودند.
این فعال بازار خودرو ادام��ه می دهد: به موازات این وضعیت 
تولیدکنن��دگان خ��ودرو نی��ز از عرضه نق��دی محصوالت 
خود ب��ا قیمت های منطقی خ��ودداری کرده و بس��یاری از 

مصرف کنندگانبی میل یا سر گم در خرید  شدند.

نفت صنعت مادرسوخت خودرو

 اعالم موعد
 عرضه بنزين يورو 5

خوراک پتروشیمی ها 
ارزان فروخته نشود

 ارزيابي  طرح
 زيست محیطي فوالد 

 کالف سر در گم 
رکورد

اخبار کوتاه

4
قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت نفت در معامالت دیروز بازار جهانی ۴8 سنت افزایش یافت و به ۱0۷ دالر و 2۱ سنت در هر بشکه رسید. در 
حالی که سرمایه گذاران شاهد انتشار اخبار مختلفی نظیر افزایش تنش در لیبی و احتمال کاهش تولید نفت به دلیل 
سرمای هوا در مرکز آمریکا هستند، قیمت نفت برنت دیروز پس از ۵ جلسه متوالی کاهش وبه باالی ۱0۷ دالر رسید.

تورم کنترل نشود قدرت خريد 
کارگران باال نمی رود

ابوالفضل پور وفایی/عضو هیات مدیره 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور

  تا زمانی که ماده ۴۱ قانون کار فصل  الخطاب تعیین دس��تمزد اس��ت، 
ش��ورای عالی کار باید بر این اس��اس نس��بت به تعیین م��زد کارگران 

تصمیم گیری کند.
برخالف آن که دو ش��اخص ن��رخ تورم و س��بد هزینه خان��وار در بحث 
تعیین حقوق و دس��تمزد کارگران باید در نظر گرفته ش��ود متاس��فانه 
 در ط��ول ۱0 س��ال گذش��ته

 بر این اساس افزایش دستمزد 
 صورت نگرفته است، در طول

 س��ال هایی هم ک��ه افزایش 
درصدی در دستمزد کارگران 
به وجود آم��ده پایین تر از نرخ 
تورم ب��وده و با ق��درت خرید 
کارگران س��ازگاری نداش��ته 

است.
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وام ازدواج در آستانه 5 میلیون تومان

بودجه ۳هزار میلیارد تومانی 
روی میز تلفیق

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اش��اره به این که 
در بودجه آینده ۳هزار میلی��ارد تومان برای افزایش وام 
ازدواج جوانان تصویب کردی��م گفت: در صورتی که این 
میزان در کمیس��یون تلفیق مصوب ش��ود وام ازدواج به 

۵میلیون تومان افزایش می یابد.
عبدالرضا عزیزی درب��اره آخرین وضعی��ت افزایش وام 
ازدواج گف��ت: در بودجه 9۳، در کمیس��یون اجتماعی 
۳هزار میلیارد تومان را برای افزایش وام ازدواج  تصویب 
کردیم.  این مبلغ برای  تس��هیل ازدواج جوانان تصویب 
ش��ده اس��ت و آخرین بار این بحث به کمیسیون تلفیق 

ارجاع داده شده است.
این نماینده مجلس  با اش��اره به این ک��ه در بحث رفاه و 
خدمت به جوانان ضعیف عمل ش��ده است گفت: طرح 
 افزایش وام ازدواج جوانان با امضای ۵0 نماینده در قالب

۳ هزار میلیارد تومان به تصویب کمیس��یون اجتماعی 
رسید و من از جمله افرادی بودم که از این طرح حمایت 
کردم.ریی��س کمیس��یون اجتماعی مجلس اف��زود: به 
دنبال افزایش س��قف وام ازدواج ت��ا ۵ میلیون تومان در 
صدد بودیم با پیگیری این طرح در بودجه 9۳ اعتبارات 
ویژه ای برای حمایت از وام ازدواج جوانان لحاظ ش��ود. 
امیدواریم این طرح بتواند کمکی به ازدواج جوانان و حل 
مشکالت آن ها بکند.رییس کمیسیون اجتماعی مجلس 
با اشاره به این که در بودجه 9۳ ،سه هزار میلیارد تومان 
برای افزایش وام ازدواج جوان��ان تصویب کردیم گفت: 
در صورتی که این میزان در کمیس��یون تلفیق و صحن 
علنی مجلس مصوب شود وام ازدواج به ۵میلیون افزایش 
می یابد.وی با اشاره به ۳ میلیون تومان وام ازدواجی که 
بانك ها پرداخت می کنند افزود: ۳ میلیون تومان امسال 
با ۳ میلیون تومان سه سال گذشته تفاوت دارد و ارزش 
آن کمتر شده اس��ت، ۳ میلیون تومانی که امروز جوانان 
برای ازدواج می گیرند، می تواند بخشی از مشکل ازدواج 
آن ها را حل کند، ام��ا با این حال بانك ه��ا در پرداخت 
همین میزان اندک هم با مشکالتی روبه رو هستند.رییس 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
این که تنها یك بانك باید متولی پرداخت وام ازدواج باشد 
گفت: صندوق مهر امام رضا گزینه مناسب برای این مورد 

است که پرداخت وام ها تنها از طریق این صندوق باشد.

ديدگاه؟

مدیر عامل ش��رکت گاز استان اصفهان 
گروه 
اقتصاد 

 
گفت: با شروع فصل زمستان و ورود موج 
س��رما به کش��ور میزان مصرف گاز در 
بخش های خانگی و تجاری افزایش یافته  اما مدیریت شبکه توزیع 
گاز به خوبی در حال انجام بوده و تاکنون در هیچ نقطه ای از استان، 

قطعی گاز وجود نداشته است.
سعید مومنی با بیان این که، در حال حاضر به دلیل شدت سرما 
همه سامانه های گرمایشی بخش خانگی و تجاری روشن هستند، 
افزود: در هفته گذشته که به علت بارندگی برف و باران دمای استان  
بسیار کاهش یافت، دستگاه های گرمازا با حداکثر توان مشغول 

فعالیت شدند ومیزان مصرف  20 درصد رشد داشت.
وی با توصیه به مردم برای صرفه جویی در مصرف گاز اظهار داشت: 
اگر شهروندان یك درجه از دمای منازل خود را کم کنند بسیاری از 
مشکالتی  که در نقاط مرزی و سردسیر کشور در خصوص مصرف 

گاز وجود دارد مرتفع خواهد شد.

مهن��دس مومن��ی اظه��ار داش��ت: 
جهت مدیریت مصرف وگازرس��انی 
مس��تمر  به ویژه در فصول سرد سال 
ستاد دیس��پاچینگ ) اندازه گیری و 
 توزیع گاز(شرکت ملی گاز همه ساله 
 برنام��ه ری��زی دقیق وکارشناس��ی 
ش��ده ای بر ای��ن موضوع دارن��د تا با 

اولویت بندی نوع مش��تریان و اعمال محدودیت در نیروگاه ها و 
صنایع عمده این امر به خوبی هدایت شود

مدیر عامل شرکت گاز اس��تان اصفهان، گفت: اولویت بندی این 
شرکت ابتدا گازرسانی مس��تمر خانگی وتجاری، دوم صنایع کم 

مصرف ، سوم صنایع عمده و چهارم نیرو گاه ها می باشد. 
سعید مومنی خاطر نش��ان کرد: در صورت افزایش تقاضای گاز 
 محدودیت مص��رف برای نی��روگاه ها، صنایع عم��ده پر مصرف

 و کم مصرف اعمال خواهد شد. وی تصریح کرد: صنایع عمده ما 
موظف هستند در  فصل زمستان  در اندیشه جایگزینی سوخت 
دوم باش��ند.مهندس مومنی با اش��اره به این که استان اصفهان 
قطب صنعت کشور بوده ودارای صنایع فعال زیادی است گفت: 
تقاضای گازرسانی در این اس��تان باال است از سویی میزان تولید 
 گاز و ظرفیت انتقال آن ثابت می باش��د لذا با ن��گاه ملی به تداوم

 گاز رسانی به جای جای کشور واهمیت این انرژی پاک وبی نظیر 
ناگزیر هستیم که مصرف را کنترل و مدیریت کنیم.

 وی میانگین مصرف س��االنه کل کش��ور را بالغ ب��ر ۶00میلیارد 
متر مکعب عنوان کرد و ادامه داد :ب��ا توجه به حجم تقاضایی که 
از س��وی صنایع وجود دارد باید میزان تولید و ظرفیت انتقال گاز 

افزایش یابد.
گفتنی است شرکت گاز استان اصفهان در حال حاضر ساالنه بیش 
از ۱۶میلیارد متر مکعب  گاز طبیعی توزیع می کند و از این نظر 
باالترین میزان توزیع گاز در سطح کشور را به خود اختصاص داده 
است.هم اکنون 99 درصد جمعیت استان اصفهان بالغ بر ۱ میلیون 
و ۴۱۶ هزار مشترک از نعمت گاز طبیعي برخوردار هستندکه از 
 این میزان ۱میلیون و 2۱0هزار مشترک گاز شهری و200هزار و

 280  مشترک روستایی هستند.
       مصرف باز هم رکورد زد

س��خنگوی ش��رکت ملی گاز ایران از ثبت رکورد جدید مصرف 
گاز در بخش خانگی کش��ور خبر داد و گفت: روز گذشته تنها در 
بخش خانگی ۴8۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف شد که اگر رویه 
مصرف ادامه داشته باشد، افت فشار در بخش های مختلف کشور 
 بروز خواهد کرد.مجید بوجارزاده د اظهار داش��ت: ممکن اس��ت 
هم اکنون در برخی استان های کشور افت فشار وجود داشته باشد 
اما این به معنی این نیست که در تامین گاز دچار مشکل باشیم، 
مشکل اصلی میزان مصرف مردم است که اگر رعایت نکنند بروز 
افت فشار اجتناب ناپذیر است.وی افزود: تا این لحظه گزارشی از 
قطعی گاز و یا افت فشار گس��ترده در نقطه ای از کشور نداشتیم 
اما مصرف بخش خانگی به شدت افزایش یافته به طوری که روز 
گذشته تنها در بخش خانگی ۴8۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف 
شد که با توجه به این که انتهای هفته آینده هوا سردتر خواهد شد 
اگر رویه مصرف به این صورت ادامه داش��ته باش��د، افت فشار در 

بخش های مختلف کشور بروز خواهد کرد.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که 2۶ یا 2۷ استان 
کشور سرمای زیر صفر را تجربه کردند، گفت: در تهران نیز رکورد 
جدیدی در مصرف گاز ثبت ش��د به طوری که م��ردم تهران روز 
گذشته ۱۱۵ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند.وی ادامه داد: 
در استان های مرکزی کشور مثل تهران، اصفهان، فارس، مرکزی 
و سمنان که تعداد مشترکان گاز زیاد است با شدت یافتن سرمای 
هوا، مردم باید بیش��تر به مصرف درست گاز و صرفه جویی توجه 
داشته باشند تا افت فشار حاصل نشود.بوجارزاده در پاسخ به این که 
چه استان هایی بیشترین مرز خطر را در قطعی و افت فشار گسترده 
گاز دارند، اذعان داشت: استان های کردستان، آذربایجان غربی، 
مازندران و اردبیل که در انتهای خطوط لوله گازرسانی سراسری 

قرار دارند بیشترین احتمال افت فشار را دارند.

مدير عامل شرکت گاز استان:

مصرف گاز ر کورد شکست؛ هشدار به اصفهانی ها

تقاضای گازرسانی در 
اين استان باال است 

از سويی میزان تولید 
گاز و ظرفیت انتقال 

آن ثابت می باشد لذا با 
 نگاه ملی به تداوم

 گاز رسانی به جای جای 
کشور واهمیت اين 

 انرژی پاک و
بی نظیر ناگزير هستیم 

که مصرف را کنترل و 
مديريت کنیم



یادداشت

مستند آیه های زمینی به تهیه کنندگی و کارگردانی هنرمندان آران و بیدگلی در چهارمین جشنواره 
فیلم های مردمی عمار شایسته تقدیر شد.این فیلم کوتاه به تهیه کنندگی میثم آقابیگی و کارگردانی 

محمدمهدی فکریان و عباس تقی زاده به جشنواره عمار راه یافته است.
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 »آیه های زمینی« در جشنواره فیلم عمار شایسته تقدیر شد

داوود غف��ارزادگان درباره  این موض��وع که آیا علت 
نوشتن داس��تان »فال خون« بر پایه شخصیت های 
عراقی جنگ هشت س��اله  ایران و عراق، دور شدن از 
نگاه تبلیغی برخی از نویس��ندگان بوده است، گفت: 
زمانی که رمان »فال خون« را می نوشتم به طور کلی 
دو نگاه به مقوله جنگ در بین نویسندگان ما وجود 
داشت؛ یکی نگاه تبلیغی بود و نگاه دیگری که عکس 
آن عمل می کرد و به گمان من در هر دو صورت کارها 
ربط زیادی به ادبیات نداشت و مسایلی که در آن ها 
مطرح می ش��د خارج از ادبیات بود. در این زمان به 
فکرم رس��ید که اگر زاویه دی��د را از طرف درگیری 

رزمندگان ایرانی به سمت دیگر جنگ یعنی عراقی ها 
عوض کنم ش��اید بهتر بتوانم جن��گ را روایت کنم.

وی در ادامه افزود: در آن زمان چیزی که بیش��تر در 
ذهنم وجود داش��ت، تراژدی جنگ و وضعیتی بود 
که آدم ها در این موقعیت پی��دا می کنند؛ وضعیتی 
که دیگر ربطی ب��ه ملیت،  رنگ و مذه��ب ندارد. در 
عین حال جنگ ایران و عراق هم در پس ذهنم بود. 
وضعیتی که باعث ش��ده بود یک مرحله طوالنی از 
زندگی مردم کشورم را در برگیرد و به از دست دادن 
بسیاری از مردم و دوستانم بیانجامد. در این شرایط 
در ح��وزه ادبیات جنگ هم��ان دو نوع ن��گاه وجود 

داش��ت که به نظرم هر دو، دو روی یک سکه بودند.
غفارزادگان با بیان این که در این ش��رایط به نظرش 
رسیده که کار ادبیات این نیست که چیزی را تبلیغ 
 کند، اظهار داشت: کلیت قضیه این است که من رمان

 »فال خون« را از زاویه دید س��ربازان عراقی نوشتم. 
این موضوع بود که باعث شد از زاویه دیگری به جنگ 
بپردازم و شکل روایت را هم به نوعی انتخاب کردم که 
در یک بی مکانی و بی زمانی اتفاق بیافتد.وی در ادامه 
درباره این موضوع که رویکرد نویسندگان به موضوع 
جنگ ایران و عراق چه سمت وسویی داشت، گفت: از 
همان شروع جنگ ادبیات جنگ هم شروع شد. البته 

با توجه به شرایط جنگی و تجاوزی که از سوی ارتش 
عراق به ایران ش��کل گرفت، ش��رایط برای نوشتن 
از جنگ با بع��د از آن متفاوت بود ام��ا به هر حال در 
همان آغاز جنگ ادبیات و داستان هم نوشته می شد. 
بخشی از این داستان ها توسط خود بچه های جنگ و 
با استفاده از تجربه های آنان نوشته می شد و در ادامه 
پا به پای جنگ، داستان ها هم پخته تر شدند. با پایان 
جنگ و فاصله گرفتن از آن، نوشتن از جنگ راحت تر 
شد، بنابراین شاید »فال خون« اولین داستانی بود که 
از زاویه دید طرف دیگر جنگ یعنی عراقی ها نوشته 
می شد و از این جهت نو بود.این نویسنده سپس درباره  
وضعیت داستان نویسی در زمان جنگ ادامه داد: در 
زمان جنگ هم داستان جنگی زیاد نوشته می شد اما 
کارهایی که بتوان روی ادبیاتش زیاد مانور داد کم بود 
و هنوز هم این موضوع درب��اره ادبیات جنگ صدق 
می کند. البت��ه در حال حاضر داس��تان های جنگی 
خوبی از نویس��ندگانی مثل محمدرضا کاتب، احمد 
دهقان، مجید قیصری، حسن بنی عامری و محمدرضا 
بایرامی نوشته شده است. بنابراین می بینیم در این 
زمینه کار شده است اما باز هم جای کار زیادی وجود 
دارد، چون جنگ بستر گسترده ای است و حتی پس 

از پایان آن تا سال ها می توان از لطمه هایش نوشت. 
فال خون  

غفارزادگان در ادامه درباره  نقش ارگان ها و نهادهایی 
که ادعای حمایت از خلق آثار در حوزه  جنگ و دفاع 
مقدس را دارند، گفت: نهادها و ارگان هایی که با نیت 
خوب در این نوع ادبیات سرمایه گذاری کردند، نتیجه  
خوبی نگرفتند، چون در ادبی��ات، حکومت و دولت 
فقط باید زمینه را برای چاپ آث��ار فراهم کند، ولی 
این که نهادهایی فقط از انتشار یک سری آثار حمایت 
کنند، تنها به سوءاستفاده  برخی دامن می زند و باعث 
می شود برخی تنها برای استفاده های مالی وارد کار 
شوند که این مساله در جهت خلق آثار خوب نتیجه  
معکوس دارد. فک��ر می کنم این موض��وع عالوه بر 
ادبیات داستانی، در سینمای جنگ و شعر هم وجود 
داشت، بنابراین هرچه قدر حکومت و دولت در ادبیات 
داستانی، سینما و شعر جنگ دخالت کمتری داشته 
باش��د، آثار بهتری خلق می ش��ود.این نویسنده در 
 بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا درباره  انتشار رمان

 »فال خون« در س��ال 1374 گفت: چاپ و انتش��ار 
رمان »فال خون« خیلی طول کشید. حتی آن زمان 
حوزه  هنری هم کتاب را چ��اپ نکرد و می گفت کار 
ضدجنگ اس��ت. در آن س��ال ها دولتی ها کارهای 
این چنینی چاپ نمی کردند و این مش��کل اساسی 
فرهنگ آن زمان بود، به همین خاطر من هم مجبور 

شدم کار را به نشر قدیانی که انتش��ار این کتاب در 
حوزه  تخصص اش نبود، بسپارم و نهایتا هم پس از سه 
چاپ این انتشارات هم دیگر نخواست کتاب را تجدید 
چاپ کند اما معموال وقتی کار خوبی منتشر می شود 
و جامعه پذیرای آن می ش��ود، بالفاصله صاحب هم 
زیاد پیدا می کند. بعد حوزه  هنری کتاب را چاپ کرد 
و در ادامه نیز دانش��گاه تگزاس ترجمه  »فال خون« 
را در امریکا منتش��ر کرد. حاال هم به چاپ دوازدهم 
رسیده است.غفارزادگان در ادامه درباره  حمایت ها و 
متولی دانستن برخی از نهادها در حوزه  ادبیات جنگ 
گفت: برخی از آثار خوب ادبیات جنگ توسط همین 
نهادها منتشر شده اما مشکل این نهادها این جاست 
که وقتی حمایت ها به نوعی به زمینه  مالی می کشد، 
افراد غیرمتخص��ص وارد می ش��وند و اصال خیلی از 
دعواها در ح��وزه  ادبیات جنگ مربوط به مس��ایل 
مالی اس��ت. به خاطر همین اس��ت که برخی وقتی 
وارد می شوند می خواهند همه را درو کنند و در برابر 
 ادبیات جدی جنگ موضع گی��ری می کنند و اتفاقا 
در برابر کارهای��ی که از طرف مردم پذیرفته ش��ده 
 و مورد اس��تقبال واقع ش��ده اند، موضع می گیرند.
  در حالی ک��ه ای��ن آث��ار آث��اری هس��تند ک��ه

 نویسندگان شان س��ال ها وقت صرف نگارش آن ها 
کرده اند  و برای انتشارش��ان عمر و آبرو گذاشته اند، 
چون زمانی نوشتن از جنگ باعث می شد نویسنده 
را حکومتی و دولتی خطاب کنند، البته بعد از مدتی 
نوشتن از جنگ شد افتخار و ناشران خصوصی برای 
انتشار اثری در این حوزه مسابقه گذاشتند که همه اش 
غلط بود. چون نمی توان ادبیات را با مسایل سیاسی 
قاطی کرد، حاال از طرف هر نهاد و حکومتی که باشد.

او در ادامه درباره  این که چرا ع��ده ای با عنوان هایی 
مثل ضدجنگ و س��یاه نمایی قصد تخری��ب آثار و 
نویس��ندگان جدی حوزه  جنگ را دارند، پاسخ داد: 
اگر در گذش��ته با نویس��ندگان این ح��وزه مالیم تر 
برخورد می شد، به این جا نمی رس��یدیم که جلوی 
انتش��ار کارهای خوب با بهانه هایی مثل ضدجنگ، 
س��یاه نمایی و ضدانقالب گرفته شود و اگر امروز هم 
زمینه فراهم شود، نویسندگانی که فرم و زبان و حیات 
قلم و داستان را می شناسند، می توانند آثار پخته ای 
خلق کنند. معموال هم کس��انی که ای��ن حرف ها را 
راجع به این نویس��ندگان می زنند، افرادی هستند 
که سن ش��ان به دوران جنگ نمی رسد، در حالی که 
برخی از همان نویس��ندگان تمام دوران جنگ را در 
جبهه سپری کرده اند. بنابراین فکر می کنم مسایل 
مطرح شده از این دست بیشتر از این که عقیدتی باشد، 

مالی است و به منظور انحصارطلبی.

به اعتقاد یک نویسنده کتاب

جنگ نباید نان دانی عده ای خاص شود

داوود غفارزادگان گفت: جنگ تنها به یک طیف خاص مربوط نیست. جنگ ملی بود و باید به آن نگاه ملی شود؛ نه   گروه
این که در اختیار و انحصار باشد و به نان دانی برای عده ای خاص تبدیل شود. فرهنگ و هنر

رمان »فال خون« داوود غفارزادگان که اولین بار در سال 1374 منتشر شد، به چاپ دوازدهم رسیده است. او در 
این رمان به جای پرداختن مستقیم به موضوع جنگ بر روی موقعیت ستوان و سرباز عراقی در سنگری برفی و کوهستانی دست گذاشته 
است؛ نه سنگر رزمندگان ایرانی، که شاید خود این موضوع از جذابیت های این رمان باشد که توسط محمدرضا قانون پرور، استاد دانشگاه 

تگزاس، با عنوان »Fortune Told In Blood« به زبان انگلیسی منتشر شده است.

هفت یادداشت

شادمهر عقیلی با »دهاتی« 
برمی گردد

آلبوم »دهاتی« شادمهر عقیلی 
ب��ه  و  بازنش��ر  ای��ران  در 
فروش��گاه های معتبر موسیقی 
عرضه ش��ده اس��ت.به گزارش 
»دهات��ی«  آلب��وم  ایس��نا، 
اردیبهشت ماه سال 78 با صدای 
شادمهر در بازار منتشر شده بود 
و در همان سال ها برای گرفتن 
مجوز با موانعی از سوی وزارت 
ارشاد روبه رو شد به طوری که 
شادمهر بارها مجبور شد ترانه های این کار را بازخوانی و اصالح کند.

این آلبوم به نوبه خودش تحولی در موسیقی پاپ پس از انقالب ایجاد 
کرد.اکنون شرکت »ایران گام« پس از س��ال ها آلبوم »دهاتی« را با 
طراحی جلد متفاوت به بازار فرستاده است.هنرمندانی چون زنده یاد 
ش��هریار فریوس��فی، کریم قربانی، مازیار ظهیرالدین��ی، محمدرضا 
عقیلی، بهروز صفاری��ان و پدرام کش��تکار در این آلب��وم نوازندگی 
کرده ان��د و اش��عار محمدعل��ی بهمن��ی، نیلوفر الری پ��ور و جالل 

ابوالمعصومی در این اثر خوانده شده است.

 مادران ایرانی به جهانیان
 پیام صلح می دهند

جمش��ید مش��ایخی درب��اره 
حضورش در مستند»از ایران تا 
آرژانتین« که با ه��دف انتقال 
پیام فرهنگی و صلح دوس��تانه 
ایرانی��ان ب��ه جهان س��اخته 
 می ش��ود، توضیحات��ی ارای��ه

کرد. 
جمش��ید مش��ایخی بازیگ��ر 
پیشکس��وت س��ینما، تئاتر و 
تلویزیون درباره حضور خود در 
این مستند به خبرنگار مهر گفت: علی فتح الیق زاده، کارگردان جوان 
سینمای ایران را با برخی از فیلم های مستندی که پیش از این با نگاه 
انسان دوستانه ساخته است، می شناسم و به دلیل این ویژگی که در 
آثار او دیدم پیشنهاد ساخت فیلم مس��تندی با موضوع پیام صلح و 
انسان دوس��تی مردم ایران به جهان را به او دادم و او هم پذیرفت.وی 
در ادامه افزود: البته ناگفته نماند که این کارگردان از عش��ایر اس��ت 
و ارتباط خوبی با عش��ایر غرب ایران دارد و پیشنهاد من این بود که 
عالوه بر صحبت های من در این فیلم مس��تند، سراغ مادران از اقوام 
مختلف در موقعیت جغرافیایی مناطق عش��ایری ب��رود و پیام صلح 
دوس��تی که حکایت از مهربانی و زیبایی فرهنگ ایران زمین دارد را 

از آن ها نیز بگیرد.

 انجمن تعزیه در کاشان 
تاسیس می شود

ریی��س اداره فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی کاش��ان از تاس��یس 
انجمن تعزیه تا پایان امسال در 
ای��ن شهرس��تان خب��ر داد.

محمدمه��دی صباغ��ی اظهار 
داشت: با هدف ترویج فرهنگ 
عاشورایی و وحدت گروه های 
فعال تعزیه و احیا و ش��کوفایی 
این هنر آیینی و مذهبی انجمن 
تعزیه کاشان تاسیس می شود.

وی افزود: هیات موقت موسس انجمن تعزیه کاشان با پنج عضو و یک 
بازرس تشکیل شده تا با برگزاری مجمع عمومی اعضای هیات مدیره 
این انجمن انتخاب شوند.به گفته وی، اساسنامه انجمن تعزیه کاشان 
در 17 ماده، 55 بند و چهار تبصره زیر نظارت اداره فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی شهرستان تدوین و برای تصویب در حال نگارش است.

عکس آسمان در تاالر آزادی کاشان 
رنگین می شود 

به گزارش مدیر روابط عمومی 
س��ازمان رفاه��ی تفریح��ی 
شهرداری کاش��ان مدیر عامل 
ای��ن س��ازمان، از برگ��زاری 
اختتامی��ه نمایش��گاه »عکس 
آسمان« در این شهرستان خبر 
داد.مهدی نادعلی اظهار داشت: 
همزم��ان ب��ا ش��ب والدت با 
سعادت حضرت رس��ول اکرم 
)ص( و حض��رت ام��ام جعف��ر 
صادق )ع(   اختتامیه نمایشگاه »عکس آسمان« در تاالر آزادی اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان برگزار  می شود.
وی گف��ت: دومین مس��ابقه »عکس آس��مان«  ب��ا محوریت آیین 
 ع��زاداری و فرهن��گ ش��هروندی در س��یمای ش��هر ب��ا داوری 

عباس شافعی، امیر مقامی و سعید استادیان برگزار شد.

 ساخت عروسک های
 »دارا و سارا« 

 خوانندگان از اجرای 
آثار ارزشی می ترسند

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در عرض یک هفته 
می توانیم به ساخت عروسک های »دارا و سارا« در کشور بپردازیم اما معتقدیم 
که نس��بت به بحث فرهنگی آن غفلت ش��ده اس��ت و باید در وهله نخست به 
دنبال پیوست فرهنگی باشیم.علیرضا حاجیان زاده، مدیرعامل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان درباره تولید عروس��ک های »دارا و س��ارا« و نتایج 
مشاهده تولید نمونه هایی از این عروسک ها در کشور، بیان داشت: اکنون این 
عروسک ها در مرحله کارشناسی قرار دارند.وی اضافه کرد: برای تولید و ساخت 
عروسک های »دارا و س��ارا« در کش��ور تنها می توانم بگویم که این مهم تنها 
در مرحله کارهای مقدماتی اس��ت و برای تولید این عروسک ها در کشور باید 
 شرایط  الزم را دید چراکه االن تنها مساله تولید نیست بلکه ابعاد فرهنگی آن نیز

 مدنظر است.

خواننده قطعات »مرگ بر آمریکا« و »گزینه های روی میز" از ترس خوانندگان در 
اجرای زمینه موسیقی های ارزشی و همچنین قوی نبودن ژانر پاپ در این حوزه 
به عنوان دالیل مردم برای گاردگرفتن در برابر چنین موسیقی هایی سخن گفت.

حامد زمانی درباره کم کاری هنرمندان ایرانی موس��یقی پاپ در زمینه مضامین 
ارزشی و انقالبی اظهارداش��ت: به غیر از برخی سرودهای انقالبی در دهه شصت، 
موسیقی پاپ در زمینه ساخت موسیقی ارزشی قوی ظاهر نشده است و همین باعث 
شد تا مردم نسبت به این فضا واکنش نشان داده و این نوع موسیقی را نپذیرند.وی 
ادامه داد: دلیل دیگر هم این بود که هنرمندان به  خاطرترس از ریزش مخاطب و این 
که عالقه  مندان و مخاطبان خود را از دست بدهند به مسایل ارزشی نمی پرداختند 
و بیشتر در قالب های استعاری و کنایی به سمت این مباحث رفتند که در واقع به 

نوعی راه فراری برای خود ساخته باشند.

فجر

عضو هیات انتخاب بخش مستند سی و دومین جشنواره فیلم فجر اعالم کرد: امسال فیلم های این بخش به طور 
ویژه در خانه هنرمندان به نمایش درمی آیند و دیگر مس��تندها در حاش��یه نمایش فیلم های بلند داستانی قرار 

نمی گیرند.منوچهر مشیری عضو هیات انتخاب بخش فیلم های مستند سی و دومین جشنواره فیلم فجر تغییر نگرش 
مدیران سی و دومین جشنواره فیلم فجر درباره حضور فیلم های مستند در این دوره از جشنواره را مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: عضویت در هیات انتخاب فیلم های مستند سی و دومین جش��نواره فیلم فجر باعث شد تا شاهد اتفاق های 

خوبی در حوزه مدیریتی کالن سینما نسبت به سینمای مستند باشیم.
وی در ادامه افزود: مدیران برگزاری این دوره از جشنواره نگاه ویژه ای به فیلم های مستند داشتند و به دلیل همین 
اهمیت است که در نظر دارند خانه هنرمندان را به طور ویژه به نمایش فیلم های مستند اختصاص دهند و دیگر قرار 

نیست فیلم های مستند در حاشیه نمایش فیلم های بلند داستانی قرار گیرند.
عضو هیات انتخاب بخش فیلم های مستند سی و دومین جشنواره فیلم فجر درباره روند این تصمیم گیری توضیح 
داد: در نخستین جلسه ای که علیرضا رضاداد، دبیر جشنواره با اعضای هیات انتخاب فیلم های مستند داشت، ابتکار 
خوبی به عمل آورد و جلسه را با یک فیلم مستند با موضوع معرفی اعضا آغاز کرد. همین ابتکار حضور جدی سینمای 
مستند در جشنواره فیلم فجر را نوید می داد و دیگر این نوع سینما در حاشیه فیلم های بلند داستانی قرار نمی گیرد.

مشیری با اشاره به فیلم های مس��تندی که در خانه هنرمدان نمایش داده می ش��ود، گفت: ابتدا قرار بود 11 فیلم 
 انتخاب ش��ود و هر روز یک فیلم نمایش دهند اما به دلیل وجود مس��تندهای خوب در این دوره از جشنواره تعداد 
فیلم هایی که می خواهند نمایش دهند افزایش یافت و تصورم این اس��ت که در جش��نواره امسال فیلم مستند در 

هیاهوی سینمای بلند داستانی گم نخواهد شد.
این مستندس��از درباره س��طح کیفی فیلم های مستند ارسال ش��ده به این دوره از جش��نواره فیلم فجر و 22 فیلم 
انتخاب شده نیز اظهارداشت: 170 فیلم مستند متقاضی حضور در جشنواره بودند که این تعداد بیانگر این است که 
سینمای مستند از فضای محفلی که معطوف به عده ای خاص از فیلم سازان، هنرمندان و دانشجویان بود خارج شده 
و در حال حاضر در فضایی عمومی تر و با حضور مخاطب عام مطرح می شود و خوشبختانه توجه به این حضور عام را 

حتی در مستندهایی که با موضوعات خاص ساخته شده اند، می توان دید.
مشیری به تنوع موضوعی آثار مستند در این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: موضوعاتی که درباره آن فیلم مستند 
 ساخته شده است مانند جش��نواره های تخصصی سینمای مستند موضوع بندی نش��ده است و با موضوعات متنوع

 فیلم برای نمایش وجود داشت اما نکته قابل توجه حضور بخش خصوصی در تولید فیلم های مستند بود.وی در 
ادامه متذکر شد: مجموع آثار انتخاب شده در این دوره از جشنواره از جهت شاخص های کیفی و محتوایی حرفی 
برای گفتن داشتند و خوشبختانه آثار از جهت شاخص های فنی، تکنیکی، هنری و طراحی ساختار هم خوب بودند. 
البته نا گفته نماند آثار ضعیف هم وجود داشت اما بار کیفی آثار باالتر بود و همین مطلب نشان دهنده این است که 

سیر مثبتی از جهت کیفی در تولید آثار دیده می شود.
عضو هیات انتخاب بخش فیلم های مستند سی و دومین جش��نواره فیلم فجر با اشاره به برخی از مستندسازان که 
برای امکان حضور در این رویداد زمان فیلم های خود را اضافه کرده بودند، گفت: جدا از کیفیت خوب آثار، فیلم های 
مستندی دیدم که فقط برای حضور در این جشنواره مدت زمان یک فیلم مستند 60 دقیقه ای را به 90 دقیقه افزایش 
داده بودند. در واقع برخی از فیلم سازن سینمای مستند هس��تند که به اقتضای هر جشنواره زمان فیلم را کم و زیاد 

می کنند تا در رویداد فرهنگی موردنظر حضور داشته باشند.
مش��یری در پایان عنوان کرد: این اتفاق خوبی نیس��ت چراکه کم و زیاد کردن مدت زمان نمایش یک فیلم به روح 
سینمای مس��تند لطمه می زند و قطعا فیلم 60 دقیقه ای که به 90 دقیقه افزایش زمان داشته است به هیچ عنوان 

نمی تواند اثر قابل دفاعی از آب درآید.

نمایش مستقل فیلم های مستند فجر در خانه هنرمندان

یکی از اعض��ای هی��ات انتخاب جش��نواره فیلم فج��ر تاکید 
کرد انتخ��اب فیلم ب��رای بخش خارج از مس��ابقه ب��ه معنای 
 بی کیفیت بودن آثار نیست. وی همچنین خبر داد که آخر هفته 

جلس��ه دیگری برای جمع بندی همه فیلم های حاضر در فجر 
امسال گذاشته خواهد شد.

 عل��ی معلم ،عض��و هی��ات انتخاب س��ی و دومین جش��نواره

 بین المللی فیلم فجر درباره انتخ��اب برخی فیلم ها در بخش 
خارج از مسابقه به خبرنگار مهر گفت: فیلم هایی در این بخش 
 حضور خواهند داش��ت که به دلیل برخی مقررات جش��نواره

 نمی توانند در بخش مسابقه باشند.
 وی همچنی��ن درباره نب��ود نام فیل��م »رد کارپت«س��اخته 
رضا عط��اران در فهرس��ت فیلم هایی که برای بخش مس��ابقه 
جشنواره فجر اعالم شد و همچنین نمایش آن در بخش خارج 
از مسابقه بیان کرد: این فیلم اگر قرار باشد اضافه شود قطعا به 
بخش مسابقه افزوده خواهد شد. باز هم تاکید می کنم فیلمی 
 در بخش خارج از مس��ابقه خواه��د بود که به دلی��ل مقرارت
  نمی تواند در بخش س��ودای س��یمرغ باش��د. به ط��ور نمونه

 فیلم هایی ک��ه پیش از این در جش��نواره ه��ای دیگر حضور 
داش��ته اند و یا تاریخ تولید آن ها مطابق با مق��ررات فراخوان 

جشنواره فیلم فجر نیست.
معلم ادامه داد: من ش��خصا درباره یک فیلم نمی توانم صحبت 
کنم اما هنوز تکلیف چند فیلم مش��خص نشده است و باید در 
جلس��ه ای که درآخر این هفته خواهیم داشت، وضعیت آن ها 

نیز مشخص شود.
وی همچنین درباره وضعیت حضور »زندگی مش��ترک آقای 
 محم��ودی و بان��و«و »ماهی و گرب��ه« در فجر امس��ال گفت:

 این فیلم ها ممکن اس��ت توس��ط هیات انتخ��اب برای بخش 
مس��ابقه در نظر گرفته ش��وند اما به دلیل این که در جشنواره 

 های دیگ��ر نمایش داش��ته اند، بای��د در بخ��ش دیگری غیر 
از سودای سیمرغ حضور داشته باشند.

این منتقد و تهیه کننده س��ینما درباره انتخاب برخی فیلم ها 
که در مراحل فیلم برداری هس��تند نیز توضیح داد: فیلم هایی 
بودند که به دلی��ل این که در مرحله فیلم برداری هس��تند، ما 
نس��خه کاملی از آن ها را دریافت نکردیم. از ط��رف دیگر باید 
مطمئن باشیم فیلمی که انتخاب می کنیم قطعا برای حضور در 

جشنواره فجر آماده نمایش می شود.
 البته امکان دارد فیلم هایی هم به عنوان رزرو اضافه شوند. هنوز 
برای تعداد فیلم ها در بخش مسابقه تصمیم گیری قطعی نشده 
است. به طور طبیعی 22 فیلم بوده است اما در طی این سال ها 

این تعداد تغییر کرده است.
وی تاکید کرد: به هر حال چندین فیلم اضافه خواهد ش��د؛ یا 
در بخش مسابقه و یا در س��انس های خاص در بخش خارج از 

مسابقه.
این عضو هیات انتخاب جش��نواره فیلم فج��ر در پایان تاکید 
کرد: بخش خارج از مسابقه مربوط به فیلم های ضعیف نیست 
بلکه فیلمی اس��ت که قابلیت حضور در بخش سودای سیمرغ 
 را دارد اما به دلیل برخی مقررات نمی تواند در آن بخش باشد

  و به این بخ��ش راه می یابد. بخش خارج از مس��ابقه به معنای 
 تع��ارف ی��ا ب��ه مفه��وم قویت��ر و ی��ا ضعیف ت��ر ب��ودن

 نیست. 

 توضیحی درباره فیلم رضا عطاران

تکلیف همه فیلم های فجر تا آخر هفته مشخص می شود 

بخش خارج از مسابقه 
مربوط به فیلم های ضعیف 

نیست بلکه فیلمی است 
 که قابلیت حضور در

 بخش سودای سیمرغ 
را دارد اما به دلیل برخی 

 مقررات  نمی تواند 
 در آن بخش باشد

 و به این بخش راه می یابد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

پیگیری مسابقات شطرنج استان 
دبیر هیات شطرنج استان اصفهان گفت: 
مسابقات دسته اول شطرنج استان اصفهان 
 از جمع��ه هفته آین��ده پیگی��ری خواهد

شد.عباس��علی وحی��د دس��تجردی ،  
اظهارداشت: مسابقات دسته اول شطرنج 
استان اصفهان که با حضور 118 شطرنج باز 
از 20 تیم هفته چهارم را پشت سر گذاشته 

است، از جمعه هفته آینده پیگیری خواهد شد.

دو میدانی اصفهان
خوب نیست 

رکورددار اصفهانی دو 60 متر ایران با بیان 
این که اصفهان وضعیت خوبی در رش��ته 
دوومیدانی ندارد، گفت: هیچ یک از جوایز 
دو س��ال پیش��م را تاکنون نگرفته ام.رضا 
قاسمی اظهار داشت: دو ماه است تمرینات 
خ��ود را ب��رای رقابت های داخل س��الن 
قهرمانی آس��یا در چین و قهرمانی جهان 
لهستان که به ترتیب در 25 بهمن و 15 اسفند برگزار می شود آغاز کرده ام.

 دیدار نهایی جام حذفی فوتبال
25 بهمن  برگزار می شود

دیدار نهایی ج��ام حذفی فوتبال کش��ور 
»یادواره آزادس��ازی خرمشهر« با تصمیم 
مس��ووالن س��ازمان لیگ ،25 بهمن ماه 
برگ��زار خواه��د شد.براس��اس تصمی��م 
 مس��ووالن س��ازمان لی��گ تی��م ه��ای 
راه آهن - تراکتور و ذوب آهن - اس��تقالل 
اول بهمن ماه به مصاف هم خواهند رفت.

همچنین دیدار تیم های مس کرمان و صنعت نفت آبادان 26 دی ماه در 
 شهر کرمان برگزار خواهد شد. بازی پرس��پولیس و فوالد خوزستان نیز

 6 بهمن ماه برگزار می شود.دیدار های مرحله نیمه نهایی این مسابقات نیز 
در تاریخ 15 بهمن ماه برگزار خواهد شد.همچنین در تاریخ 25 بهمن سال 
جاری تکلیف قهرمان این دوره از مسابقات جام حذفی مشخص خواهد شد.

حریف سپاهان تیم امید عربستان را 
شکست داد

تیم فوتبال السد قطرکه یکی از حریفان تیم 
سپاهان کش��ورمان در رقابت های فوتبال 
جام باش��گاه های آسیاس��ت در دیداری 
تدارکاتی تیم امید عربستان را شکست داد.

به گزارش ایرنا از الدوری والکاس قطر؛ در 
این دیدار که دوشنبه شب در ورزشگاه نادی 
السد دوحه برگزارشد نماینده قطر توانست 

بانتیجه 3بر2تیم امید عربستان را شکست دهد.

ایران فرصت صعود دارد
بارت کاوبرگ، مربی بدنساز پیشین تیم ملی 
 در گفت و گ��و ب��ا ی��ک س��ایت  بلژیک��ی

 در خصوص این پرس��ش که »ایرانی ها از 
جام جهان��ی 2014 برزیل چ��ه انتظاری 
دارند؟« گفت: حضور در جام جهانی برای 
تیم ملی ای��ران به خصوص ای��ن که چند 
بازیکن ش��اغل در لیگ ه��ای اروپایی هم 
دارند، مهم خواهد بود. آن ها تیم خوبی دارند و با توجه به این که با آرژانتین، 
 نیجریه و بوس��نی و هرزگوین هم گروه ش��ده اند این فرص��ت را دارند تا

 به دور بعد این رقابت ها صعود کنند.

به سرانه ورزشی توجه شود
ابرقوئی نژاد/  رییس هیات فوتبال استان 

به نظر م��ن در ع��رض ی��ک س��ال برخورده��ای زی��ادی در ورزش 
اصفه��ان ب��وده اس��ت،ورزش در اصفه��ان با افت��ی مواجه ش��ده که 
مدی��ر جدید بای��د این ش��رایطی را که به وج��ود آمده بهبود بخش��د 
 ک��ه ورزش مان هم در کش��ور و ه��م در آس��یا بتواند موف��ق تر ظاهر

 شود.
امیدوارم ف��ردی که ب��ر روی کار می آید به خواس��ته های اصلی مردم 
که توجه به زیرساخت هاس��ت،نگاه ویژه ای داش��ته باش��د. اصفهان از 
لحاظ زیرس��اختی جزو نقاط محروم در کشور اس��ت  و از لحاظ سرانه 
فضای ورزش��ی، اس��تان آخر 
است که باید مدیرکل جدید، 
توانمندی در برقراری ارتباط 
ب��ا مقامات اصلی کش��وری را 
 داشته باش��د تا زمینه ای برای

س��رمایه گذاری برای ساخت  
مکان های ورزشی مهیا شود.

جوان گرایی در تیم طالیی پوشان 

یک سیاست یا اجبار!
تیم فوتبال س��پاهان بعد از نتایج دور از انتظاری که در نیم 
فصل اول مسابقات داش��ت در نیم فصل دوم با به کارگیری  
بازیکنان جوان و جویای نامش  توانس��ت هم از لحاظ فنی 
بازی های بهتری انجام دهد و هم امتیازات الزم را کسب کند. 
این تیم که به نظر می رسد دوران افتش را طی کرده باشد با 
نیم نگاهی که به نتایج حریفانش دارد دیگر نمی خواهد هیچ 
امتیازی را از دس��ت دهد و حتی امید زی��ادی  برای گرفتن 

نتیجه درلیگ قهرمانان آسیا دارد.
ایسنا- درگفت وگو با قاسم زاغی نژاد مربی سپاهان:

به نظر می رسد دوران افت سپاهان سرآمده، وضعیت 
تیم تان را چه طور می بینید؟

تیم ما با توجه به اتفاقاتی که در بحث بازیکن برایش رخ داد 
مورد غضب واقع شد و کامال ناخواسته وارد ماجرایی شدیم که 
باعث شد در نیم فصل اول متضرر شویم؛ بازیکنانی را جذب 
کردیم که ناسازگار بودند و طبعا نتایجی هم که در این نیم 
فصل گرفتیم ایده آل نبود؛ اما در دور برگش��ت توانستیم از 
موجودیت مان دفاع و کم کم به جایگاهی که شایستگی اش 

را داریم برسیم.
سپاهان مجبور شد از بازیکنان جوانش استفاده کند!یا 

استفاده از بازیکنان جوان سیاست باشگاه بود؟
ما 6 بازیکن زیر 20 سال داریم و این بازیکنان جوان، بازیکنان 
خود ما در تیم های پایه بودند و مطمئن باشید در آینده اسم 
این بازیکنان را بیشتر خواهید شنید. این ها ماحصل زحمات 
مربیان خود باشگاه بودند و البته توفیق اجباری حاصل شد 
تا بتوانیم از این بازیکنان بهره ببریم؛ البته ما در نیم فصل اول 
هم به تناوب از بازیکنان جوان استفاده می کردیم اما به جرات 
می گویم که اس��تفاده از بازیکنان جوان شهامت کرانچار را 
 نش��ان داد و اینکه این مربی ج��واب اعتمادی ک��ه کرد را 

گرفت.
 در آس�یا ه�م می توانی�د  روی این بازیکن حس�اب 

کنید؟
ببینید بازیکنی ک��ه در لیگ برتر می تواند پاس��خگوی نیاز 
باشگاهش باش��د و به راحتی گل می زند آن جا هم می تواند 
پاسخگوی نیاز ما باش��د، ولی واقعیتی که هست این است 
که  ما به بازیکنان بیش��تری نی��از داریم که به ما در آس��یا 
کمک کنند، ش��ریفی بازیکن خوب و قابل اتکایی اس��ت، 
ولی تجربه اش کم اس��ت. ضم��ن این که با جذب س��رجیو 
 می توانی��م در آس��یا هم ب��ا کمتری��ن نگرانی ب��ه میدان 

برویم.

زاویه

6
حضورتیم کشتی اصفهان درمسابقات قهرمانی 

تیم کشتی آزاد جوانان استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشوراز 17 دی ماه به مدت 3 روز در کرمانشاه 
به سر می برد. رییس هیات کشتی استان اصفهان سید علیرضا میر واحدی افزود: تیم استان اصفهان در تمامی 

وزن ها کشتی گیر دارد و در سه چهار وزن شانس زیادی برای کسب عناوین برتر خواهیم داشت.

سرمربی پیشین تیم ملی با بیان این که دوست داشتم رسول خادم 
رییس فدراسیون فوتبال شود، گفت: چه طور قبول کنم کفاشیان 
سالم است؟ او همچنین گفت که مدیرعاملی قرارداد 650 میلیونی 
داشته و 250 هزار یورو از ترانسفر بازیکنش به هلند گرفته است.

محمد مایلی کهن پس از مدتی سکوت در گفت وگو با تسنیم درباره 
شرایط فوتبال و البته ورزش ایران صحبت کرد. او از تیم ملی گفت 

و از پرسپولیس، از کمیته ملی المپیک.
     نمی توانند نام مرا از تاریخ پرسپولیس حذف کنند

مایلی که��ن در ابت��دای درباره جش��ن 50 س��الگی باش��گاه 
پرسپولیس و این که نامی از او برده نش��ده، گفت: چه اشکالی 
داره نامی از من نبرده باش��ند؟! در مجموع نفس برگزاری این 
مراس��م خوب بود اما من در آن حضور نداشتم. برای من کارت 
دعوت هم فرستاده بودند اما بنابه دالیلی که برای خودم دارم، 

تصمیم گرفتم در مراسم شرکت نکنم. 
     وقتی رییس�ی خود را موافق با تبانی نشان می دهد

 به سالمت او شک می کنم
وی با بیان این که وقتی رییسی می آید و خود را موافق با تبانی 
نش��ان می دهد من دیگر به س��المت او ش��ک می کنم، گفت: 
ممکن اس��ت این حرف های من کفاش��یان را ناراحت کند اما 
این ها واقعیت است. همین مس��ایل است که فوتبال ما را عقب 

 نگاه داش��ته اس��ت. اعتقاد دارم فوتبال ای��ران می تواند یکی از 
10 تا 12 تیم برتر دنیا باشد. این اعتقاد من است.
     واسطه های کی روش دست به کار شدند

سرمربی پیشین صبا با طرح این پرسش که »قرار بوده کی روش 
یک مربی ثابت باش��د یا پروازی؟«، خاطرنشان کرد: یک سری 
از واسطه های ایشان دس��ت به کار شده و عنوان می کنند فالن 
تیم خواهان عقد قرارداد با کی روش اس��ت. چرا؟ چون قرارداد 
ایشان با فدراسیون فوتبال ایران بعد از جام جهانی تمام می شود 
و باید کاری کنند تا رقم قراردادش باالت��ر برود.کی روش کجا 

برود بهتر از اینجا؟!
     قرارداد 650 میلیونی مدیرعاملی که 250 هزار یورو 

از ترانسفر بازیکنش دریافت کرد
پیشکسوت باش��گاه پرس��پولیس همچنین به انتقاد از یکی از 
مدیران عامل باشگاه ها پرداخت و گفت: یک مدیرعامل می آید 
انواع اهانت ه��ا و توهین ها را می کن��د و تهمت های مختلفی را 
به این و آن می زند. او مدعی می ش��ود چون برخ��ی از ناظران 
فدراس��یون با فالن داور رفیق هس��تند، آن داور به س��ود تیم 
مدنظرشان سوت زده است. اوال آقای مدیرعامل! شما که با همه 
از صدر تا ذیل فدراسیون رابطه نزدیک دارید! شما، هم با این ها 
رفیق هستید و هم آن ها را بغل کرده و می بوسید! این آقا مدعی 

شده که چون نماینده فدراس��یون در یک بازی از شهر حریف 
تیم اش بوده و به شهرش تعصب داشته و این 2 شهر باهم رابطه 
خوبی ندارند، داوری به س��ود تیم مقابل بوده است. مگر چنین 
چیزی می شود؟! اصال از زمانی که این آقایان آمدند اختالف بین 
این 2 شهر بیشتر شد، آن هم به دلیل منافع شخصی خودشان.

     نظ�ر مایلی که�ن در م�ورد پرون�ده قهرمان�ی و 
مصاحبه های رویانیان

وی گفت: ش��ما ببینید در این مدت چه بالهایی س��ر قهرمانی 
آوردند. شما بررسی کنید و ببینید آقای رویانیان در این مدت چه 
قدر مصاحبه کرده و چه گفته است. او که روزی نفر اول پلیس این 

مملکت ب��وده، بگوید کجای 
قان��ون اج��ازه می ده��د یک 
پلیس فردی را دس��تگیر، او 
را دادگاهی ک��رده و برخورد 
کن��د. ایش��ان »راه ب��ه راه« 
مصاحبه می کند که اگر حکم 
برائ��ت قهرمانی صادر ش��ود 
همه چیز زیر س��وال می رود، 
این می ش��ود و آن می ش��ود، 
افش��اگری می کنیم و... مگر 
می شود در اختالف بین 2 نفر 
یک��ی از آن ها قض��اوت کند. 
باید قض��اوت در یک محکمه 
باشد و با عدالت صورت بگیرد.
     اولین نف�ری بودم که 

گفتم: علی آبادی برو!
تو را جان هر کسی که دوست 

دارید ورزش را »ِول« کنی��د و بروید.مایلی کهن با بیان این جمله 
که »بس است آقای علی آبادی! شما موفق نبوده اید«،  افزود: همه 
می گویند آقای هاشمی طبا در ادوار بعد از انقالب و حتی پیش از 
انقالب بهترین رییس کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی 
بوده است. چرا نمی گذارید وی مسوولیت کمیته ملی المپیک را 
برعهده بگیرد؟ اگر مردم را دوست دارید، اگر کشور را دوست دارید 
و به خود و میزهای تان فکر نمی کنید، تو را به خدا ورزش را »ِول« 
کنید و بروید. تو را جان هر کس��ی که دوست دارید، بروید. این ها 

بیشتر از شما می توانند به ورزش خدمت کنند.
     مردم فهمیده اند ک�ه نتایج فوتبال صرف�ا از طریق

 مسایل فنی به دست نیامده و نمی آید
وی در بخش پایانی با اش��اره به استادیوم های خالی فوتبال گفت: 
ورزشگاه های فوتبال خالی اس��ت، چون مردم هم فهمیده اند که 
نتایج صرفا از طریق مسایل فنی به دست نیامده و نمی آید اما همین 
االن شما هر کجا که خواستید یک دوره مسابقات قهرمانی کشور 
بوکس برگزار کنید، ببینید چه قدر تماشاگر به سالن می آید. اگر 
سالن 2 هزار نفری باش��د، 5 هزار نفر به داخل سالن می آیند و 10 

هزار نفر بیرون سالن می مانند.

مایلی کهن: چه طور می توانم قبول کنم کفاشیان سالم است؟

آقای علی آبادی!جان هرکسی که 
دوست داری از ورزش برو!
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پیگیری مسابقات 
تنیس روی میز جوانان

 هشدار به اسکی بازان 
و تیوپ سواران 

مسابقات تنیس روی میز جوانان استان اصفهان پنج شنبه 19و جمعه20دی 
ماه  پیگیری می شود.

رییس هیات تنیس روی میز اس��تان اصفهان  با اعالم این که محمد فرقدانی 
پینگ پنگ باز اصفهانی در رقابت های دس��ته برتر کشور حضور چشمگیری 
داشت و به تیم ملی دعوت شد، اظهارداش��ت:در این مسابقات حدود یکصد 
ورزش��کار حضور دارند و تنها تی��م غایب در رقابت ها، تیم نطنز اس��ت، البته 
 به دنبال فعال س��ازی هی��ات و تیم این شهرس��تان هس��تیم.وی ادامه داد: 
پینگ پنگ بازان شهرستان های دور دست مانند خوروبیابانک در قالب تیم های 
دیگر نظیر شاهین شهر در مسابقات حاضر می شوند. رییس هیات تنیس روی 
میز استان اصفهان همچنین در خصوص لیگ جوانان امید کشور گفت: تیم 
اصفهان برابر تیم صنعت نفت آبادان با نتیجه 5 بر صفر به پیروزی دست یافت 

و هم اکنون در بین 7 تیم در جایگاه چهارم قرار داریم.

رییس هیات اس��کی اس��تان اصفهان ضمن اعالم آمادگی پیس��ت اس��کی 
فریدونشهر و پیست افوس برای پذیرایی از مردم در آخر هفته گفت: اسکی بازان 
و تیوپ سواران تمامی نکات ایمنی را رعایت کنند.مهدی سلیمی ، اظهارداشت: 
به اس��کی بازان و تیوپ س��وارانی که این هفته راهی پیست می شوند توصیه 
می کنیم همچون گذشته نکات ایمنی را رعایت کنند تا تفریح مطلوبی داشته 
باشند، همچنین پیست افوس نیز درهمین منطقه است و در صورت شلوغی 
پیست فریدونشهر، مردم می توانند به پیست افوس که البته آزمایشی است، 
مراجعه کنند.وی ادامه داد: به افرادی که به پیست می آیند توصیه می شود از 
لوازم استاندارد و مناسب استفاده کنند، به نکات مربیان حاضر در محل توجه 
کنند. رییس هیات اسکی استان اصفهان گفت: مکان تیوپ سواری از پیست 
اسکی جدا اس��ت و تقاضا داریم که تیوپ س��واران در مکان اختصاصی خود 

فعالیت کنند تا مصدومیت و مشکلی پیش نیاید.

رونالدو: به مراسم توپ طال می روم
برخ��الف گزارش ه��ای اخی��ر برخ��ی نش��ریات پرتغال��ی، 
س��تاره تیم رئ��ال مادری��د اع��الم کرد امس��ال در مراس��م 
 اه��دای جوای��ز ب��ه برترین ه��ای فوتب��ال جه��ان ش��رکت 

می کند.

برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس 
مدت ریاس��ت احمد ناطق نوری روز بیس��تم این ماه به پایان می رسد و 
درهمین راستا مجمع انتخاباتی این فدراسیون المپیکی 26 دی ماه انجام 
خواهد شد. برای تصدی پست ریاست این فدراسیون 6 نفر کاندیدا شده اند 

اما ناطق نوری به علت بازنشستگی باید مجوزاز دولت،ارایه  کند.

وداع باشکوه با اسطوره پرتغال 
روزدوشنبه گذش��ته پیکر اوزه بیو، اس��طوره فوتبال پرتغال و 
 تیم بنفیکا که در سن 71 س��الگی در گذش��ت، به استادیوم

  دالوژ لیسبون برده شد تا دوس��ت دارانش برای آخرین بار با او 
وداع کنند.

  اگر مردم
  را دوست دارید 

 اگر کشور را 
 دوست دارید

 و به خود و 
 میزهای تان 

 فکر نمی کنید
  تو را به خدا

  ورزش را
  »ِول« کنید

 و بروید

 رالی داکار
 زیباترین و خطرناک ترین نمایش دنیا

خطرناک ترین و زیباترین مس��ابقه رالی جهان در ابتدای هر سال 
میالدی با حضور صدها راننده و وس��یله نقلیه و البته بدون جایزه 
نقدی برگزار می شود.این دوره مسابقه اتومبیلرانی موسوم به »رالی 
داکار« از سال 1978 و از کش��ور فرانسه به سمت داکار در سنگال 
آغاز شد. در سال 1977 تیری س��ابین در یک مسابقه اتومبیلرانی 
در قاره آفریقا )جایی بین چ��اد و نیجر( گم ش��د. او پس از نجات 
 از صحراهای خش��ک آفریقا تصمیم گرفت مس��ابقه اتومبیلرانی

 پاریس - داکار را به خاطر زنده ماندنش برگزار کند.
در طول این سال ها به خاطر مسایل مختلف سیاسی و غیرسیاسی،  
مسیر این مسابقه دستخوش تغییر شده ولی معموال از پاریس آغاز 

و به داکار ختم شده است. تنها در سال 1994 بود که رالی از خیابان 
شانزه لیزه در پاریس آغاز ش��د و در دیزنی لند پاریس نیز به پایان 
رسید. مسابقات در س��ال های 2007 و 2008 به خاطر تهدید به 
حمالت تروریستی در ش��مال آفریقا برگزار نشد تا در سال 2009 
دچار یک تغیی��ر بنیادی شود.کش��ورهای ش��یلی و آرژانتین در 
آمریکای جنوبی و مجارس��تان و جمهوری چک در اروپا پیشنهاد 

میزبانی این مس��ابقات را دادند اما در نهایت »رالی داکار« با حفظ 
 نام س��نتی خود به آمری��کای جنوبی رفت.مس��ابقات در 4 بخش

موتور س��یکلت،  چهارچرخ، اتومبیل و کامیون برگزار می شود. در 
بخش موتور سیکلت و چهارچرخ ش��رکت های هوندا،  کی تی ام، 
یاماها و بی ام و،  در قسمت اتومبیل تیم های رنو، لندروور،  رنج روور، 
مرس��دس بنز، فولکس واگن،  تویوتا،  میتسوبیشی،  رولس رویس، 

سیتروئن، پژو،  پورشه، نیس��ان، بی ام و و هامر و در بخش کامیون، 
شرکت های تاترا، کاماز، هینو، مان، داف، مرسدس بنز،  رنو، اسکانیا 

و ایوکو جزو مدعیان و خودروهای پرقدرت و باسابقه هستند.
رالی داکار پس از پش��ت سرگذاشتن صحرای »آتاکاما« در شیلی، 
باریک ترین کشور دنیا به پایان می رس��د. رقابتی مخاطره انگیز و 
حتی منجر به مرگ در طول مسیر این رالی و به ویژه در آتاکاما در 

انتظار رانندگان است.
اسپانس��رهای معتبری مثل ردب��ول در کنار ش��رکت های بزرگ 
 خودروس��ازی دنیا نی��ز با صرف وق��ت و هزین��ه زیاد ب��ه دنبال 

مطرح شدن هستند.

 رالی  مهیج داکار
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شهرک های صنعتی با بحران جدی 

کمبود آب مواجه است
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری گفت: بیش��تر چاه ه��ای تامین آب 
ش��هرک های صنعتی شهرکرد، بروجن، سفید دش��ت و سامان از مدار 
خارج و تامی��ن آب صنعتی آن ها با بحران جدی مواجه ش��ده اس��ت. 
قاسم س��لیمانی دش��تکی در کمیته منابع آب چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: ش��هرک های صنعتی اس��تان با بحران جدی کمبود آب 

مواجه هستند.
وی اف��زود: اکنون بیش��تر چاه ه��ای تامین آب ش��هرک های صنعتی 
شهرکرد، بروجن، سفید دشت و سامان از مدار خارج و تامین آب صنعتی 

آن ها با بحران جدی مواجه شده است.
سلیمانی دش��تکی افزود: کمیته ای متش��کل از معاونت برنامه ریزی 
استانداری، اداره کل جهاد کش��اورزی، شرکت آب منطقه ای و شرکت 
شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری راهکارهای عملیاتی تامین 

آب صنعتی این شهرک ها را بررسی و به استانداری اعالم کنند.
 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری تصریح ک��رد: نباید اس��تانی که

 تامین کننده آب صنعتی چهار استان کشور بوده، خودش دچار بحران 
آب باشد.

 تعطیلی 8 نانوایی به دلیل
 تخلفات بهداشتی در استان 

کارشناس بهداشت محیط گروه س��المت محیط و کار مرکز بهداشت 
چهارمحال و بختیاری گفت: در بازدیدهای انجام شده ۸ نانوایی به دلیل 

عدم رعایت نکات بهداشتی در استان تعطیل شد.
بهمن بنایی در نشست اداری مرکز بهداشت استان، اظهارداشت: 

هم اکنون بیش از 660 نانوایی در سطح استان به صورت رسمی و دارای 
مجوز بهداشتی در حال فعالیت هس��تند که تعداد نانوایی های خانگی 

نیز به آن افزوده می شود.
وی افزود: از 665 نانوایی فعال در س��طح اس��تان در 9 ماهه امس��ال 
اخطاریه کتبی برای 50 واحد نانوایی صادر و هشت نانوایی به دلیل عدم 

رعایت نکات بهداشتی در استان تعطیل شد.
بنایی با بیان این که نان فقط دارای نه درصد پروتئین است ولی غذای 
اصلی مردم را تش��کیل می دهد، تصریح کرد: برهمین اس��اس کنترل 
و نظارت بهداش��تی از مراحل اولیه تهیه آرد تا پخت نان بس��یار حایز 

اهمیت است.
کارشناس بهداشت محیط گروه س��المت محیط و کار مرکز بهداشت 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: مردم می توانند شکایات مربوط 
به تخلفات بهداشتی نانوایی های فعال در سطح استان را از طریق شماره 
تماس های 2221534  - 22290۸  مطرح کنن��د تا پیگیری الزم در 

اسرع وقت توسط کارشناسان مربوطه انجام شود.

  برگزاری مسابقات سراسری
 » وبالگ نویسی نماز« 

دبیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری از برگزاری سومین دوره 
مسابقات سراسری »وبالگ نویسی نماز« به میزبانی این استان خبر 
داد. حجت االسالم محمد کریمی با اشاره به شرکت 900 وبالگ در این 
مسابقات در نخستین سال برگزاری، اظهارداشت: سال گذشته دو هزار 

۸00 وبالگ  در دومین دوره این مسابقات شرکت کردند.
   وی خاطرنش��ان ک��رد: قب��ل از برگزاری ای��ن مس��ابقات موتورهای

 جست وجوگر، نماز مس��لمانان را به عنوان آخرین رکورد جست وجو 
پس از نماز سایر ادیان نشان می دادند که پس از این مسابقات هم اکنون 
 نماز مس��لمانان به عنوان اولین رکورد جس��ت وجوی این موتورهای

 جس��ت وجوگر به نمایش در م��ی آید. حجت االس��الم کریمی افزود: 
فراخوان این مس��ابقات به زودی آغاز و تا حدود 20 اس��فند ماه ادامه 
 دارد و زمان پیش بینی ش��ده برای برگزاری س��ومین دوره مسابقات
 وبالگ نویسی نماز، اردیبهشت ماه سال آتی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، فرم ثبت نام در س��ومین دوره مس��ابقات وبالگ نویسی 
 نم��از در آدرس الکترونی��ک http://chb-namaz.ir ب��رای
  عالقه مندان به ش��رکت در این دوره از مسابقات قابل دسترسی است.

حجت االس��الم کریمی ش��یوه های رونق نمازهای جمعه و جماعت، 
آسیب شناسی وضعیت نماز در جامعه، راهکارهای ایجاد حضور قلب در 
نماز، کارکردهای مسجد نمونه و موفق، نقش نماز در مقابله با جنگ نرم 
و بررسی تحلیلی آیات و روایات نماز، نماز پیامبر )ص( و ائمه)ع(، نماز 
اول وقت، اس��رار و چرایی نماز، نماز در ادیان، آثار و برکات نماز، احکام 
نماز، تحقیق در مورد نمازهای مستحبی و شیوه های دعوت به نماز را 
از موضوع های قابل قبول در این مسابقه برشمرد.به گزارش ایسنا، برای 
حضور گسترده دانش آموزان و عالقه مندان به مسابقه وبالگ نویسی، 
دوره های آموزشی رایگان  وبالگ نویسی در مجتمع دیجیتال مهر در 

شهرکرد برگزار می شود.

اخبار کوتاه 

 معاون نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: با انجام
  59 ه��زار و 977 م��ورد بازرس��ی از واحده��ای صنف��ی، متخلفان ب��ه پرداخ��ت 141 میلیارد

 و 619 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

7
حادثه

نجات پیرمرد 70 ساله از میان 
برف و کوالک در کوهستان

پیر مرد 70 س��اله ای که در میان برف و کوالک در ارتفاعات 
سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری محاصره و دچاره عارضه 
جس��مانی ش��ده بود از مرگ حتمی نجات یافت.به گزارش 
خبرنگار مهر، یک پیرمرد 70 ساله به همراه یک نفر دیگر که 
در ارتفاعات منطقه سبزه کوه استان چهارمحال و بختیاری 
در محاصره برف وکوالک و س��رما قرار گرفته بودند از مرگ 
حتمی نجات یافتند.این پیرمرد 70 س��اله که دچار عارضه 
جسمانی از نوع سکته شده بود به همراه یک نفر دیگر در برف 
به ارتفاع حدود یک متر و سرما و کوالک گیر افتاده بودند که 
توسط نیروهای هالل احمر اس��تان چهارمحال و بختیاری 
نجات یافتند.این پیرمرد 70 ساله هم اکنون در بیمارستان 
بروج��ن تح��ت مراقبت ه��ای ویژه اس��ت و دارای س��طح 
 هوشیاری پایین است.معاون امداد و نجات هالل احمر استان

 چهارمحال و بختیاری با اش��اره به نجات پیرمرد 70 س��اله 
از میان برف و کوالک در کوهس��تان به خبرنگار مهر گفت: 
 س��اعت 10 و30 دقیقه صبح روز دوش��نبه ب��ه هالل احمر

 چهارمح��ال و بختیاری برای کمک رس��انی ب��ه دو نفر در 
 ارتفاعات س��بزکوه اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری خبر

 داده شد.
برومند جهانگیری اذعان داشت: سریعا 20 نفر نیروی امدادی 
به همراه تجهیزات کامل با سه خودرو به محل اعزام شدند و 
نیروهای امدادی پس از پیمودن مس��یر به مدت یک ساعت 
با خودرو و س��پس پیاده روی در برف به طول دو کیلومتر به 
این دو نفر ک��ه در محاصره برف و کوالک ق��رار گرفته بودند 
رس��یدند و آن ها را از مرگ حتمی نجات دادند.  وی تصریح 
کرد: نیروهای امدادی هالل احمر این پیرمرد را به بیمارستان 
 بروجن انتقال دادند.معاون امداد و نجات هالل احمر استان 
چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید کرد: بارش شدید برف 
در استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای صبح روز دوشنبه 
آغاز شد و بارش آن قدر شدت داشت که موجب بسته شدن 
راه های ارتباطی روستایی و لغزندگی جاده های اصلی شده 

است. 
 وی ادام��ه داد: نیروه��ای ام��دادی ه��الل احم��ر اس��تان 
چهارمحال و بختیاری به صورت یکسره در حال امدادرسانی 

هستند.
وی تصریح کرد: کمک رسانی به خودروهای دچار حادثه شده 
در جاده ها، اسکان مسافران، در اختیار گذاشتن پتو و لوازم 
گرمایش و غذا برای کسانی که در جاده ها دچار مشکل شده 

اند و... از نمونه خدمات هالل احمر تاکنون بوده است.

سالن ورزشی نیمه کاره روستای شوراب صغیر شهرستان سامان 
استان چهارمحال و بختیاری مدت هاست که نیمه کاره رها شده 
اس��ت و هم اکنون این س��الن ورزش��ی به انبار علوفه دام و محل 

نگهداری دام تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ورزش ،مدرس��ه ای ایده ال برای زندگی 
است. مهارت هایی که از طریق بازی، تربیت بدنی و ورزش فراگرفته 
می شوند برای رشد و توسعه عمومی و اخالقی بسیار اساسی تلقی 

می شوند.
ورزش به خاطر جاذبه زیاد آن همواره مورد ستایش بوده است این 
امر به این معنا است که جوانان با جنسیت، نژاد و ملیت های مختلف 
از طریق ورزش می آموزند ک��ه ارزش های یکدیگر را بپذیرند و به 

ارزش های فرهنگی جامعه احترام بگذارند.
 در ای��ران که��ن ورزش و مس��وولیت اخالق��ی هم��زاد و همراه

 بوده اند. پاس��داری از زندگ��ی خانوادگی و قوم��ی و ملی در برابر 
تجاوزات بیگانگان، نیازمند بدن نیرومند و چابک و مقاوم است و 
این امر بدون درک مس��وولیت اخالقی به خاطر دفاع از مقدسات 

نمی توانست میسر باشد.
به طورکلی تاریخ ورزش ایران تاریخ حماسه پهلوانان و جوانمردان 
بوده است و ورزشکاران ایرانی هم در کسب فضایل اخالقی و هم در 
کسب توانایی ورسیدن به اهداف نظامی و اجتماعی می کوشیدند. 
دردوران تمدن اسالمی نیز باتوجه به اهمیت فعالیت های ورزشی 

درتامین سالمتی جس��می وروحی انسان ها که درمکتب تربیتی 
اسالم سالمتی باالترین نعمت ها به شمار آمده است، مورد توجه 
است. ورزش نشاط و ش��ادابی را به جامعه هدیه می کند و ارزش 
باالیی در روحیه افراد جامعه دارد. تقویت زیرساخت ها در راستاي 
توسعه همه جانبه ورزش در یک منطقه و اس��تان یک نیاز الزم و 

ضروري است.
عدم توسعه زیرساخت ها می تواند جلوی فرهنگ ورزش کردن را 

بگیرد و تاثیر باالیی در تمام حوزه ها داشته باشد.
استان چهارمحال و بختیاری استانی محروم در جنوب غربی کشور 
 است که از بس��یاری از زیر س��اخت ها  از جمله امکانات ورزشی و

 سالن های ورزشی استاندارد در بسیاری از مناطق استان محروم 
است.

بسیاری از روس��تاهای چهارمحال و بختیاری فاقد سالن ورزشی 
هستند و اگر هم سالن ورزشی داشته باشند دارای کمترین امکانات 

و استانداردها است.
سالن ورزشی روس��تای ش��وراب صغیر در حال حاضر 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی داش��ته اس��ت و یکی از پروژه های است که در 
سال 91 آغاز شده اس��ت و نیمه تمام رها شده است، این سالن در  
مساحت یک هزار و 500 متر مربع زیر بنا احداث شده است.در این 
سالن دیوار های ضلع جنوبی وغربی نیمه تمام رها شده است که 
موجب شده در زمان بارندگی این سالن ورزشی به محل امنی برای 

کش��اورزان و دامداران برای نگهداری علوفه و دام ها در روستای 
شوراب صغیر تبدیل شود.

در ح��ال حاضر ب��ا توجه به تکمیل نش��دن این س��الن س��نگ 
های کار ش��ده دور ای��ن س��الن شکس��ته و از بین رفته اس��ت. 
 دهیار روس��تای ش��وراب صغیر با بیان این که س��الن ورزش��ی

  ش��وراب صغی��ر تاکن��ون
 50 درصد پیش��رفت فیزیکی 
داشته است، اظهار داشت: این 
سالن از سال 91 آغاز شده است 
و تاکنون به اتمام نرسیده است.

محس��ن رحیمی با اش��اره به 
این که علت اصل��ی نیمه تمام 
ماندن این سالن عدم تخصیص 
اعتبار ب��ه این پ��روژه عمرانی 
بوده است، بیان داشت: تاکنون 
چهار میلیارد ریال اعتبار هزینه 
شده است که دو میلیارد ریال 
پیمانکار از خ��ود هزینه کرده 

است.
وی با بیان این که اعتبار مورد 
 نیاز ب��رای تکمیل ای��ن پروژه

 پنج میلیارد ریال اس��ت، عن��وان کرد: در حال حاضر این س��الن 
ورزشی انباری برای علوفه کش��اورزان و نگهداری دام دامداران و 

چوپانان در زمان بارندگی شده است.
رحیمی با بیان این که اگر س��الن ورزش��ی ش��وراب صغیر زودتر 
مورد بهره برداری قرار نگیرد تخریب خواهد ش��د، بیان داشت: با 
 تخصیص اعتبار مورد نیاز این س��الن را می توان تا پایان س��ال به

بهره برداری رساند.
 وی اذعان داش��ت: تکمی��ل دیوار جنوب��ی و غربی، ک��ف پوش ،

  فضا س��ازی بیرونی و ... از جمله اقداماتی اس��ت ک��ه باید انجام 
شود.

 دهیار روس��تای ش��وراب صغی��ر در ادام��ه تاکید ک��رد: جوانان
 با استعدادی در منطقه س��امان  از جمله روستای شوراب صغیر 
وجود دارند که می توان با تقویت زیر س��اخت ها و توسعه فضای 
ورزشی در این منطقه استعدادها کشف و در مسیر افتخار آفرینی 

کشور قرار گیرند.
محسن رحیمی گفت: مس��وولین باید در خصوص تامین اعتبار و 
تخصیص به این پروژه اقدامات قابل توجه انجام دهند تا این پروژه 

هرچه سریع تر به بهره برداری برسد.

تبدیل سالن ورزشی روستای شوراب صغیر به انبار علوفه دام

 پروژه ای که قبل از بهره برداری در حال تخریب است

محکومیت 141 میلیارد ریالی اصناف متخلف در چهارمحال و بختیاری

سالن ورزشی 
روستای شوراب 

صغیر در حال 
حاضر 50 درصد 

پیشرفت فیزیکی 
 داشته است و

 یکی از پروژه های 
است که در سال 91 

 آغاز شده است 
و نیمه تمام رها 

شده است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: وضعیت 
نیترات بیشتر منابع آبی در چهارمحال وبختیاری در حد مطلوب و 
 استاندارد است. ناصر خسروی اظهار داشت: در چند سال گذشته

 به ویژه در پی تداوم خشکس��الی های اخیر در تعداد محدودی از 
چاه ها غلظت نیترات به مرز حد مجاز آن نزدیک ش��ده اس��ت اما 

نیترات آب در حد استاندارد اس��ت.وی افزود: برخی از این چاه ها 
از مدار بهره برداری برای مصارف ش��رب خارج شده و مابقی نیز از 
 طریق مخلوط کردن با آب حاوی نیترات کمتر تقریبا اصالح شده و 
در ح��ال حاضر غلظت نیت��رات در ش��بکه توزی��ع و آب مصرفی 
شهروندان در حد استاندارد است.خس��روی تصریح کرد: با توجه 
به خطرات بهداشتی نیترات در آب در نهایت باید غلظت آن را در 
منابع آب به طور مرتب کنترل کرد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد، ورود روان آب های کشاورزی و فاضالب به منابع 
آبی را منبع عمده افزایش غلظت نیترات در آب آشامیدنی برشمرد 
و گفت: بر این اس��اس کاهش مصرف بی رویه کودهای شیمیایی 
از ته و همچنین احداث سیس��تم های جمع آوری و دفع بهداشتی 
فاضالب در ش��هرها و روس��تاها از طریق تخصیص اعتبارات الزم 
اقدام بسیار اساس��ی و موثر در جلوگیری از افزایش غلظت نیترات 
منابع آب به شمار می رود.خسروی بر لزوم کاهش یا حذف نیترات 
در صورت وجود غلظت های باالی آن در آب آشامیدنی با روش های 

مناسب تاکید کرد.

رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرس��تان کیار از آغاز 
فراخوان جشنواره منطقه ای شعر طنز تلخند خبر داد.

یداهلل حسینی اظهار داشت: پنجمین دوره جشنواره شعر طنز 
کیار در حالی برگزار می شود که امسال این جشنواره به شکل 
منطقه ای برگزار می ش��ود.وی افزود: برهمین اس��اس امسال 

شاعران اس��تان های لرس��تان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، 
خوزس��تان، بوش��هر، اصفهان و چهارمحال و بختیاری در این 

جشنواره به رقابت با یکدیگر می پردازند.
حسینی با بیان این که نخستین جش��نواره استانی شعر طنز 
اس��تان در اس��فند ماه س��ال 13۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد، 
گفت: ش��عر طنز کیار در آس��تانه پنج س��الگی به جش��نواره  
 منطقه ای ش��عر طن��ز کیار ب��ا عن��وان تلخند تبدیل ش��ده 
اس��ت.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی شهرستان کیار 
تصریح کرد: حاصل سه دوره جشنواره شعر طنز کیار به صورت 

کتاب و با نام گل گاو زبان چاپ و منتشر شده است.
حسینی با اشاره به ش��رایط شرکت در این جش��نواره، اظهار 
داشت: هر شاعر می تواند حداکثر س��ه اثر از خود به دبیرخانه 
این جش��نواره ارس��ال کند.وی، پنجم اس��فند ماه را آخرین 
مهلت ارس��ال آثار ب��ه دبیرخانه این جش��نواره اع��الم کرد و 
 گفت: آیین اختتامیه این جشنواره اس��فندماه امسال در کیار

 برگزار می شود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کیار:

 آغاز فراخوان جشنواره شعر طنز تلخند 
در استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 نیترات منابع آبی چهارمحال وبختیاری
 استاندارد است

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

آگهی مزایده  

978بر اساس پرونده اجرائی به شماره بایگاني 8700049 تمامت ششدانگ یکباب خانه 
شماره یکهزارودویست وپنجاه وسه فرعي ازدویست وچهل ودواصلي واقع درهونجان 
بخش دو ثبتی شهرضا  به مساحت 40 / 378 مترمربع مورد ثبت صفحه 220 دفتر 
118 با حدود اربعه ذیل:شماالً به طول 24 متردیواربه دیوارخانه شماره 666 شرقًا 
به طول 40 / 16 متردیواریست به زمين مزروعي محصورشماره 664 و 665 جنوبًا 

به طول 10 / 24 متردیواربه دیوارخانه شماره 667 باقيمانده غرباً به طول 90 / 15 
متردرب ودیواریست به حریم جوي آب حقوق ارتفاقي ندارد. به نام غالمرضا جوهري 
ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره99199 - 1381/11/03 
دفتر12 اصفهان از طرف نامبرده در رهن بانک ملت شعبه شهرضا قرار گرفته وبه علت 
عدم پرداخت بدهی بناتقاضاي بستانکار اجرائيه صادروپس از ابالغ به درخواست بانک 
بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت وآئين نامه اصالحی مربوطه 
پالک مذکور مورد ارزیابی قرارگرفته وبرابر صورت مجلس تنظيمي توسط مامور 
اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصيف وارزیابی گردید: 
موردبازدیدساختمان  مسکوني یک طبقه به مساحت عرصه برابر40 / 388 متر مربع 
ومساحت اعيانی 260 متر مربع مي باشدنماي کوچه آجرزبره ونماي حياط ازآجرلفتون 
است وسقف آن قسمتي تيرآهن وآجر وقسمتي تيرچوبي ودرب وپنجره هاي بيرون 
فلزي ودربهاي داخل چوبي است ، سطوح داخلي ساختمان نقاشي شده وآشپزخانه 
بدون کابينت وبدنه نيمه کاشي وکف موزائيک مي باشد، حمام تمام کاشي است داراي 
اشتراکات آب وبرق مي باشد به مبلغ دویست وپنجاه ميليون ریال ) 000، 000، 250 ( 
ریال ارزیابی گردیده است.در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روز  چهارشنبه 
مورخ 1392/11/23در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکيل ميگردد.از طریق مزایده 
به فروش ميرسد .چنانچه روز مزایده با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه گردد روز بعد 
از آن جلسه مزایده تشکيل ميگردد.مزایده از مبلغ کارشناسی دویست وپنجاه ميليون 

ریال ) 000، 000، 250 ریال ( شروع وبه باالتربن قيمت پيشنهادی به هر کس که خریدار 
باشد فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از تشکيل جلسه از مورد مزایده به آدرس: 
شهرضا روستاي هونجان خيابان اميني باالترازروبروي دبيرستان پسرانه شهيداميني 
بازدید بعمل آورند  الزم به ذکر است که کليه هزینه های قانونی اعم ازهزینه هاي انتقال 
سنددردفاتراسنادرسمي وماليات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق 
انشعاب وآبونمان ،آب و برق وسایرهزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده ميباشد این 

آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ  1392/10/18چاپ ومنتشر ميشودمحمد 
مهدی یوسفيان – مسئول واحد اجرای اسناد رسمي شهرضا                

تحدید حدود اختصاصی

ملک متصالت  قطعه  تحدید حدود ششدانگ 25  787  شماره 92/5188/33/و چون 
مزروعی  تحت  پالک شماره های 397و408و409 فرعی واقعات در قریه فسخود 46 
اصلی دهستان عليای اردستان بخش هفده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم 
فرنگيس مسعود ناصر ی اصفهانی فرزند مهدیقلی و غيره در جریان ثبت می باشد و 
تحدید حدود آن به علت اشتباه در آگهی قبلی تجدید می گردد  اینک بنا به در خواست 
خانم فرنگيس مسعود ناصری اصفهانی و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحدید پالک 

مرقوم در روزهای یک شنبه و دوشنبه مورخه 6و1392/11/7 از ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد  . لذا به موجب این آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده 
های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
 و به این اداره تسليم نماید. م الف: 384 خيراله عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک

 اردستان 

فقدان سند مالکیت
982 شماره 92/5800/33/و نظر به  خانم فرشته طلوعی بهر احدی از ورثه مرحوم محمد 
نهنگی که نام خانوادگی وی به طلوعی بهر تغيير یافته فرزند حيدر مدعی شده که سند 
مالکيت 41 سهم و نيم از 90 سهم ششدانگ قطعه ملک پالک 1/490 واقع در دهستان 
گرمسير اردستان یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 290 دفتر 140 امالک 
ذیل ثبت 6348 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده و بنا بر اظهارات مالک در اثر 
جابجایی سند اوليه مفقود شده چون درخواست صدور سند مالکيت نموده طبق ماده 
120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود  که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور ميباشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز باین اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسليم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکيت یا سند معامله در صدور 
سند مالکيت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد . م الف 437 خير اله عصاری رئيس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان 
تغییرات 

980 شماره 103/92/2649/337 آگهی تغييرات شرکت نرمينه گستر نطنز سهامی خاص 
به شماره ثبت 609 و شناسه ملی 10861173040 به استناد صورت جلسه  هيات مدیره 
مورخ 1392/09/02 تغييراتی به شرح ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمده که مراتب 
جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثير االنتشار زاینده رود آگهی 
می گردد . 1- آقای حسين احمدی ) رئيس هيات مدیره ( از سمت خود استعفا نموده و 
به جای نامبرده آقای مسعود احمدی جزنی ) احدی از اعضای هيات مدیره ( به سمت 
رئيس هيات مدیره برای بقيه مدت لغات 1394/3/2 انتخاب گردیدند .2- آقای محمد 
اکبری اسحق آبادی ) مدیر عامل انتصابی شرکت ( از سمت خود استعفا نموده و به 
جای نامبرده آقای حسين احمدی ) احدی از اعضای هيات مدیره( به سمت مدیر عامل 
شرکت برای بقيه مدت لغایت 1392/03/02 انتخاب گردیدند . 3- خانم حوریه سمنانی 

کماکان به سمت نایب رئيس هيات مدیره شرکت لغایت 1392/3/02 ابقاء گردیدند .4- 
مقرر گردید کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد شرکت از قبيل چک سفته – بروات عقود 
اسالمی و مشارکتهای مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا شرکت را بری 
سازد همچنين کليه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد رئيس هيات مدیره و 
 یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد . مجتبی شادمان کفيل ثبت اسناد و امالک

 نطنز
تغییرات 

سهامی   ( ارگ   طيف  شرکت  تغييرات  آگهی    103/92/5794/33 شماره   981
خاص ( به شماره ثبت 645 و شناسه ملی 10860007488-  مستند به صورت 
مورخه  ارگ  طيف  شرکت  مدیره  هيات  و  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسات 
1392/09/02 تصميماتی اتخاذ و تغييراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده 
است .: 1-  آقای عليرضا عابدی فرزند رحمت اله با کد ملی 1189372959 و کد 
پستی 8381835151 به عنوان عضوهيئت مدیره و به سمت رئيس هيات مدیره 
و آقای نوید فوالدی باغبادرانی فرزند تقی با کد ملی 1290771499 و کد پستی 
مدیره  هيات  رئيس  نایب  بسمت  و  مدیره  هيات  عضو  عنوان  به   8173767841
با کد ملی 118960442 و کد پستی  احمد علی یدنک زواره فرزند رضا  آقای  و 
دو  مدت  برای  عامل  مدیر  بسمت  و  مدیره  هيات  عنوان عضو  به   8441635151
سال انتخاب شدند .  2- کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 
مشترک مدیر عامل و رئيس هيات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است 
.3- آقای حسن ایزدی نسب فرزند محمود با کد ملی 3253063968 و کد پستی 
8194915745 به عنوان بازرس اصلی و محمد رضا ملکی اردستانی فرزند رحمت 
با کد ملی 1189360632 و کد پستی 83818767111 به عنوان بازرس علی  اله 
البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . م الف 439 خير اله عصاری رئيس 

ثبت اسناد و امالک اردستان 



 نانو ذرات طال
 تومورها را درمان می کند

محققان پژوهشگاه علوم و 
فنون هسته ای با استفاده 
از خ��واص نانومیله ه��ای 
ط��ا حامل ه��ای رادی��و 
داروهایی را تولید کردند 
که قادر اس��ت به صورت 
طوالنی مدت در بدن باقی 
بماند و از این شیوه برای 
درمان تومورها اس��تفاده 

کنند.
 نانو ذرات طا ب��ه دلیل خ��واص منحصر به فرد فیزیکوش��یمیایی 
نظیر س��هولت تولید و اصاح س��طح و نیز زیست س��ازگاری دارای 
کاربردهای فراوانی از جمله تصویرب��رداری مولکولی و حمل داروها 
 هستند.از میان اشکال مختلف، نانو میله های طا خصوصیات نوری 
قابل توجهی داش��ته و سازگاری زیس��تی شناخته ش��ده آن ها در 
مقایسه با اشکال دیگر نانو ذرات طا باالتر است. از طرفی، به تازگی 
اس��تفاده از رادیوایزوتوپ ها در مطالعه توزیع نان��وذرات درون بدن 

افزایش یافته است.
دلیل این امر در دسترس بودن روش های بسیار حساس برای ردیابی 
رادیوایزوتوپ با پوش��ش نان��وذرات در بدن اس��ت. بنابراین انتظار 
می رود ترکی��ب نانومیله های ب��ا ایزوتوپ ید131، ک��ه عمدتا برای 
تصویر برداری و بیشتر درمان بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد، 
بتواند منجر به ایجاد و توس��عه تصویربرداری ب��ا ترکیب روش های 

تصویربرداری هسته ای شود.
 ع��اوه بر این ب��ا وجود همزم��ان ویژگی ق��درت درمان��ی تابش و 
فوتوگرمایی این امکان وجود دارد که این ترکیب به عنوان یک عامل 

درمانی مفید به حساب آید.
 در این راس��تا محققان پژوهشگاه علوم فنون هس��ته ای پروژه ای را 
 در این زمینه اجرایی کردند و برای این منظور نانوذراتی با اش��کال

 قابل قبول تهیه و سپس سطح آن ها توس��ط PEG اصاح کردند. 
هدف از پوش��ش دادن نانوذرات ب��ا PEG، طوالنی تر ش��دن زمان 
گردش بیولوژیکی و تسهیل فرآیند نشان دارسازی آن ها بوده است. 
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یک طراح صنعتی، طرح مفهومی از یک سرپناه ساده و سریع 
را ارایه کرده است که در مناطق دچار بایای طبیعی از جمله 

سیل و زلزله کاربرد دارد.
در زمان وقوع بایایی طبیعی مانند : س��یل، طوفان یا زلزله، 
افراد بی خانمان نیازمند س��رپناه فوری هستند که این اقدام 
عاوه بر هزینه باالی آن، بس��یار زمان بر است.»آدم اوناالن« 
طراح صنعتی اهل ترکیه، طرح نسبتا ساده ای ارایه کرده که 
شامل یک سرپناه فوری به همراه تجهیزات اولیه اسکان است.

س��رپناه اضطراری »LifeBox « یک جعبه نس��بتا کوچک 
 به طول 1/2 و ارتفاع 0/6 متر و وزن 74 کیلوگرم اس��ت که

مجموعه ای از تجهیزات و کیسه خواب در داخل جعبه های  به راحتی توس��ط دو نفر حم��ل می ش��ود.درون هر جعبه 

کوچک تر جای می گیرند.پس از خارج کردن تجهیزات و باز 
کردن جعبه، س��رپناه درون جعبه به س��رعت سرهم بندی 
می شود؛ این سرپناه بر خاف چادر، دارای کفی فوم سفت و 
مقاوم است و چهار نفر در آن جای می گیرند.این جعبه دارای 
سه طراحی خشکی، آب و هوا است؛ نسخه خشکی ساده ترین 

طرح است که شامل یک جعبه و سرپناه است.
نس��خه آب در حقیقت یک حلقه بادی اس��ت که با کشیدن 
دس��ته روی جعبه، به ش��کل یک قایق بادی با یک سرپناه 
به همراه تجهیزات درمی آید؛ نس��خه هوایی نیز ش��بیه چتر 
نجات طراحی شده که توسط هواپیما در مناطق حادثه دیده 

توزیع می شود.

طرح سرپناه اضطراری برای مناطق حادثه دیده
یک مشت جانانه بر فرق سر ساعت بینوایي که رسیدن 
 صب��ح را نوید مي ده��د مي زنید. دس��تي ب��ه موهاي

 نامرتب تان مي کشید، با کشیدن خمیازه پشت خمیازه، 
غر زنان از رختخ��واب بلند مي ش��وید. احتماال پس از 
شستن دس��ت و صورت، صبحانه نخورده از خانه بیرون 
مي زنید. همه چیز رنگ تکراري دارد و بوي روزمرگي! 
در طول روز هم که مدام یا س��گرمه هایتان درهم است 
یا غر مي زنی��د و به این و آن گیر م��ي دهید. دنبال یک 
 جو نش��اط هس��تید و انرژي ب��راي ادام��ه روز. اگر این 
صحنه ها برایتان آشناس��ت به کمي تغیی��ر نیاز دارید 
همین!برخی  روش های پرانرژي ب��ودن که در این جا 

آمده مخصوص شماست.
        بفرمایيد صبحانه!

تا یک صبحانه درس��ت و درمان به بدن نزده اید از خانه 
بیرون نروید. صبحانه یعني پر کردن باك انرژي و روشن 
کردن موتور بدن. ماشین هم بدون بنزین از جایش تکان 

نمي خورد، شما که جاي خود دارید.
 باید مواد غذایي مفید و با کیفیت بخورید. براي صبحانه 
به پروتئین نیاز دارید تا روز با نش��اطي پیش رو داشته 
باش��ید. نیمرو یا املت با ق��ارچ میل کنی��د و کل روز با 

انرژي باشید.
         ی�ك رب�ع را فق�ط ب�ه خودت�ان اختصاص 

دهيد
چش��م هایت��ان را که ب��از م��ي کنی��د بای��د صبحانه 
آماده کنید، ج��وراب هایت��ان را پیدا کنی��د، کوچولو 
 را به مدرس��ه برس��انید؛ البته قبل��ش بای��د نگاهي به

 تکالیف اش بیاندازید، غذاي ظهر یا شب را آماده کنید، 
سر کار بروید، بین یک خروار پرونده دست و پا بزنید و... 
با این حال نگران نباشید! بین این همه کاري که سرتان 

ریخته به خودتان هم برسید. 
فقط یک ربع به خود خودتان اختص��اص دهید فارغ از 
 فکر بقیه! بنش��ینید، مجله اي در دس��ت بگیرید و ورق 
بزنید.  یک فنجان چاي براي خودتان بریزید، موسیقي 
گوش کنید، به هر کسي که دوست دارید تلفن بزنید و 
خاصه یک ربع هر کاري که حال ت��ان را بهتر مي کند 

انجام دهید.

 چند پيشنهاد
 براي شروع یك روز پرانرژی
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دو ش��رکت نرم افزاری 
امریکای��ی متخص��ص 
در برنام��ه ه��ای ض��د 
ویروسی اعام کرده اند 
که موتور جست وجوی 
»یاه��و« منب��ع آل��وده 
ش��دن هزاران دستگاه 
 رایانه به ویروس اس��ت.

ب��ر اس��اس بررس��ی 
دو ش��رکت امریکای��ی »فوکس آی ت��ی« و »س��ورفرایت« 
ک��ه در ن��رم افزاره��ا و برنامه ه��ای ضد ویروس��ی تخصص 
دارن��د، برخ��ی اعامی��ه ه��ای منتش��ر ش��ده در موت��ور 
جس��ت وجوی یاهو در اروپ��ا، عامل انتش��ار وی��روس های 
 خطرن��اك اینترنتی ب��وده و ه��زاران کاربر را دچار مش��کل

 کرده اند.پیشتر ش��رکت فوکس آی تی گفته بود که با کلیک 
کردن کاربران روی برخی آگهی های به نمایش درآمده در یاهو، 
دستگاه رایانه کاربر مبتا به کدهای نا امنی می شودکه از نقاط 

ضعف برنامه »جاوا« استفاده و کامپیوتر را آلوده می سازند.

ضدپ��ژواك  اتاق��ک 
فرکانس رادیویی دانشگاه 
صنعتی دانمارك، یکی 
از بهتری��ن مکان ه��ای 
جهان برای مدرج کردن 
آنتن ه��ای ماه��واره ای 

فضایی است.
هم اکنون بی��ش از 100 
ماهواره در اطراف زمین 
مدارگردی می کنند و با ازدحام فزاینده این سیستم ها، امکان 
بیشتری برای هم پوشانی سیگنال های رادیویی آن ها وجود 

دارد.
به منظور اجتناب از این مشکل که موجب مختل شدن ارتباطات 
می ش��ود، آنتن های ماهواره ای بای��د فقط در مح��دوده باند 
فرکانس باری��ک، س��یگنال ها را مخاب��ره کنند.اتاقک بدون 
پژواك فرکانس رادیویی در دانش��گاه صنعتی دانمارك، یکی 
 از بهتری��ن  مکان های جهان برای مدرج ک��ردن دقیق آنتن ها 

است.

ی��ک محقق فرانس��وی 
ب��ه کم��ک فناوری های 
جدید پزش��کی موفق به 
تشخیص بیماری سرطان 
با یک آزمایش خون ساده 
ش��د. دکتر ای��ون کایر، 
هموتولوژیست دانشگاه 
پیر و م��اری ک��وری در 
پاریس، ب��ا اس��تفاده از 
فناوری های جدید پزشکی و به کمک لوله سفید مخصوص موفق 
به تشخیص سرطان شد.این لوله مخصوص، قادر به تشخیص 
سلول های سرطانی موجود در خون بیمار است که می تواند در 
60 درصد موارد جایگزین نمونه گیری های فعلی باشد.امروزه 
برای تشخیص سرطان از روش نمونه گیری تهاجمی استفاده 
می شود که بی خطر نیست و گاهی احتیاج به بیهوشی و چند روز 
بستری شدن در بیمارستان دارد.این پژوهشگر فرانسوی برای 
جایگزینی این روش، لوله ای ابداع کرده است که سلول های خون 
را از فیلتری عبور داده و امکان تشخیص سرطان را فراهم می کند.

 »یاهو« 
منبع ویروس است

 بهترین اتاقك
 ضدپژواک جهان

 تشخيص سرطان 
با یك آزمایش خون ساده
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ديگ��رانق��راربگي��رن،پر
ازوج��دانكارىواحس��اس
مس��ووليتب��راىبي��دارى

احساساتما...

اوناب��راىاي��نكاره��رنوع
وج��ود در رو احساس��ى 

خودشونازبينمىبرن

گداىخالق:
اينگدااينتوانايىرودارهكهحضورشمارودرهرنقطهاز

گداىنويسنده:كرهزمينپيشبينىكنه.
حتماشماهمديديد. جوونشبجمعهاس.

هوسكردىبياىكوه
خوبهاماامواتچهگناهى
كردن.شبخيراته!
دلشونوشادكن

آقاببخشيدميشه
چنددقيقهجاىمنوايسيد

گالببهروتون
زودبرمىگردم

پدرجانعيبىندارهبيا
بريمخودمبليتبگيرم

راهيتكنمبرى.
حاالاهلكدمشهرستانى؟

آقاكمکكنيد.اين
بچهبايدتانيمساعت
ديگهعملبشهوگرنه

مىميره!

گداهاىشرافتمند:
كهحاضرنبراىدرمانفرزندشوندستبههركارىبزنن

گداهاىجهنده
)ياچسبنده(:

معموالازسنين
پايينتراين
روشآموزش
دادهمىشه!

گداىلمنده)لمداده(:
بيشتريننوعگدادرمعابرشهرى

گداهاىگدا:
كهفقط

دوستدارن
پولجمعكننو

عالقهاى
بهخرجكردن
اونندارن

فعالكسىاينجانيست
دستتوازتوىپيرهنت

دراربادستت
مشغولباش امشبكمغذابخور

الغرترشىتادلمردم
واستونبيشتربسوزه
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