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علی اکبر محمودی شهردار درچه

آگهی مزایدهنوبت اول 
 ش�هرداری درچ�ه در نظ�ر دارد براس�اس مصوبه های                                                                                                                                      

ش�ماره 92/955/ش و 92/954/ش م�ورخ 1392/11/9 
نس�بت به اجاره زمين جهت برگزاری نمایشگاه بهاره و 
اجاره فضای مورد نياز جهت نصب كيوسک اغذیه فروشی 
در پارک ساحلی اقدام نماید لذا از متقاضيان درخواست 
می گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا مورخ 92/11/26 

به شهرداری درچه مراجعه نمایند . 
علی اکبر محمودی شهردار درچه

آگهی مزایدهنوبت اول 
 ش�هرداری درچ�ه در نظ�ر دارد براس�اس مصوبه های                                                                                                                                      

ش�ماره 92/955/ش و 92/954/ش م�ورخ 1392/11/9 
نس�بت به اجاره زمين جهت برگزاری نمایشگاه بهاره و 
اجاره فضای مورد نياز جهت نصب كيوسک اغذیه فروشی 
در پارک ساحلی اقدام نماید لذا از متقاضيان درخواست 
می گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا مورخ 92/11/26 

به شهرداری درچه مراجعه نمایند . 

 مهلت ارسال صورت معامالت
  چهار فصل 1391 و سه فصل اول 

سال 1392، به صورت الکترونیکی یا لوح 
فشرده تا پایان سال 1392  تمدید شد
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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 ربیعی: 
نوع نگاه به کار باید تغییر کند

وزیر تعاون،  کار و رف��اه گفت: در حال حاضر طبق آمارهای رس��می 3/5 
میلیون بیکار داریم و به زودی 4/5 میلیون دانش��جو نی��ز روانه بازار کار 
خواهند شد. علی ربیعی با اعالم پیگیری الیحه سازمان نظام کارآفرینی در 
هیات دولت، از اساتید حوزه کارآفرینی دعوت کرد تا دیدگاه ها و نظرات 

4خود را پیرامون این الیحه ارایه کنند.
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 آمادگی اصفهان برای
 اسکان نوروزی مسافران 

پیش بینی مي شود که ورود مسافران نوروزي سال 93 به 
اصفهان بیشتر از سال های قبل باش��د؛ لذا آمادگی برای 
اسکان تعداد بیش از ۱5۰ هزار نفر شب خواب برای شهر 
اصفهان الزم است. در سال هاي گذشته اسکان مسافران 
در ساختمان اداري، حس��ینیه ها، باغ غدیر، پارك هاي 

قلمستان، فدك و استقالل به عنوان اقامت موقت ...

اصفهانی ها  فردا در کاروان های 
حج  ثبت نام می شوند 

شرکت فوالد فراخوان   
 مشارکت  داد 

 ثبت ن��ام در کاروان های ح��ج تمتع س��ال 93، ازدیروز
 ) جمع��ه ۱8 بهمن م��اه( جاری ب��ا نام نویس��ی زایران 
 اس��تان های تهران، قم، الب��رز و قزوین آغاز می ش��ود.

۱9 بهمن ماه زایران استان های اردبیل، آذربایجان غربی، 
ایالم، کرمانش��اه، بوشهر، خوزس��تان، سمنان، سیستان 
و بلوچس��تان، فارس، کردس��تان، کرم��ان، کهگیلویه و 
بویراحمد، لرستان، گیالن، مازندران، هرمزگان، همدان 
 و گلستان و 2۰ بهمن ماه نیز نام نویسی زایران استان ها

 و شهرهای آذربایجان شرقی، اصفهان...

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ادامه تالش و موفقیت ها 
در تولید قطعات و بازس��ازی تجهیزات با تکی��ه بر توان 
داخلی، صنعتگ��ران را به مش��ارکت در عملیات تعمیر و 
بازسازی غلتک های ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
این شرکت دعوت کرد. فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد 

عملیات تعمیر و بازسازی غلتک های ...

 شهدا  هندسه قدرت
 جهانی  را به هم ریختند 

مشاور عالی مقام معظم رهبری با اشاره به 
اهمیت رهبری در شکل گیری و پیروزی 
انقالب های مردمی گفت: ش��کل گیری 
انقالب های مردمی در جهان نتیجه صدور 
انقالب اس��المی ایران اس��ت. سرلشگر 
سیدیحیی رحیم صفوی در یادواره ۱9۰ 
شهید حسینیه بنی فاطمه اصفهان تصریح 
کرد: اگر شهدا نبودند امروز ایران آزاد نبود 
و ش��اهد حضور عراقی ها حتی در همین 

شهر اصفهان بودیم. شهدا هندسه قدرت 
جهانی را به بهم ریختند  ما با رش��ادت و 
عشق به میهن تا سر حد شهادت از کشور 
و انقالب اس��المی دفاع می کنیم و هرگز 
از ش��هادت نخواهیم ترس��ید.وی با بیان 
این که از آغاز تش��کیل س��پاه پاسداران 
آماده ش��هادت بودیم، افزود: کسانی که 
شهید نشده اند امروزه در معرض امتحان 
بسیار بزرگی قرار گرفته اند و قرار است با 

چشیدن سرد و گرم دنیا امتحان شوند.این 
مسوول با تاکید بر این که شهدا در میان 
ما ناشناخته مانده اند، تصریح کرد: شاید 
با یادواره ها و مراس��م بزرگداش��ت شهدا 
بتوانیم قدری به ش��ناخت آن ها نزدیک 
شویم. شهدا عارفانی بودند که ره صدساله 
را یک شبه پیمودند و به قدری مجذوب 
نور الهی ش��دند که از دنیا به سادگی دل 

بریدند.

سرلشگر رحیم صفوی در اصفهان: 

همایش ادیان الهی بستر تمدن نوین ایران
دبیر پنجمین همایش ادیان توحیدی گفت: اصفهان با 
تدبیر اندیشمندان امروزی همچون گذشته می تواند در 
بنای تمدن نوین ایران اسالمی به ویژه در حوزه فرهنگ 

پیشتاز باشد.فریبرز راهدان در پنجمین همایش ادیان 
توحیدی در هتل عباسی اصفهان با خوش آمدگویی به 
پیروان ادیان توحیدی برای حضور در این همایش اظهار 

داش��ت: در این جمع میهمان از میزبان بازشناختنی 
نیست و اعضای دبیرخانه توحیدی خود میزبان هستند 

و حضور... شکوهمند و...

رونمایی از روپوش مضجع حضرت اباعبداهلل )ع( 
مسوول کارگاه آفرینش های هنری 
ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
اصفه��ان گفت:همزم��ان ب��ا میالد 
 امام حس��ن عس��گری )ع( روپوش 
ملیله دوزی ش��ده مضجع ش��ریف 
حض��رت اباعب��داهلل حس��ین )ع( 
در اصفه��ان رونمای��ی م��ی ش��ود. 

محمدحسین ایرانپور اظهار داشت: 
این روپوش که از پارچه مخمل جیر 
س��بزرنگ تهیه ش��ده و آیات قرآن 
کریم، القاب سیدالش��هدا با استفاده 
از هنرهای ملیل��ه دوزی، گلدوزی و 
س��نگ دوزی بر روی آن نقش بسته 

است، به دست ۱4 بانوی...
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گفت و گو يادداشت

وفاق

مدير کل تبلیغات اسالمی استان: 

بايد جوان ترها را با مستندات 
قبل از انقالب آشنا کرد

 بیش��تر از ربع قرن پیش ، 
 کش��ور ما ای��ران ش��اهد

رخ دادن حوادث بس��یاری  
در درون خود بود. 

حوادث��ی ک��ه از باالترین 
س��طوح مملکت آغاز شد و 
تا گمنام ترین و دورافتاده 
ترین نقاط ای��ران هم ادامه 

یافت... .
کلی��ه  ک��ه  حوادث��ی 
ساختارهای کش��ور را در تمامی س��طوح متحول کرد و سرانجام به 
خواس��ت مردم و به رهبری امام خمینی )ره( ، منجر به شکل گیری 

چارچوب و ساختاری جدید به نام» جمهوری اسالمی ایران « شد. 
اما بدون تردید یکی از کارآمدترین روش های ممکن برای انتش��ار 
حقایق مربوط به آن دوران، ش��نیدن سخنان کس��انی است که آن 
 روزها را به چش��م خود دیده و درک کرده اند. یک��ی از این افراد نیز 

حجت االسالم بهشتی نژاد است. 
حجت االس��الم بهش��تی نژاد در حال حاضر مدیریت کل تبلیغات 

اسالمی استان اصفهان را بر عهده دارد.
 انقالب اس�المی اي�ران در حدود س�ی و پنج س�ال پیش و 
 در چنی�ن روزهاي�ی رخ داد. ارزش ه�ای برجس�ته ای که
 در روند ش�کل گیری اين اتفاق بزرگ  ش�کل گرفت، از نظر 

شما چیست؟ 
این دهه پیام های فراوانی با خود به همراه دارد. همان پیام هایی که از 
حنجره مبارک امام عظیم الشان )ره( صادر شد و به گوش همه مردم 
ایران رسید. به عالوه این پیام ها را می توان از شعارهایی که مردم در 
دوران انقالب سر می دادند و خواسته ها و مطالبات شان را در آن ها 

مطرح می کردند نیز دریافت کرد. 
به وضوح می بینیم که در زبان و سخنان امام )ره( از همان روزهای 

آغازین نهضت چند نکته مهم وجود دارد. 
از این نکات، یکی اعتراض بر شرایط حاکم در آن زمان است و بعد هم 
داعیه استقرار یک نظام الهی و خدامحور و این درست همان چیزی 
اس��ت که تفاوت میان نهضت امام و نهضت ه��ای دیگری که در آن 
زمان حضور داشتند محسوب می شود. این که هر چند آن ها سبقه 
دینی داشتند و بی ارتباط با مجامع دینی و روحانیت هم نبودند، اما 
به صورت برجسته اس��تقرار حکومت دینی را دنبال نمی کردند و به 
دنبال تاس��یس یک نظام دینی نبودند و چه بسا برای اداره مملکت 

برنامه مدون و کاملی در ذهن نداشتند.
از نظر شما علت شکست و حذف آن ها همین بود؟ 

بله . به همی��ن علت آن ها نتوانس��تند برق��رار بمانن��د. اما نهضت 
امام عزیز با آن تجربه فراوانی که از گذش��ته داش��تند و دوراندیشی 
علمی و دینی که در نگرش ایش��ان بود و همچنین با آن نفس واالی 
تاثیرگذاری که داشتند توانس��ت اکثریت مردم انقالبی و متدین آن 
زمان را با خود همراه کند و همچنان بر محور آرمان حکومت دینی 
 برقرار بماند تا این که باالخره در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ آن را تاسیس

 کردند.
 درباره ش�کل گیری نظام اس�المی و پی ريزی آن به دس�ت

 امام )ره( چه فکر می کنید؟
در س��ال ۴۸ که امام در نجف حضور داشتند با اس��تفاده از فرصت 
 مناس��بی که تبعی��د در اختی��ار ایش��ان ق��رار داد، در اوج اقتدار و 
روشن بینی و آینده نگری برقراری حکومت دینی را پیش بینی کرده 
و بحث والیت فقیه را پی ریزی کردند و این نشان می دهد که امام از 
همان ابتدا به حکومت دینی می اندیشیدند. بنابر این به همین خاطر 
دشمن نتوانست این انقالب را سرکوب کند و انقالب وارد مرحله دوم 

شد و نهایتا پایه های نظام پی ریزی شد. 
از طرفی، برجسته ترین آرمانی که در توده های مردم طنین انداخت 
 آرمان »اس��تقالل، آزادی جمهوری اس��المی«بود. که این مس��اله 

نشان دهنده تمایل مردم به سوی تشکیل حکومتی دینی بود. 
و البته به حمدهلل در ۳۵ س��ال پس از وقوع انقالب، دوران ۱۰ ساله 
رهبری امام راحل و پس از آن دوران رهبری رهبر فرزانه انقالب نشان 

از توانایی ایشان در برقراری و اداره حکومت اسالمی دارد. 
 به نظر ش�ما چنانچه در کش�ور ما انقالب رخ نمی داد ما االن

 در چه وضعیتی بوديم؟ 
خداوند در قرآن می فرماید که سرنوش��ت و وضعیت یک قوم تغییر 

نمی کند مگر این که خودشان بخواهند. 
در کش��ور ما هم در دوران طاغوت وضعیت بس��یار بدی برای مردم 
 وجود داش��ت. حکوم��ت طاغوت از فس��اد بس��یار زی��ادی در امر 
حکومت داری برخوردار بود و همین مس��ایل باعث ش��د که میزان 
نارضایتی م��ردم باال ب��رود و بر علی��ه آن رژیم قیام کنند. مس��لما 
چنانچه انقالبی در کش��ور م��ا اتفاق نم��ی افتاد و رژیم مس��تکبر 
طاغوت نابود نمی ش��د تا امروز چیزی از سرمایه های مردم و کشور 
باقی نمانده بود و البته نمی توان چنین تصوری داش��ت چون لطف 
 الهی شامل حال مردم ما ش��د و آرمان های انقالب در آن ها اثر گزار

 بود. 
به عنوان سوال آخر، با توجه به اين که بخش اعظم نسل جوان 
امروز امکان برقراری يک ارتباط مس�تقیم با دوران انقالب 
و حال و هوای واقعی آن را نداش�ته ان�د و از طرفی امروزه به 
 دلیل هجوم اخبار رس�انه های بیگانه در کش�ور، در معرض 
آن ها قرار می گیرند، چه طور بايد آن ها را به سمت پايبندی 

به ارزش های انقالب فراخواند؟ 
از نظر ما هر انس��انی که متولد می ش��ود در وجودش دارای فطرت 
پاک الهی است. جوانان هم بیش از س��ایرین این فطرت را در درون 
 خودش��ان دارند و با این فطرت به دنی��ا می آیند لذا تجربه نش��ان 
می دهد که اگر به این ها پرداخته ش��ود و بر روی اندیشه آن ها کار 
شود این ها با استفاده از فطرت پاک الهی شان به حقیقت می رسند. 
هرچند شاید در یک مقطع در ایش��ان برخی از ارزش ها کم رنگ تر 

شود اما از اصل و اساس از بین نمی رود. 
اما نباید فراموش کنیم که این مساله از مسوولیت ما در قبال آن ها 
چیزی کم نمی کند. چرا که باید بر روی این جوان ها کار شود و نباید 

به حال خودشان گذاشته شوند. 
چه راهکارهايی را به اين منظور پیشنهاد می کنید؟ 

یکی از راه ها این اس��ت که باید جوانان را با وضعیت اسف بار قبل از 
انقالب آشنا کرد و به طور مس��تند در این باره با آن ها به گفت و گو 
نشست ، تا بهتر بتوانند از وضعیت موجود و وضعیت گذشته درک و 

شناختی به دست آورند. 
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مذاکره جبهه پایداری برای ثبت در وزارت کشور

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: جبهه پایداری برای ثبت قانونی، مذاکراتی با مسووالن 
وزارت کشور داشته است و اگر نیاز باشد مجوز خواهد گرفت.جبهه پایداری یک جبهه گفتمان 

محور و مبتنی بر قانون است و از این رو باید سازوکار قانونی را نیز طی کند.

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

 دولت به دنبال 
رفع مشکل روستاها

امريکا به سمت افول 
قدرت حرکت می کند

فرماندار اردس��تان گفت: دولت تدبیر و امید به دنبال رفع مشکالت مردم در 
مناطق محروم و روستاهای کشور اس��ت و در این راه تاکنون از هیچ تالشی 
 دریغ نکرده است.بهرام خواجه سعیدی در مراسم جشن روستایی به مناسبت 
سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در مسجد روستای خوش آباد 
بخش گرمسیر شهرستان اردستان افزود: نظر دولت دکتر روحانی رسیدگی 
به مشکالت روستاهاس��ت و به طور قطع آینده روشنی برای اقشار محروم در 
روستاها وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: انقالب ما فرهنگی با تفکرعلوی است 
که به رهبری حضرت امام )ره( به پیروزی رسید.فرماندار اردستان اظهار داشت: 
امروز کشور ما به رغم مش��کالتی که دش��منان برای انقالب اایجادکرده اند، 
توانسته در زمینه علمی و فرهنگی، پزشکی، هوا فضا و صنایع نظامی و صنعتی 

پیشرفت های چشمگیری داشته باشد

ارش��د نظامی ارتش در اصفهان، یزد و چهارمحال و بختی��اری گفت: بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی، شوروی به عنوان یکی از قطب های جهان سقوط کرد 
 و در زمان فعلی نیز امریکا قدرت سابق را ندارد و به سمت افول قدرت حرکت 

می کند.
 امیر س��رتیپ رضا جه��ادی در همایش س��ربازان عاش��ورایی عصر غیبت 
اصفهان، اظهار داش��ت: در طول پیروزی انقالب اسالمی س��ربازان شجاعی 
 داشتیم که جان فشانی های این عزیزان، ایران امروز را در اوج اقتدار قرار داده

 است.
وی با بیان این که مردم سختی های زیادی را برای موفقیت های امروز تحمل 
کرده اند، تصریح ک��رد: در مقطع فعلی باید قدر این اقت��دار و عزت جمهوری 

اسالمی را بدانیم و اجازه ندهیم این انقالب به دست نامحرمان بیافتد.

استاد برجسته دروس خارج حوزه علمیه قم گفت: کسانی 
که منکر تقدیر و رحمت الهی هس��تند، شناختی از معرفت 

پروردگارعالم ندارند. 
آی��ت اهلل س��یدمیرمحمد یثرب��ی در پای��ان درس خارج 
فقه با نقد و بررس��ی نظری��ات برخی از مدعی��ان عرفان در 
مورد امی��دواری به رحمت الهی با اس��تناد ب��ه فرازهایی از 
مناج��ات متوس��لین، مهمترین س��رمایه انس��ان از منظر 
 امام س��جاد )ع( را رحمت الهی و ش��فاعت معصومین )ع(

 دانست.
وی در ادام��ه گفت: رحمت خداوند متعال واس��عه اس��ت 
وهرگز رحمت خوی��ش را از بندگانش دری��غ نمی ورزد اما 
بعضی از مدعی��ان اهل معرف��ت ادعا می کنند که انس��ان 
نباید به رحم��ت پروردگار امیدوار باش��د، زی��را امیدواری 
 ب��ا اراده اله��ی در تع��ارض اس��ت.رییس ح��وزه علمی��ه

 کاشان تصریح کرد: این مدعیان این گونه استدالل می کنند 
که چون خداوند متعال مالک تمام عوالم هس��تی است، هر 
طور که بخواهد بر مملوکات خود تص��رف می کند اما بنده 
امیدوار چی��زی از پروردگار می خواهد که ب��ا اراده الهی در 
تناقض است.وی ادامه داد: افرادی که با داعیه عرفان، بعضی 
افراد را اغوا م��ی کنند، پا را فراتر گذاش��ته و حتی به تقدیر 

پروردگار معترض هستند.

ریی��س س��ازمان عقیدتی سیاس��ی ارتش گف��ت: انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران که به برکت وجود امام خمینی)ره( 
محقق شد به ترویج سبک زندگی اس��المی پرداخت و آن 
 را احیا کرد.حجت االس��الم والمس��لمین سید محمد علی

 آل هاش��م  با اش��اره به دس��تاوردهای انقالب در ۳۵ سال 
گذش��ته، مرور بر تحوالت این س��ه دهه و مقایس��ه  آن با 
گذشته را از جمله اقداماتی دانست که می تواند نسل جدید 
را با واقعیت ای��ران قبل و بعد از انقالب بهتر آش��نا کند.وی 
با بیان این که برنامه های دین اس��الم به برکت این انقالب 
احیا و اجرایی شد، خاطرنشان کرد: گسترش محافل دینی، 
استقبال از برگزاری مراسم اعتکاف از سوی جوانان، ارتقای 
منزلت و ش��أن زن، تربیت افراد معتقد و انقالبی و تحول در 
 سینما، کتاب، گسترش فرهنگ عاشورا و مهدویت از جمله

 ارزش هایی است که به برکت هدایت های پیامبر گونه امام 
راحل احیا ش��دند.نماینده ولی فقیه در ارت��ش با طرح این 
پرسش که »چه قدر توانسته ایم در بحث مطالبه رهبرفرزانه 
انقالب در طرح حفاظ قرآن موفق عمل کنیم؟خاطرنشان 
کرد: خوش��بختانه ما در نیروهای مس��لح به وی��ژه ارتش 
جمهوری اس��المی ایران در راس��تای افقی که معظم له در 
بحث تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم، ترسیم کر ده اند، 
قدم های خوبی برداشته ایم که البته باید بیشتر تالش کنیم.

رییس جمهور از مردم به خاطر مش��کالت به وجود آمده در 
توزیع سبد کاال عذرخواهی کرد.

حس��ن روحانی رییس جمهوری اس��المی ایران در ابتدای 
سومین  گفت وگوی تلویزیونی خود با اشاره به تاخیر در پخش 
این گفت وگو گفت: می خواهم از مردم عزیز که مدت مدیدی 
پای تلویزیون نشستند و منتظر این برنامه ماندند تشکر کنم.

وی خطاب به سونیا پوریامین یکی از مجریان این گفت وگو 
تصریح کرد: خوشحالم که با این تاخیر شما را در این برنامه 
داریم.به گزارش فارس، گفته می شود یکی از دالیل تاخیر 
 در برنامه، اختالف بر س��ر مجری های ای��ن گفت وگو بوده

 است.
رییس جمه��ور در ادامه با اش��اره به ایام ده��ه فجر انقالب 
اسالمی اظهار داش��ت: انقالب اس��المی یک معجزه بزرگ 
تاریخی بود.روحانی ادامه داد: آگاه��ی، وحدت و فداکاری 
مردم در کنار راهبردی چون امام باعث شد انقالب اسالمی 
به پیروزی برس��د و اگر ام��روز نیز همان آگاه��ی و وحدت 
 میان ملت در کنار پرچم داری پرچم دار امروز انقالب یعنی 
آیت اهلل خامنه ای باش��د، پیروز صحنه خواهیم بود.روحانی 
اظهار داشت: دولت از نقد و انتقاد استقبال می کند .وی با بیان 
این که قدم بزرگی در سیاس��ت  خارجی برداشته ایم گفت: 
تعامل ما با قدرت های بزرگ جهانی دچار تحول شده است. 

یکی از مراجع تقلید گفت: وهابیت تکفیری با تفسیر گزینشی 
از قرآن سعی در توجیه جنایات خود دارد ولی با استفاده از 

آیات همین کتاب می توان جواب آن ها را به سادگی داد.
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در مراسم اختتامیه نوزدهمین 
المپیاد بین المللی قرآن و حدیث که در سالن قدس مجتمع 
آموزش عالی امام خمینی )ره( برگزار شد با اشاره به روایتی از 
حضرت علی )ع( اظهار داشت: ایشان فرمودند »کسی در کنار 
قرآن نمی نشیند مگر این که وقتی بر می خیزد یا هدایتی بر او 
افزوده شده یا نقاط ضعفی از او کم شده است« و توجه داشته 

باشیم که این قانونی کلی در همه زمان هاست.
وی افزود: قرآن کتابی اس��ت اثرگذار که هیچ وقت تاثیرش 
کم نمی ش��ود و از بین نمی رود؛ برگزاری چنین المپیادی 
 با این تع��داد ش��رکت کننده یک��ی از کارهای ارزش��مند 
 جامعه المصطفی محس��وب می ش��ود و به همین دلیل از

 دست اندرکاران آن تشکر می کنیم.
استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه به حدیثی از حضرت 
محمد)ص( اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند »مسایل جدید 

و شگفتی های قرآن هرگز تمام و کهنه نمی شوند.«
وی ادامه داد: توصیه ما به طالب و کسانی که با قرآن مأنوس 
هستند این است که فکر نکنید همه ملزومات را فرا گرفته اید 

زیرا خدا نامحدود است و کالم او هم همین ویژگی را دارد.

عقیدتی  دولت حوزه  مراجع 

 منکران تقدير
 شناختی از معرفت ندارند

 امام خمینی احیاگر
 سبک زندگی دينی بود

عذرخواهی ريیس جمهور 
از مردم

جواب وهابیت تکفیری را 
می توان با قرآن داد
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در مبارزاتی که بیش از یک دهه قبل از پیروزی انقالب شکل گرفته 
بود، درخشان ترین حضور، مربوط به توده مردم بود که با مبارزات 

بزرگ و کوچکشان ذره ذره رژیم استبداد را به نابودی کشاندند.
  مردمی که مب��ارزه را جزء الینف��ک زندگی خود می دانس��تند.

 چند فریم خاطره کوتاه از نهضت انقالبی مردم و نقش آفرینی آن ها 
که در گفت وگو با تسنیم عنوان شده در ادامه می آید.

        عکس شاه، طعمه بخاری نفتی کالس
سال ششم بودم. من و دوستم زود هنگام وارد حیاط مدرسه شده 
بودیم. خلوت بود و هوا خیلی س��رد. برای آن که گرم شویم داخل 
کالس رفتیم. کسی داخل ساختمان نبود. فقط بابای مدرسه مشغول 
روشن کردن بخاری نفتی کالس ها بود.کبریت ها را از او گرفتیم تا 
مابقی بخاری ها را ما روشن  کنیم. بعد از روشن کردن همه بخاری ها 
کنار یکی از آن ها ایستادیم، خوب که گرم شدیم فکری به سرمان زد 
عکس شاه را از باالی تخته سیاه کندیم. آن را تکه تکه کرده و درون 
بخاری ریختیم. سوزاندنش لذت بخش بود. برای این که لو نرویم 
و مشخص نشود چه کس��ی و در کدام کالس این کار را انجام داده، 

تصمیم گرفتیم به تمام کالس های پایه  ششم برویم و همین بال را 
سر عکس شاه بیاوریم. عکس های ش��اه چند کالس را در بخاری 
سوزاندیم، اما وقت تنگ بود و مدرسه کم کم شلوغ می شد. با یک 
خالقیت جدید، یک شیشه جوهر برداشتیم و در مابقی کالس ها به 
عکس شاه جوهر پاشیدیم. تا مدت ها در مدرسه ولوله ای به پا بود. 
از ساواک آمده بودند برای شناسایی عامالن این کار. دهان به دهان 
چرخیده بود که خانه  یک سری از کالس  ششمی ها را هم گشته اند. 
اما بعد از مدتی که نتوانستند چیزی پیدا کنند، ترجیح دادند موضوع 

را فراموش کنند.
»محمد کاظم فرح زادی«

        نان با طعم اعالمیه
خیلی دی��ر کرده بود. خری��د چند عدد نان که ای��ن همه معطلی 
نداش��ت. زمان حکومت نظامی فرارس��یده بود و نگرانی ما بیشتر 
ش��ده بود. بعد از گذش��ت س��اعتی، پدر با چند عدد نان به خانه 
بازگشت. وقتی ما با نگرانی علت تاخیرش را جویا شدیم گفت که 
در این مدت به شاطر علی آقا )نانوای رو به روی آرامگاه رضا شاه( 

در پخش اعالمیه کمک می کرده است. ش��اطر علی آقا در ساعت 
حکومت نظامی کار چاپ و پخش اعالمیه می کرد و وقتی پدر برای 
خرید نان به نانوایی رفته بود، فهمیده بود که به کمک نیاز دارد. پدر 
گفت: پیشش ماندم تا ساعت حکومت نظامی فرا رسد، بعد کرکره  
مغازه را پایین کشیدیم و با هم اعالمیه های چاپ شده را الی نان  
می گذاش��تیم و هرکس که با عالمت به کرکره  مغازه می زد از زیر 

کرکره نان را به او می دادیم!
»اسماعیل رازی«

        لبیک به امام از مقابل ساختمان ساواک
سال ۴2 بود. برادرم برای شرکت در مجالس انقالبیون به قم رفته 
بود. وقتی به خانه بازگش��ت، از البه الی وس��ایلش یک نوار ضبط 
 بیرون آورد و گفت: این نوار س��خنرانی امس��ال آیت اهلل خمینی

 است.
 نمی دانید با چه مصیبتی این نوار را از ق��م تا این جا آورده ام. برای 
این که نوار توسط مامورین شاه شناسایی نش��ود روی آن عکس 
یک خواننده زن را چسبانده بود. خانه ما درست مقابل ساختمان 

ساواک بود.
 به همین دلیل برای گوش دادن به ن��وار مجبور بودیم که صدای 
ضب��ط را خیلی کم کنیم تا کس��ی متوجه نش��ود. آن قدر کم که 
باوجود آن که دورتا دور ضبط حلقه زده و سرهایمان را نزدیک آن 
کرده بودیم ،ولی بازهم به سختی می شنیدیم. با این حال بارها آن 
سخنرانی را گوش کردیم. آن قدر که تمام جمله های امام را حفظ 

شده بودیم!
»فاطمه فرح زادی«

        فکری برای فرار از فیضیه
شاه معافیت نظام وظیفه برای طالب را لغو کرده بود. خوب فهمیده 

بود که علوم دینی برای سلطنتش ضرر دارد.
 ب��ا زور لب��اس از تن ط��الب درم��ی آورد و آن ه��ا را به س��ربازی 
می فرس��تاد. یکی از همان روزه��ا در فیضیه بودم ک��ه چند تن از 
دوس��تان خبر دادند ماموران س��اواک در بیرون کمین کرده اند و 
 هر طلبه ای که از فیضیه خارج می ش��ود را گرفته و برای س��ربازی 
می برند.  دوستان هشدار دادند که در فیضیه بمانید و بیرون نیایید. 
اما من می بایست آن جا را ترک می کردم. فکری به سرم زد. گوشه و 
کنار را گشته و یک تکه چوب پیدا کردم. آن را چوب دستی خود قرار 
دادم، چوب را زیر بغل زدم و وانمود کردم که پایم معلول است! و لنگ 
لنگان از فیضیه خارج شدم. این کار باعث شد که ماموران با من کاری 

نداشه باشند، اما  خشم را در چشمانشان می دیدم.
»حجت االسالم موسوی«

خاطراتی از نهضت انقالبی توده مردم

شاه معافیت نظام وظیفه برای طالب را لغو کرده بود

حجت االسالم سیدحسن خمینی:مبارزه با طعم اعالمیه و لبیک به امام از مقابل ساواک

 هنر امام، ايجاد وحدت
 بین کثرت ها بود

 نوه امام راحل با اش��اره به این که انق��الب کثرت ها را 
به وحدت تبدیل ک��رد گفت: هنر ام��ام ایجاد وحدت 
 بین کثرت ه��ا و خلق اثری زیبا به نام انقالب اس��المی

 بود.
حجت االسالم سیدحس��ن خمینی در آیین اختتامیه 
دومین جش��نواره سراسری شعر اش��راق که در سالن 
همایش های دفتر تبلیغات اس��المی ح��وزه علمیه قم 
برگزار شد با اشاره به این که بزرگان تفاوت هایی را برای 
علم و هنر قایل می شوند، اظهار داشت: برخی گفته اند 
علم عبارت اس��ت از تفریق وحدت ها، در حالی که هنر 
عبارت اس��ت از تجمیع کثرت ها، شما در علم باید یک 
واقعیت را بش��کافید و به اجرا بپردازی��د. علم وقتی به 
دست می آید که به اجرای پدیدآورنده اشیا دسترسی 

پیدا  کنید.
وی ادام��ه داد: در مقابل، هنر تجمیع کثرت ها اس��ت، 
ش��ما هنگامی در هنر به یک ش��عر، تابل��و و اثر هنری 
هنرمندانه می رس��ید که کثرت ه��ا را فراموش کنید. 
اگر ذره ذره رنگ ها و تک تک صداها را بشنوید به هنر 

دست نمی یابید.
نوه امام خمین��ی )ره( با بیان این ک��ه هنر مادامی هنر 
است که اجزای پدیدآورنده یک اثر هنری خودشان را 
در غالب وحدتی که روح اثر است گمشده ببینند، ابراز 
داشت: اگر کلمه کلمه را ببینید به شعر نمی رسید و اگر 
نقطه نقطه را ببینید به نقاش��ی نمی رسید، هنر وقتی 

پدید می آید که وحدت پدید آمده باشد.
حجت االس��الم خمینی افزود: شعر یک مجموعه است 
که در کنار ه��م اثربخش��ی می کند و اگر ای��ن اجزا را 
 از ه��م جدا کردی��م و اجزا را شکس��تیم ب��ه اثر هنری

 نمی رسیم.
وی با اش��اره به این ک��ه کثرت ها در کنار ه��م معنادار 
می ش��وند، بیان داش��ت: معنادار ش��دن این کثرت ها 
باید هدف دار باش��د و سومین ش��رط این است که در 
 وحدت، کلمه ها دارای معنایی فربه ت��ر از معنای خود

 می شوند.
 ی��ک واژه در حال��ت عادی ش��اید برانگی��زی خاصی 
نداش��ته باش��د ولی در یک ش��عر باعث التهاب شده و 
ش��ور می آفریند و ارزش��ی مازاد بر ارزش واقعی خود 

پیدا می کند.



یادداشت

سبک زندگی 

اشتغال دختران 
به بهای بیکاری پسران

امام جمعه موق��ت اصفهان با بیان این که اولویت اش��تغال 
 ب��ا پس��ران در جامعه اس��ت، گف��ت: دخت��ران جامعه ما

در حالی مشغول به کار هستند که پسران بیکار بسیاری در 
کشور وجود دارند.وی با توجه به این که رهبر معظم انقالب 
در سال گذشته مبحث اصالح سبک زندگی را مطرح کردند 
در مورد سبک زندگی ایرانی و اسالمی و لزوم اصالح سبک 
زندگی اظهارداشت: سال های زیادی بر ما گذشته است که 
بیگانگان بر ما تسلط داشته و فرهنگ و سبک زندگی خود 
را بر ما تحمیل کردند.وی با بیان این که تهاجم فرهنگی در 
دوران دولت های طاغوتی طی ده ها سال پیش برای تغییر 
فرهنگ و سیاست اسالمی اجرا می ش��د، افزود: رسانه های 
غرب��ی و ماهواره ها به صورت مداوم فرهن��گ غربی و حتی 
طالق و موارد دیگر را برای ما تروی��ج می کنند.امام جمعه 
موقت اصفهان با اش��اره به این که غرب ب��ا تولید فیلم های 
مبتذل تجردگرای��ی را در میان ما تروی��ج می کند، تصریح 
کرد: متاس��فانه س��بک معماری، روابط خانواده، پوشش، 
تفکرات و فرهنگ غربی در همه ابعاد به ما القا شده و منجر 
به فراوانی بی اخالقی، بی اعتمادی، رش��وه و موارد دیگر در 
جامعه ما شده است.وی با اعتقاد بر این که ما نیاز به بازگشت 
به فرهنگ اصیل خود را داریم و اشرافی گری و تجمل گرایی 
ازدواج جوانان و زندگی ما را با مش��کل مواجه کرده است، 
ادامه داد: در حالی که قرآن به ما وعده داده اس��ت که خود 
روزی فرزندان ما را می رساند امروز ما مانند زمان جاهلیت 
سقط جنین می کنیم.حجت االس��الم رهبر با بیان این که 
ترک ازدواج و تجرد گرایی با اسالم مطابقت ندارد و روابط نا 
مشروع، مشکالت بسیاری را برای ما به وجود آورده که این 
مسایل با اس��الم در تضاد اس��ت، بیان کرد: متاسفانه امروز 
 آمار طالق روز به روز در حال افزایش است و این مساله باید

 آسیب شناسی ش��ود.امام جمعه موقت اصفهان در انتقاد 
از وضعیت اشتغال در کشور اشاره کرد: چرا باید به این حد 
کارمند زن در کشور وجود داشته باشد در حالی که بسیاری 
از این مشاغل مشاغلی است که لزومی به انجام آن از سوی 
یک زن وجود ندارد و این مس��اله خود سبب شده است که 
بسیاری از پس��ران جامعه ما که برای اداره زندگی نیازمند 
اشتغال هستند، بیکار باشند در حالی که اولویت اشتغال با 
پسران است.وی با تاکید بر این که باید به صورت جدی تر به 
این موضوع پرداخته و فرهنگ سازی شود، خاطرنشان کرد: 
باید در این مرحله مذهبی های ما سبک زندگی اسالم را در 

ابعاد مختلف بیان کنند.
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یک موسسه خیریه به 70 نوعروس کاشانی جهیزیه اهدا کرد
موسسه خیریه علی بن موسی بن الرضا )ع( کاش��ان به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
 به 70 نوعروس بی بضاعت این شهرس��تان جهیزیه اهدا کرد.   مس��وول این موسسه خیریه این

 جهیزیه ها را شامل یخچال، فرش، اجاق گاز، جارو برقی و ماشین لباسشویی عنوان کرد.

3

پیش بینی مي ش��ود که ورود مس��افران نوروزي سال 93 به 
اصفهان بیشتر از سال های قبل باشد؛ لذا آمادگی برای اسکان 
تعداد بیش از ۱۵0 هزار نفر ش��ب خواب برای ش��هر اصفهان 

الزم است.
در سال هاي گذش��ته اسکان مسافران در س��اختمان اداري، 
حسینیه ها، باغ غدیر، پارک هاي قلمستان، فدک و استقالل 
به عنوان اقامت موقت در فضاي باز انجام مي شد؛ به گونه اي 
که پس از حدود 7 س��ال تعداد پارک های ویژه اسکان موقت 
مسافرین به ۱3 محل و گاهي به ۱7 محل نیز مي رسید و این 
امر منجر به ناهنجاري هاي فراوان مانند: اختالل در نظم شهر، 
 ترافیک ، ناامني هاي جاني ناشي از گازگرفتگي، ناامني هاي

 انتظامي و امنیتي نابه ساماني و نازیبایي و ... در شهر به ویژه 
در محدوده محل هاي اقامت موق��ت روباز علي الخصوص باغ 
 غدیر گردی��د و موجب��ات نارضایتي ش��هروندان اصفهاني را

 فراهم آورد. 
طی چند س��ال گذش��ته رویکرد اصلی س��تاد بر اساس ارایه 
خدمات مطل��وب ب��ه گردش��گران درضمن جل��ب رضایت 
ش��هروندان و با هدف رسیدن به آرمان ش��هر اسالمي تعیین 
ش��د و در نهایت رویکرد س��تاد در س��ال ۱39۱ و براي سال 
۱39۲ افزایش کیفیت اس��تفاده از امکانات عمومي ش��هر به 
 گونه اي که همه مردم چهارده روز به یاد ماندني را تجربه کنند

 تعریف شد. 
اما اینک با فرارس��یدن ایام پایاني س��ال 9۲ و نزدیک ش��دن 
به س��ال جدید ش��هرداري اصفهان با رس��التي ک��ه بردوش 
دارد موظف اس��ت ش��هر اصفهان را آن گونه که شایس��ته 

اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اس��المي اس��ت 
و در راستاي رس��یدن به آرمان ش��هر اسالمي جهت 

 استفاده ش��هروندان اصفهان و حضور گردشگران
 مهیا کند. 

محس��ن رنجبر، معاون خدمات 
ش��هری ش��هرداری اصفهان 
برنام��ه  نشس��ت  در 

هماهنگ��ي  و  ری��زي 

امور اس��کان و خدمات س��تاد هماهنگي خدمات س��فر شهر 
 اصفهان گف��ت: در خص��وص اح��کام و دس��تورالعمل های

 مرتبط با س��تاد ن��وروزی هنوز رس��ما ابالغی صادر نش��ده 
اس��ت ولی طبق ابالغ استاندار اصفهان مس��وولیت مدیریت 
بحران کالنش��هر اصفه��ان برعهده ش��هردار اصفه��ان بوده 
و جانش��ین وی معاون خدمات ش��هری اس��ت و بر اس��اس 
 این موض��وع برنامه ریزی ه��ا و اقدامات ش��هرداری اصفهان

 در خصوص آمادگی جهت استقبال از مسافرین انجام خواهد 
شد .

 وي در خص��وص میزان حضور مس��افرین در نوروز امس��ال 
افزود: پیش بینی ما این اس��ت که ورود مس��افران به ش��هر 

بیشتر از سال های قبل باشد و حتی پیش بینی 
حضور میهمانان خارجی را هم داریم 

و با توجه به این مطلب کس��ب 
آمادگی برای اسکان تعداد 

بیش از ۱۵0 هزار نفر 

شب خواب برای شهر اصفهان الزم است . 
مع��اون خدم��ات ش��هري ش��هرداري اصفه��ان تصری��ح 
ک��رد: هم��ه ارگان ه��ای دس��ت ان��درکار در س��تاد ن��وروزی 
ب��ا ه��دف ارتق��ای صنع��ت گردش��گری فعالی��ت  م��ی کنند 
 ول��ی جبه��ه اول ای��ن حرک��ت هت��ل ه��ا و مهم��ان پذیره��ا

 هستند . 
 رنجبر با اش��اره به این ک��ه باید فرهنگ صحیح مس��افرت رواج 
 یابد ، تاکید کرد: اس��کان مس��افرین در مراکز سرپوشیده نظیر 
ورزشگاه ها برای ما مطلوب نیست و این اقدام در شرایط اضطراری 

صورت گرفته است. 
معاون خدمات ش��هري ش��هرداري اصفه��ان در پای��ان ضمن 
اش��اره به وجود باغ فدک به عنوان محلی جهت 
استقرار چادر خواب در نوروز93، سیاست 
کل��ی س��تاد را اس��کان مس��افرین 
 در هتل ه��ا و مهم��ان پذیرها و 
مس��افرخانه ها و در مرحله 
بعدی در مدارس آموزش 
و پ��رورش و منازل 
اس��تیجاری ذکر 

کرد.
 

سیاست كلي ستاد نوروزي در سال ۹3 ،اسکان مسافران در هتل ها و مهمان پذیرهاست

آمادگی اصفهان برای اسکان نوروزی مسافران 

یادداشت

 برندهای برتر رستوران و
 به مناطق آزاد می  روند

بر اس��اس تصمیم جدید دبیرخانه ش��ورای هماهنگی مناطق آزاد 
کش��ور، تس��هیالتی برای ایجاد ش��عب و نمایندگی برندهای برتر 
رستوران و سفره خانه در مناطق آزاد کشور فراهم می شود.به گزارش 
مهر، در این طرح قرار اس��ت با هماهنگی سازمان های مناطق آزاد، 
تسهیالت ویژه و مورد نیاز برای تاس��یس رستوران های دارای برند 
داخلی یا بین المللی با شرایط خاص برای سرمایه گذاری ارایه شود. 
از آن جا که مناطق آزاد کشور هر کدام به تنهایی سهم به سزایی در 
جذب گردشگران داخلی و خارجی دارند؛ حضور برندهای مطرح در 
عرصه غذا و رستوران به رونق هر چه بیشتر صنعت گردشگری کمک 
کند. سازمان های مناطق آزاد کشور تالش می کنند با ایجاد فرصت 
های جدید س��رمایه گذاری در این بخش، مدل های جدید سرمایه 
گذاری در حوزه تغذیه و رستوران را به عالقه مندان و برندهای مطرح 

این حو  زه     ارایه کنند.

كالهبردار حرفه ای دستگاه های 
كارت خوان به دام پلیس افتاد

  رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان از دستگیری یک کالهبردار 
حرفه ای دستگاه های کارتخوان در اصفهان خبر داد.

به گزارش ایمنا، سرهنگ خسروی با اش��اره به این که متهم در یک 
عملیات غافلگیرانه در حین ارتکاب جرم دستگیر شد، گفت: متهم با 
دستکاری دستگاه های کارت خوان، فعالیت آن ها را به صورت موقت 

مختل می کرد تا فرد موفق به دریافت کارت خود نشود.
 وی اف��زود: ای��ن کالهب��ردار، رم��ز اف��راد را هن��گام مراجع��ه 
 به دس��تگاه های کارت خ��وان به خاطر س��پرده و پ��س از این که

  مراجعه کنن��ده محل را ترک می کرد، از حس��اب آن ها برداش��ت 
می کرد.وی با بیان این که مته��م تاکنون به کالهبرداری 3 میلیارد 
ریال از شش نفر اعتراف کرده است، تصریح کرد: تحقیق از این متهم 
 س��ابقه دار برای اعتراف به جرایم و کالهبرداری های بیش��تر ادامه

 دارد.

كارگاه غیر مجاز تولید شیرینی 
پلمب  شد

به گزارش دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان، این کارگاه در شرایط 
نامناسب بهداشتی اقدام به تولید و بسته بندی انبوه شیرینی و توزیع 

آن در کشور می کرد. 
در ای��ن کارگاه که بی��ش از ۲0 نف��ر زن و مرد مش��غول کار بودند 
بیش از ی��ک ه��زار و ۲40 کارتن با هش��ت ه��زار و 680 کیلوگرم 
ش��یرینی آماده توزیع و بیش از 700 کیلوگرم ش��یرینی در دیس 
های فلزی آماده بس��ته بندی کشف شد.این ش��یرینی ها در راهرو 
ها و راه پله های این س��اختمان انبار شده بود تا ش��بانه بارگیری و 
خارج ش��ود. همچنین در این کارگاه چهار کارت��ن رنگ غیر مجاز 
 و ۵00 کیلوگ��رم ان��واع مربای تاریخ گذش��ته و غی��ر قابل مصرف

 کشف شد.

اخبار كوتاه
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ثبت نام در کاروان های حج تمتع س��ال 93، از دیروز) جمعه ۱8 بهمن ماه  (جاری با نام 
نویسی زایران استان های تهران، قم، البرز و قزوین آغاز می شود.۱9 بهمن ماه زایران استان 
های اردبیل، آذربایجان غربی، ایالم، کرمانش��اه، بوشهر، خوزستان، سمنان، سیستان و 
بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، گیالن، مازندران، 
هرمزگان، همدان و گلس��تان و ۲0 بهمن ماه نیز نام نویسی زایران استان ها و شهرهای 
آذربایجان شرقی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراس��ان رضوی، خراسان شمالی، 

خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، یزد و کاشان در کاروان های حج 93 آغاز می شود.
تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری علی الحس��اب حج تمتع که تا تاریخ ۲0 دی ماه 

سال ۱384 در یکی از شعب بانک ملی ودیعه گذاری کرده اند، مشمول تشرف هستند.
پیشتر مهلت نام نویسی مشموالن در کاروان های حج 93 یک هفته اعالم شده بود که 
سازمان حج و زیارت به دلیل شرایط نامناس��ب جوی و بارش برف در برخی استان های 
کشور به ویژه استان های شمالی این مدت را به دو هفته افزایش داد تا مشموالن با خیال 
آس��وده برای ثبت نام در کاروان ها اقدام کنند.بنابر اعالم سازمان حج و زیارت، حداقل و 
حداکثر هزینه سفر به حج سال 93 به ترتیب هفت میلیون و 700 هزار تومان و ۱0 میلیون 
و ۵00 هزار تومان خواهد بود.بر اس��اس این گزارش، ۵0 درصد ظرفیت هر کاروان برای 
ثبت نام اینترنتی از طریق نشانی اینترنتی haj.ir.http://haj93 در نظر گرفته شده است.

 بنا بر اعالم سازمان حج و زیارت، در حج س��ال 93 پنج گروه قیمتی حذف شده و تعداد 
گروه ها از ۱6 گروه قیمتی در سال 9۲ به ۱۱ گروه قیمتی کاهش یافته است.همچنین 

سرانه اسکان زایران در حج آتی از چهار متر به چهار و نیم متر افزایش یافته است.

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت نس��بت به افزایش بروز موارد 
سرماخوردگی و عفونت های ویروسی تنفسی در استان های برف زده هشدار داد.

دکتر محمود نبوی گفت: عالوه بر مباحث مربوط به سرمازدگی، خطر افزایش عفونت های 
ویروسی تنفسی در استان های درگیر برف شدید به دلیل قطع گاز و تشدید سرما وجود 

دارد.
وی افزود: با توجه به س��رمای هوا، احتمال آلودگی آب نس��بت به فصل تابستان کمتر 
 است. در مجموع بیشترین مشکل بهداشتی در این استان ها اکنون می تواند عفونت های 

حاد تنفسی باشد.
نبوی از ساکنان استان های برف زده خواس��ت که تا حد امکان از سفرها و رفت وآمدهای 
غیرضروری خودداری کنند و افزود: بیماران تنفسی باید بهداشت فردی را بیشتر رعایت 

کنند؛ چرا که ویروس سرماخوردگی در سطوح سرد تا هشت ساعت باقی می ماند.
وی ضمن تاکید بر لزوم رعایت نکات بهداشتی به ویژه از سوی افراد سرماخورده و مبتال به 
عفونت های ویروسی تنفسی، گفت: این افراد شست وشوی مکرر دست ها را فراموش نکنند، 

از دست دادن با دیگران پرهیز کرده و فاصله حداقل یک متر را با سایرین رعایت کنند.
 معاون مرک��ز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت همچنی��ن گفت: مبتالیان 
به تب باال در صورتی که بعد از سه روز درمان س��رپایی بهبود نیافتند، بهتر است جهت 

بررسی های بیشتر به پزشک مراجعه کنند.
وی همچنین به افراد پرخطر و دارای بیماری های زمین��ه ای توصیه کرد در صورتی که 

واکسن آنفلوآنزا تزریق نکرده اند جهت واکسیناسیون اقدام کنند.

شیشه شیر ویژه کودکان مبتال به ش��کاف لب و کام برای 
اولین بار در کش��ور و به همت انجمن خیریه امام حسین 
)ع( تولید ش��د.به گ��زارش رواب��ط عمومی خیری��ه امام 
 حسین)ع( این محصول در سومین نمایشگاه دستاوردها و

 توانمندی های سازمان های مردم نهاد استان اصفهان و با 
حضور استاندار اصفهان و جمعی از هنرمندان و ورزشکاران 
 رونمایی ش��د.مدیرعامل انجمن خیریه امام حس��ین )ع( 
در این باره گفت: یکی از جدی ترین و مهمترین چالش های 
پیش روی والدین کودکان مبتال به شکاف لب و کام به ویژه 
در چند هفته و چند ماهه نخست پس از تولد، شیردهی و 
تغذیه آنان است و با توجه به اختاللی که در قسمت دهان، 

کام و لب این کودکان وجود دارد، عدم امکان تغذیه مناسب 
در بسیاری از موارد، حتی به قیمت جان آنان تمام می شود.

مصطفی حر افزود: از آن جا که تولید این شیشه ها در انحصار 
چند کشور محدود است، قیمت های بسیار باالیی داشته که 
وجود تحریم در سال های گذشته نیز مزید برعلت شده و 
باعث شده تا نه تنها امکان دسترسی والدین کودکان مبتال 
به شکاف لب و کام به این شیش��ه شیرها بسیار سخت و با 
مشکالت شدید همراه شود، بلکه آنان مجبور به پرداخت 
هزینه ای بین ۱70 هزار تومان تا 300 هزار تومان به ازای 
 هر شیشه شیر هستند. همچنین سرشیشه آن قیمتی بین

70 هزار تومان تا ۱00 هزار تومان دارد.
وی ادامه داد: مجموع این موارد، خیرین خیریه امام حسین 
 علیه الس��الم را به فکر واداش��ت تا برای حل این مش��کل 
به طور ریشه ای چاره جویی کنند. در این راستا با همت و 
پشتیبانی جمعی از خیرین کش��ور به ویژه اعضای هیات 
مدیره اتاق بازرگانی قم، اقدامات الزم به منظور طراحی و 
ساخت قالب های این شیشه ش��یر انجام شد و قالب های 
مورد نیاز برای تمامی قطعات این شیشه شیر ساخته و به 

طور کامل در کشور تولید شد.

مس��وول کارگاه آفرینش های هنری س��تاد بازسازی 
عتبات عالیات اس��تان اصفهان گفت:همزمان با میالد 
امام حس��ن عس��گری )ع( روپوش ملیله دوزی شده 
مضجع شریف حضرت اباعبداهلل حسین )ع( در اصفهان 
رونمایی می شود. محمدحسین ایرانپور اظهار داشت: 
این روپوش ک��ه از پارچه مخمل جیر س��بزرنگ تهیه 
ش��ده و آیات قرآن کریم، القاب سیدالشهدا با استفاده 
از هنرهای ملیل��ه دوزی، گلدوزی و س��نگ دوزی بر 
روی آن نقش بسته است، به دست ۱4 بانوی هنرمند 
اصفهان به سرپرس��تی حاجیه خان��م محزونیه و طی 
م��دت ۲ س��ال در کارگاه آفرینش های هنری س��تاد 

بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان آماده شده است.
وی ابعاد این روپوش را 3 در 6 متر عنوان کرد و افزود: 
 برای تهیه این روپ��وش 30 متر پارچ��ه مخمل جیر، 
30 متر آس��تری، 30 طلق اصل، ۲0 مت��ر قیتون، ۱7 
متر ریش��ه، ۵هزار مثقال ملیله، 300 مثقال ش��مش 
طال، ۲6 کیلو س��نگ های قیمتی از ۱0 نوع همچون 
یاقوت و زمرد، 30 کیلو مروارید اصل و ۲0 بند مروارید، 
 عقیق و یاقوت درشت به کار رفته است.مسوول کارگاه

 آفرینش های هنری س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات 
اس��تان اصفهان با اش��اره به برخی از نق��وش طراحی 
شده در این روپوش اظهار داشت: در میانه این روپوش 
ترنجی ب��زرگ ک��ه در میانه آن حدیث مع��روف  »إّن 
 الحس��ین مصباح اله��دی و س��فینه النج��اه« با هنر 

ملیله دوزی منقوش شده است.
مس��وول کارگاه آفرینش های هنری س��تاد بازسازی 
عتبات عالیات اس��تان اصفهان تصریح کرد:همچنین 
۵ س��بد گل ب��زرگ مزی��ن به ن��ام ه��ای اهلل، محمد 
مصطفی، علی مرتضی )ع(، فاطمه الزهرا)س( و حسن 

مجتبی)ع( طراحی شده است.

دومین جشنواره ملی س��گ های نگهبان، شکارچی و 
جس��ت وجوگر از ۲3 بهمن س��ال جاری به مدت سه 
روز در اصفهان برگزار می ش��ود. نماینده اتحادیه بین 
 ).ACI.e.v( المللی سگ ها از کش��ور آلمان در ایران
اظهار داشت: این جشنواره با هدف شناسایی بهترین 
نژاد سگ های گارد، شکارچی و جست وجوگر، بهترین 
سگ گله ایرانی برای ثبت جهانی و شناسایی بهترین 
پرورش دهندگان و مربیان کشوری سگ های نگهبان، 
شکار و زنده یاب برگزار می ش��ود. امیرحسین جوانی 
تصریح کرد: این جشنواره به صورت تخصصی برگزار و 
در آن مربیان سگ ها، سگ های ضد شورش یگان ویژه 

و امداد هالل احمر با یکدیگر به مسابقه می پردازند. 
وی با تاکید بر این که ورود س��گ های تزیینی به این 
جش��نواره مطلقا ممنوع اس��ت، افزود: این جشنواره 
صرفا یک فعالیت تخصصی در زمینه سگ های گارد، 
شکارچی و زنده یاب است و با س��یرک و نمایش فرق 
دارد. نماینده اتحادیه بین المللی س��گ ها از کش��ور 
آلمان اضافه کرد: این جشنواره می تواند به واحدهای 
دولتی که در زمینه آموزش سگ و بهره گیری از آن ها 
فعالیت دارند در راس��تای جایگزینی سگ های جوان 
به جای س��گ های از کار افتاده کمک کند. وی گفت: 
تاکنون استقبال خوبی از این جش��نواره شده و مرکز 
آموزش و پرورش س��گ های نزاجا، سازمان زندان ها 
و هالل احمر اعالم آمادگی ک��رده اند. وی اضافه کرد: 
در بخش خصوص��ی نیز از آذربایجان ش��رقی، تهران، 
اصفهان، بوش��هر، کرمانشاه، قم، مش��هد، شیراز، یزد، 
کرج، مازندران، گیالن و بندرعباس در این جش��نواره 
حض��ور خواهند داش��ت.جوانی ی��ادآور ش��د: هزینه 
 برگزاری جش��نواره از طریق بخ��ش خصوصی تامین

 می شود.

اصفهانی ها  فردا در كاروان های 
حج  ثبت نام می شوند 

عفونت های ویروسی را  در 
استان های برف زده جدی بگیرید 

در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های َسمن 
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اخبار کوتاهيادداشت

 تولید ساالنه 43 هزار تن مرغ 
و تخم مرغ در کاشان 

 مدیر جهادکشاورزی کاش��ان گفت: س��االنه 43 هزار تن گوشت مرغ و 
تخم مرغ در این شهرس��تان تولید می ش��ود.مجید کاف��ی زاده افزود: 
شهرستان کاش��ان رتبه دوم تولید گوش��ت مرغ و رتبه اول تولید تخم 
مرغ استان اصفهان را دارد.وی میزان سرمایه گذاری واحدهای تولیدی 
گوشت مرغ و تخم مرغ این شهرستان را افزون بر یک هزارمیلیارد ریال 
دانست.کافی زاده همچنین گفت: مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک نخستین 
واحد تولید محصول سالم اس��تان و دومین واحد کشور است که در این 
شهرستان با ظرفیت 30 هزار قطعه و س��رمایه گذاری 10 میلیارد ریال 

احداث شده است.

 بیماران صعب العالج کاشان 
سبد غذايی رايگان دريافت کردند

قائم مقام کمیته امداد امام )ره( کاشان از توزیع سبدغذایی رایگان بین 
بیماران صعب العالج همزمان با برگزاری جش��ن های ایام اهلل دهه فجر 
در این شهرستان خبر داد. امیرحسین استرکی اظهار داشت: 50 بیمار 
صعب العالج در کاشان زیرپوشش این نهاد حمایتی قرار دارند.وی افزود: 
س��بدهای غذایی هر کدام به ارزش یک میلیون ریال به حدود 80 نفر از 
بیماران صعب العالج تحت پوش��ش و موردی این شهرستان اهدا شده 
است.وی افزود: 25 نفر از بیماران زیر پوشش کمیته امداد خمینی )ره( 
کاشان عالوه بر دریافت مس��تمری ماهیانه، مبلغ 600 هزار ریال نیز به 
آنان پرداخت شد.بیش از 11 هزار نفر در کاشان زیرپوشش کمیته امداد 

خمینی )ره( قرار دارند.

7 میلیونی ها 
10 درصد مالیات می دهند

نماین��دگان مجلس مصوب کردن��د کارکنان وزارتخانه ها، موسس��ات، 
ش��رکت های دولتی و سایر دس��تگاه های اجرایی که تا ۷ میلیون تومان 
حق��وق دریاف��ت می کنند، س��ال آینده به می��زان 10 درص��د مالیات 
 پرداخت خواهند کرد و مازاد بر این ۷ میلی��ون تومان به نرخ 20 درصد 

تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلس��ه علنی پارلمان و در ادامه 
بررس��ی بودجه 93، بند الف تبصره 9 این الیحه را پس از رس��یدگی به 
تصویب رس��اندند.نمایندگان پیش از این مصوب کرده بودند که سقف 
معافیت مالیاتی در سال 93 مبلغ 12 میلیون تومان در یک سال است که 
طبق این مصوبه، اشخاصی که در سال 93 تا مبلغ یک میلیون تومان هر 
ماه حقوق دریافت می کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند.پاراگراف 
دوم بند الف تبصره 9 از بودجه 93 پیش از این ب��ه دلیل عدم رای آوری 
اصل و حذف آن، مراعا مانده بود که نمایندگان با یک پیشنهاد برای اصالح 
این پاراگراف موافقت کردند.طبق مصوبه مجلس،سقف معافیت مالیاتی 
موضوع ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران مصوب 1389 برای سال 1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال 
در سال تعیین می ش��ود و مازاد آن تا ۷ برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر 
این، به نرخ 20 درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کش��وری و ماده 5 قانون 

محاسبات عمومی تعیین می شود.

شرکت فوالد مبارکه، تولید کنندگان 
داخلی را به مشارکت دعوت کرد

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ادامه تالش و موفقیت ها در تولید قطعات 
و بازسازی تجهیزات با تکیه بر توان داخلی، صنعتگران را به مشارکت در 
عملیات تعمیر و بازس��ازی غلتک های ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم این شرکت دعوت کرد. فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد عملیات 
تعمیر و بازسازی غلتک های ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم این 
ش��رکت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ب��ه پیمانکارانی که دارای 
شرایط کلی مورد نظر باشند واگذار کند.داشتن تجربه، تخصص و سابقه 
کار در زمینه تعمیر و بازسازی غلتک های ریخته گری حداقل به مدت 
5 سال، توانایی تهیه و تامین متریال جوشکاری )سیم و پودر( موردنیاز 
این فعالیت،داشتن فضای کارگاهی مناسب و ماشین آالت مخصوص،دارا 
بودن نیروی انسانی مجرب و متخصص درخصوص بازسازی و تعمیرات 
غلتک و داشتن سایر موارد مرتبط با موضوع فعالیت از شرایط کلی مورد 
 نظر اس��ت.کلیه تامین کنندگان این خدمات اع��م از حقیقی یا حقوقی 
می توانند حداکث��ر تا تاری��خ 92/12/1۷ م��دارک خودرا ب��ه آدرس : 
اصفه��ان � ش��رکت فوالدمبارک��ه � ۷5 کیلومت��ری جن��وب غرب��ی 
اصفه��ان � ک��د پس��تی 8488111131 � واح��د قرارداده��ای خرید 
 خدمات ارس��ال کنند. ارس��ال م��دارک از طری��ق آدرس الکترونیکی

 Email: K.Shahanipour@msc.irنیز امکان دارد.ش��ماره تلفن 
364۷ - 0335543 تماس نیز برای ارایه اطالعات بیشتر به پیمانکاران 

اعالم شده است.

 سرمايه های اصفهان
 به ساير استان ها مهاجرت می کنند

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: سرمایه های استان اصفهان به سایر 
اس��تان ها مهاجرت می کنند.مصطفی متین راد گفت: تاسیس بانک به 
صورت مستقل برای اس��تان می تواند زمینه اس��تفاده از سایر ابزارهای 
 مالی را برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی فراهم

 سازد.
وی مشارکت در موسسات مالی و اعتباری و یا تعاونی های اعتبار را یکی 
از پیشنهادات پیش رو عنوان کرد و گفت: تعاونی های اعتبار بایستی در 
فرایندی به موسس��ات مالی و اعتباری تبدیل ش��وند و استان می تواند 
از این فرصت اس��تفاده کند.رییس اتاق بازرگان��ی اصفهان همچنین به 
سرمایه گذاری های استان کرمان و تاسیس موسسات مالی و مناطق ویژه 
سرمایه گذاری در این استان اش��اره کرد و گفت: کرمان با جذب منابع و 
تمرکز آن ها در استان به توسعه آن کمک کرده است.وی پیشنهاد تاسیس 
بانک در قالب خرید س��هام یکی از تعاونی های اعتبار موجود که از سوی 
بانک مرکزی مکلف به تبدیل شدن به موسسه مالی اعتباری هستند را 
مطرح کرد و گفت: رسیدن به هدف نهایی از این مسیر بسیار سریع تر است.

کساییان در این جلسه گفت: شرایط بانک ها برای ارایه تسهیالت به تولید 
به ویژه به صنعت دشوار است به همین دلیل نیاز است که بانک استانی 
تشکیل و به واحدهای تولیدی تسهیالت ویژه دهد تا چرخه صنعت در 

استان فعال بماند.
در پایان این جلس��ه آقایان متین راد، صدر، مالیی، گل شیرازی، دیانی، 
سهل آبادی، ذره بینی و فالحتیان به عنوان اعضای هسته مرکزی پیگیری 

تشکیل بانک استانی مشخص شدند. 

 اتوبوس کارآفرينی 
از نوش آباد گذشت

 بازار خودرو
 نیمه تعطیل شد

اتوبوس کارآفرینی که به مناسبت دهه فجرسفر به شهرهای مختلف کشور را از 
دوازدهم بهمن آغاز کرده است، پس از حرکت و توقف در قم به نوش آباد رسید.

مبتکر طرح اتوبوس کارآفرینی اظهار داش��ت: این اتوبوس یک کارگاه سیار 
آموزش هوش مالی است که با امکانات الزم آموزش��ی تجهیز و در شهرهای 
مختلف سفر می کند تا درباره هوش مالی به شهروندان به ویژه قشر تحصیلکرده 
آموزش کارآفرینی بدهد.مقداد خداداد افزود: این اتوبوس به مسافران می آموزد 
قبل از شروع کسب و کار و ایده های خالقانه یا راه اندازی یک بنگاه اقتصادی، 
هوش مالی شان را بشناسند و تقویت کنند.به گفته وی تصور اغلب افراد جامعه 
این است که برای کارآفرینی به یک سرمایه کالن نیاز است در حالی که افزایش 
توانایی حل بحران های شخصی در مواقع بروز بحران کسب و کار، توانایی باالی 
بودجه بندی ذهنی، ش��ناخت و به کارگرفتن اهرم های مثبت کار و شناخت 

روش هاست.

همزمان با بارش شدید برف در کشور بازار خودرو نیز تقریبا به تعطیلی کشیده 
شده است.بارش سنگین برف در بیشتر استان های کش��ور در روزهای اخیر 
مراجعه خریداران به بازار خودرو را تقریبا به صفر رس��انده است.این در حالی 
است که پیش از این نیز بازار خودرو در رکود نسبی به سر می برد و در شرایط 
فعلی این رکود به شدت افزایش یافته است.البته با وجود تعطیلی نسبی بازار 
خودرو قیمت این محصوالت تغییر خاصی نسبت به هفته گذشته نداشته است.

یکی از فعاالن بازار خودرو در تهران در رابطه با وضعیت فعلی این بازار می گوید: 
زمانی که هوا سرد می شود مراجعه خریداران به بازار خودرو کاهش می یابد با 
این حال بارش سنگین برف و یخ زدگی میزان مراجعات را تقریبا به صفر رسانده 
است.وی با بیان این که برخی از نمایشگاه های عرضه خودرو در روزهای اخیر 
تقریبا نیمه تعطیل بودند، خاطرنشان کرد: نمایشگاه داران از رکود بازار ناراضی 

هستند با این حال سرمای هوا و بارش برف نیز مزید بر علت شده است.

4
قیمت سکه طرح قدیم 2000 تومان باال رفت

بهای هر گرم طال در ایران با توجه به افزایش بهای آن در بازارهای جهانی حدود 140 تومان افزایش یافت. پنج شنبه  
گذش��ته بهای طالی 18 عیار با افزایش 139 تومانی گرمی 89 هزار و 801 تومان ارزش گذاری شده است.بهای 

سکه یک گرمی  بدون تغییر با قیمت 1۷1 هزار تومان به فروش  رسید. نرخ دالر و یورو نیز  اندکی افزایش یافت.
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ورود چک پول های 100 هزار تومانی بانک مرکزی از سال آینده 
به بازار با مصوبه مجلس در حالی کلید خورد که نمایندگان مجلس 
شروطی را برای بانک مرکزی به منظور چاپ چک پول های جدید 
مصوب کردند، بر این اساس بانک مرکزی می تواند در سقف مصوب 
شورای پول و اعتبار و با مسدودکر دن معادل ریالی آن، ایران چک 

منتشر کند.
      ورود چک پول های 100 هزار تومانی به بازار قطعی شد

 در س��ال های اخیر به دلی��ل نرخ ب��االی ت��ورم ارزش مبادالتی
  اس��کناس های موجود کاهش یافته اس��ت؛ بنابرای��ن برای رفع

 نیاز های مبادالتی به چاپ اسکناس یا شبه پول مانند ایران چک 
یک صد هزار تومانی در جامعه نیاز است اما نکته ای که در این رابطه 
 نباید فراموش کرد این اس��ت که ایران چک، ش��به پول محسوب

 می شود. انتشار چک پول برخالف این که حجم پول در گردش را 
باال می برد اما در مجموع نقد شوندگی شبه پول از اسکناس کمتر 
است؛ بنابراین بانک مرکزی برای تعدیل آثار روانی به جای اسکناس 

 ش��به پول چاپ می کند و این مس��اله باعث خواهد ش��د که در 
حساب های بانک مرکزی نیز حجم پول در گردش باال نرود.

با مصوبه مجلس��یان و ادامه انتش��ار ایران چک 50 ه��زار تومانی 
 و انتش��ار چک پول ه��ای 100 ه��زار تومانی ب��ه بازار، انتش��ار

 اس��کناس های درش��ت، 20 و 50 هزار تومانی در سال آتی عمال 
منتفی شد و دیگر اسکناس درشتی چاپ نخواهد شد.

این در حالی است که بر اساس بررسی های صورت گرفته انتشار 
اسکناس های 200 هزار تومانی و درشت یک نیاز برای جامعه است. 
برخی ها نیز معتقدند که اسکناس در مقایسه با شبه پول از درجه 
نقد شوندگی باالتری برخوردار است؛ بنابراین چاپ اسکناس درشت 

در شرایط فعلی می تواند تورم موجود را تشدید کند.
      شروط مجلس برای انتشار چک پول

وکالی ملت در مجلس با تصویب بن��دی از این الیحه بودجه 93 
در روز دوش��نبه هفته جاری به بانک مرکزی اجازه دادند نسبت 
به چاپ و انتش��ار ایران چک در سقف مصوب شورای پول و اعتبار 

با مس��دود کردن معادل ریالی آن تحت نظ��ارت هیات اندوخته 
اسکناس اقدام کند.

 مس��ووالن بانک مرک��زی اعالم ک��رده اند ک��ه با انتش��ار مجدد 
 ایران  چک 100 ه��زار تومانی ب��ا توجه به این ک��ه بانک مرکزی 
به هر میزان که ایران چک یک میلیون ریالی منتش��ر می کند، به 
همان میزان اسکناس یا ایران چک فرسوده از جریان خارج خواهد 
کرد، بازنشر آن تاثیری بر حجم نقدینگی  درجریان نخواهد داشت.

در حال حاضر بخش بزرگی از مبادالت نقدی در کش��ور از طریق 
 ایران چک ه��ای 50 ه��زار تومانی انجام می ش��ود که ب��ا ورود 
چک پول های جدید 100 هزار تومانی به بازار، بخشی از مبادالت 
 نقدی به آن ها منتقل خواهد ش��د. این در حالی اس��ت که ارزش 

ایران چک های 50 هزار تومانی 
در چند سال اخیر به دلیل تورم 

باال کاهش یافته است.
ه��م اکن��ون ح��دود 60 ت��ا 
۷0 درص��د مب��ادالت پول��ی 
کش��ور با ایران چک 50 هزار 
تومانی صورت م��ی گیرد، در 
حالی که س��هم آن در ترکیب 
پولی )فیزیک��ی( 4 تا 5 درصد 
از 8 میلیارد اس��کناس است. 
برای مبادالت نقد در کش��ور، 
بی��ش از 3۷1 ه��زار میلیارد 
ری��ال اس��کناس و مس��کوک 
 در جری��ان وج��ود دارد ک��ه 
190 هزار میلیاردریال- حدود 
51 درصد- ای��ران چک بانک 

مرکزی اس��ت و از نظر تعداد 5 و چهار دهم درصد اسکناس های 
کشور را شامل می شود.ناگفته نماند که ایران چک های 100 هزار 
تومانی یکبار در سال 89 وارد بازار شد که پس از مدتی با توجه به 
ایرادات حقوقی مراجع نظارتی جمع آوری شد. در عین حال بانک 
مرکزی اعالم کرده اس��ت که قصد ندارد با انتشار ایران چک 100 
هزار تومانی اسکناس های ریز را از چرخه خارج کند اما خود به خود 
تقاضای اسکناس های ریزتر و سرانه به تدریج کاهش خواهد یافت.

      سرانجام چک پول های 200 هزار تومانی
محمود بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی نیز به مهر اعالم کرده 
بود که انتشار ایران چک های 100 هزار تومانی مشکلی را برای تورم 
ایجاد نمی کند، با توجه به این که معادل ایران چک هایی که توزیع 
 می شود، اسکناس بلوکه می ش��ود و در اصل حجم پول را تغییر

 نمی دهد، این امر تاثیری بر روی تورم ندارد.چند سال پیش بانک 
مرکزی برنامه ای برای انتش��ار چک پول های درشت 200 هزار 
تومانی داش��ت و تعدادی از این چک ها را هم چ��اپ کرده بود که 
البته بعدها این برنامه منتفی اعالم ش��د، در اصل این بانک برنامه 
 ای را در این زمینه پیش بینی کرده ب��ود و حتی برای این منظور

 چک پول های جدید را نیز طراحی و تعدادی هم چاپ کرده بود.

انتشار اسکناس درشت منتفی شد

 ربیعی: نوع نگاه به کار  چک پول های 100 هزار تومانی در راه بازار
بايد تغییر کند

وزیر تعاون،  کار و رفاه گفت: در ح��ال حاضر طبق آمارهای 
رس��می 3/5 میلیون بیکار داریم و ب��ه زودی 4/5 میلیون 

دانشجو نیز روانه بازار کار خواهند شد.
به گ��زارش مه��ر، علی ربیع��ی با اع��الم پیگی��ری الیحه 
س��ازمان نظ��ام کارآفرین��ی در هی��ات دولت، از اس��اتید 
حوزه کارآفرینی دعوت ک��رد تا دیدگاه ه��ا و نظرات خود 
را پیرام��ون این الیحه ارای��ه کنند. وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اظهارداشت: اس��اتید و دانش��جویان حوزه کارآفرینی باید 
ایده های خود را به دول��ت ارایه کنند و م��ن در این زمینه 
قول حمایت ه��ای الزم از اج��رای ایده های قاب��ل اجرا را 
 م��ی دهم.وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اف��زود:  اگر

می خواهیم بقای اتقالب را تضمی��ن کنیم باید کارآفرینی 
به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. ربیعی با اش��اه به این 
که بر اساس آمار رسمی 3/5میلیون بیکار در کشور داریم و 
4/5 میلیون دانشجو نیز وارد بازار کار خواهند شد تاکید کرد:  
کارآفرینی باید به یک جنبش عظی��م اجتماعی و گفتمان 
عمومی در جامعه تبدیل شود.وی ادامه داد: اگر کارآفرینی 
در عرصه های سیاس��ی،  اقتصادی،  فرهنگ��ی و اجتماعی 
مسلط نش��ود و به جنبش اجتماعی تبدیل نشود مشکالت 
عمیق تر خواهند شد. وزیر تعاون،  کار و رفاه بیان داشت:  با 
تمامی نقدهایی که به آموزش نیروهای انسانی و ساختارهای 
اقتصادی ممکن اس��ت وارد باش��د، اما معتقدم اگر بتوانیم 
مفهوم کارآفرینی را به جنبش کارآفرین��ی تبدیل کنیم با 
ظرفیت نیروی انس��انی موجود م��ی توانیم حرکتی جهش 
وار داشته باش��یم.ربیعی با تاکید بر این که دولت کارآفرین 
،موتور توسعه است اظهارداشت: بر اساس مطالعات صورت 
گرفته نوع نگاه به کار در ایران باید تغییر کند؛ با جلب نیروی 
کارآفرین می توانیم دولتی کارآفرین ش��کل دهیم چرا که 
تا زمانی که بدنه دولت کارآفرین نباش��د و دولت کارآفرین 
تشکیل نشود، امکان رشد و توسعه فراهم نخواهد شد.وزیر 
 تعاون، کار و رفاه با اش��اره به این که گروه ها و سازمان های 
 مردم نه��اد کارآفری��ن بای��د در جامع��ه توس��عه یابند تا

 جنبش های اجتماعی کارآفرینی ش��کل بگی��رد افزود:  به 
این دلیل بای��د تمامی س��اختارها در خدم��ت کارآفرینی 
باش��ند.وی تاکید کرد:  برای تش��کیل جامعه ای کارآفرین 
 بای��د از ه��م اکن��ون ک��ودکان در ح��وزه کارآفرین��ی 
آم��وزش های الزم را کس��ب کنن��د،  چرا که ریش��ه اصلی 
کارآفرینی شالوده شکنی است و این کار باید از کودکی در 

کودکان به وجود آید.

اقتصاد کالن؟

نیازمن�د اقتص�ادي  توس�عه   
پیمان 
فتاحی س�رمايه گ�ذاري در بخ�ش هاي  

گوناگ�ون اقتصادي اس�ت که اين 
مهم در مجموعه امور استانی و ش�هري منجر به تامین 
نیازهاي مالي پروژه هاي تعريف ش�ده مي باشد. جذب 
سرمايه هاي خارجي از جمله روش هاي مهم تامین منابع 
مالي اس�ت و در س�رمايه گذاري خارجي عواملي چون 
سرمايه، تکنولوژي و سیستم هاي مديريت مورد تاکید 

است. 
 مهمترين فرصت ها و قابلیت هاي استان اصفهان

      موقعیت مکاني ویژه اس��تان )قرار گرفتن استان در مرکز 
کشور و در مسیر راه هاي ترانزیتي شمال-جنوب و شرق- غرب 

و همجواري با 9 استان (
      استان اصفهان در مرکز ثقل حمل و نقل کشور قرارداشته 
و سالیانه باحدود 13درصد از سهم حمل و نقل بار داراي بارنامه 
صادره کشور و با حدود 20 میلیون نفر مس��افر حمل و نقل با 
صورت وضعیت به ترتیب رتبه هاي اول و س��وم را در س��طح 

کشور دارد.

      وجود پتانسیلهاي 
کارآفرین��ي  ق��وي 

 رو به رشد
      رتبه س��وم صنعت 
گردش��گري خارجي با 
توجه به داش��تن قابلیت 
هاي توریس��تي ش��هر 
 اصفهان و  برخورداري از 
جاذبه هاي گردش��گري 
بس��یار در زمین��ه هاي 
تاریخي ، طبیعي و انسان 
س��اخت با ارزش ملي و 

فراملي و وجود بی��ش از پنج هزار اثر تاریخ��ي غیرمنقول و ده 
هزار اثر شناخته شده منقول بازمانده از ادوار مختلف در جاي 
جاي استان و نیز چش��م اندازها و گردش��گاه هاي طبیعي در 
تبدیل اس��تان به عنوان یک قطب مهم گردشگري کشورتاثیر 

گذار است.
      وج��ود بخ��ش غیر دولت��ي توانمن��د زمینه س��از جذب

سرمایه گذاري خارجي
       اس��تقرار صنای��ع 
در  ب��زرگ  و  م��ادر 
 س��طح مل��ي همچ��ون

 ذوبآهن،فوالدمبارک��ه  
پاالیش��گاه،دي ام ت��ي ، 
داروسازي ، پتروشیمي ، 
هواپیما و هلیکوپترسازي 
، صنای��ع و مراکز نظامي  
ان��رژي اتم��ي ، راه هاي 
اصلي و فرعي مناس��ب 
، فرودگاه بی��ن المللي ، 
خطوط راه آهن و از همه مهمتر رودخانه زاینده رود فرصت هاي 
خوبي را براي جویندگان فعالیت هاي اقتصادي در سطح استان 

فراهم کرده است .
یک کارش��ناس می گوید: دعوت از س��رمایه گذاران خارجی 
نشان دهنده جایگاه اقتصاد در برنامه های دولت است.با دعوت 
رییس جمهور از س��رمایه گذاران خارجی، به ضرورت توس��عه 

اقتصاد کش��ور و اهمیت دادن به جایگاه آن در دولت روحانی 
پی می بریم.

این گون��ه دعوت ه��ا می تواند بر قص��د س��رمایه گذاران برای 
سرمایه گذاری در کشورمان تاثیر بگذارد، چراکه آنان به حس 
امنیت اقتصادی می رسند. در این حالت شرکت های چندملیتی 
می دانند وقتی وارد کشور ما شوند -در حالی که به عنوان یک 
شرکت خصوصی مشغول به کار هس��تند- از طرف دولت این 

کشور نیز حمایت می شود.
کبیری به اصل 44 قانون اساس��ی اش��اره کرد و ب��ا بیان این 
که »دولت، تنها بازیگر این عرصه نیس��ت«، تاکی��د کرد: اگر 
دولت بتواند اصل خصوصی س��ازی را که در دولت های گذشته 
ناکام مانده اس��ت اجرا کند، دیگر تنها بازیگ��ر عرصه اقتصاد 
نخواهد ب��ود در این زمین��ه نیز می توان��د از ات��اق بازرگانی و 
ش��رکت های اقتصادی خصوصی بهره بگیرد.ایران، اهرم های 
اقتصادی زیادی دارد که در حال حاضر بدون اس��تفاده مانده 
اس��ت. ما به دولت هش��دار می دهیم که اگر می خواهد حوزه 
 اقتصاد پویایی داش��ته باش��د، بای��د از این اهرم ها اس��تفاده 

کند.

سرمايه گذاران خارجي؛ اهرم تکمیل چرخه اقتصاد 

دولت، تنها بازيگر اين عرصه نیست

برخی ها نیز معتقدند 
که اسکناس در 

مقايسه با شبه پول از 
درجه نقد شوندگی 

باالتری برخوردار 
است؛ بنابراين چاپ 
اسکناس درشت در 

 شرايط فعلی 
می تواند تورم 

موجود را تشديد کند

همزمان با ایام دهه مبارک فجر دکتر سعد محمدی مدیر عامل 
به اتفاق چندتن از مسوولین دیگر ذوب آهن اصفهان  با حضرت 
آیت اهلل العظمی مظاهری رییس ح��وزه علمیه اصفهان دیدار 
وگفتگو کردند.حضرت آی��ت اهلل العظمی مظاهری ضمن ابراز 
خوشحالی از روند روبه رشد ذوب آهن اصفهان وارایه گزارش 
مدیر عامل این ش��رکت گفت : با توجه به گزارش های مطرح 
ش��ده ورفع موانع مختلف ، بسیار باعث خرس��ندی این جانب 
است که ذوب آهن اصفهان با رشد وروندی که با همت مدیریت 
وکارکنان سخت کوش آن حاصل شده است در جهت شکوفایی 

اقتصاد وصنعت کشور حرکت می کند .   
وی گفت : ش��رایط موجود وس��ودآوری این شرکت برای همه 
بسیار امیدوارکننده وباعث خوشحالی است .امید است که در 

سال آینده شاهد ش��کوفایی بیشتر این مجتمع عظیم صنعتی 
باش��یم زیرا این موضوع افتخاری برای نظام ودولتی است که 
می خواهد اقتصاد وصنعت را در جهت رشد وشکوفایی هدایت 
 کند .رییس حوزه علمیه اصفهان اختالفات در هرس��ازمانی را 
بزرگ ترین آفت رش��د وتوسعه دانس��ت وتصریح کرد: باید از 
اختالفات پرهیز نمود وبا اتحاد وهمدلی در جهت اهداف نظام 

وخدمت به مردم عزیز تالش کرد .

وی همچنین با تاکید بر صادرات وجلوگیری  از واردات ،  یادآور 
ش��د : با توجه به اهداف برنامه ریزی ش��ده  باید تالش کرد که 
ضمن تامین نیازهای داخلی،  ص��ادرات  نیز افزایش پیدا کند 
واقتصاد کشور همگام با کشورها ی دیگر در عرصه های رقابتی 

جهان حضوری فعال داشته باشد .
حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری ضمن تاکید بس��یار زیاد بر 
توجه به امور فرهنگی در سازمان ها ونهادهای مختلف از جمله 

ذوب آهن اصفهان گفت : مسایل فرهنگی زیر بنای رشد وتوسعه 
فعالیت های اقتصادی وصنعتی اس��ت واگر فرهنگ یک ملتی 
خوب باش��د عالوه بر رفع اختالف ، می توان با فرهنگ صحیح 
واتحاد وهمدلی بیش��تر برای رس��یدن به قله های پیش��رفت 
حرکت کر ضمن این که آم��وزه های دینی هم ب��ه ما تکلیف 
 نموده که همگام با همه کارها باید به فرهنگ وامور فرنگی توجه 

کر د.
وی همچنین یادآور شد: برای موفقیت بیشتر در امور فرهنگی 
الزم است مسایل فرهنگی س��ازمان زیر نظر مستقیم مدیریت 
عالی هدایت ورهبری ش��ود همان طور که جمهوری اسالمی 
وحاکمیت فرهنگ اسالمی با محوریت والیت فقیه وپشتیبانی 

مردم محقق شده است .

ابراز خرسندی آيت اهلل مظاهری از روند رو به رشد تولید در  ذو ب آهن اصفهان

 شرايط موجود وسودآوری ذوب آهن
بسیار امیدوارکننده  است 

انتشار اسکناس درشت به عنوان يکی از نیازهای اساسی در مبادالت پولی با توجه به نرخ تورم  گروه 
و نقدينگی منتفی شد.اقتصادی

 ورود چک  پول های 100 هزار تومانی به بازار در سال 93 با مصوبه اخیر مجلس از وضعیت احتمالی 
قطعی شد، اين در حالی است که با مصوبه مذکور، فعال انتشار اسکناس درشت به عنوان يکی از نیازهای اساسی در 
مبادالت پولی با توجه به نرخ تورم و نقدينگی منتفی شد. محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی اعالم کرده بود که با 

دريافت مجوز انتشار چک پول های درشت، انتشار اسکناس های درشت فعال منتفی خواهد شد.



یادداشت

   دومین مجموعه  شعر علیرضا روشن با عنوان »محو« شامل  شعر های کوتاه وی در قالب »منظومه  شعر 
ایرانی« و توسط »نشر نون« منتشر خواهد شد. »محو« شامل ۱۱۵ شعر کوتاه است که با گرافیک متفاوتی 

منتشر خواهد شد. شعرهای» روشن« مضامین عاشقانه را با زبانی ظریف بیان می کنند. 
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علیرضا روشن به زودی با »محو« می  آید
هفتیادداشت

 نمایشگاه » دستاوردهای بانوان«
 در دهه فجر

نمایش��گاهی با عن��وان »دس��تاوردهای 
بانوان«به همت سازمان فرهنگی تفریحی 
 ش��هرداری اصفه��ان در ح��ال برگزاری 
است.این نمایش��گاه به مناسبت ایام دهه 
فجر انقاب اس��امی مجموعه ای از آثار 
هن��ری بان��وان را در باغ بان��وان نوش در 
معرض تماش��ای عاقه مندان قرار داده 

است. 
لندی، مدیر مجموعه فرهنگی باغ بانوان ن��وش در این باره گفت: در این 
نمایشگاه دس��تاوردهای بانوان همچون بافتنی، عروسک، ترشی و مربا 
جات جمع آوری ش��ده و به صورت یک بازارچه درآمده است. وی افزود: 
این نمایش��گاه در ایام دهه فجر انقاب اس��امی و به همین مناسبت در 
 حال برگزاری است.گفتنی است که نمایشگاه » دس��تاوردهای بانوان«

 از ۱۲ بهمن ماه آغاز ش��ده و تا ۲۱ بهمن در باغ بانوان نوش واقع در خانه 
اصفهان میدان نوبهار خیابان گلخانه ادامه خواهد داشت. 

 مرمت آتشگاه اصفهان
 بعد از پنجاه سال آغاز شد

معاون میراث فرهنگ��ی اداره کل میراث 
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفه��ان از آغاز عملیات مرمت آتش��گاه 

اصفهان بعد از پنجاه سال خبر داد.
ناصر طاه��ری با بیان این ک��ه آخرین بار  

حدود ۵0 سال قبل عملیات مرمت روی 
این بنای تاریخی صورت گرفته بود، افزود: 
برای مرحله اول مرمت حدود ۵00 میلیون 
ریال بودجه در نظر گرفته شده است.وی با بیان این که در حال حاضر به 
علت س��رد بودن هوا عملیات مرمت به کندی پیش می رود، افزود: پیش 

بینی می شود مرحله اول عملیات مرمت این بنا تا عید نوروز انجام شود.

 ایستگاه سیار»سفیر انقالب« 
 را در شهر ببینید

همزمان با ایام دهه فجر انقاب اسامی در 
اصفهان ، ایستگاه سیار »سفیر انقاب« از 
سوی خانه انقاب اسامی و والیت برگزار 
می ش��ود.مدیر خانه انقاب اس��امی و 
والیت با اعام این خبر گفت: ایستگاه سیار 
انق��اب در قال��ب چندین نمایش��گاه و 
فروشگاه سیار، مجموعه ای از محصوالت 
فرهنگی انقاب ،شامل ۱۵ پوستر انقاب، 
کتاب، نرم افزار و نمایشگر برای پخش کلیپ های انقابی را به سمع و نظر 
عاقه مندان می رساند. دیباجی افزود: این برنامه در نوبت صبح، در کلیه 
دانشگاه های شهر اصفهان و در نوبت بعد از ظهر در مساجد و میادین بزرگ 
شهر اجرا می گردد. گفتنی است، ایستگاه س��یار »سفیر انقاب« از ۱۲ 

بهمن آغاز شده و تا ۲۱ بهمن ادامه خواهد داشت. 

 در مسابقه »ظهور و سقوط سلطنت 
پهلوی« شرکت کنید

مس��ابقه ای با عنوان »ظهور و س��قوط   
س��لطنت پهل��وی« از س��وی س��ازمان 
فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری اصفهان 

برگزار می گردد.
محسنیان، مدیر کتابخانه عامه امینی 
درباره نحوه برگزاری این مسابقه گفت: 
این مسابقه به مناسبت فرارسیدن ایام 
دهه فجر انقاب اس��امی تهیه شده 
و عاقه مندان به ش��رکت در آن باید ابتدا ب��ه مطالعه کتاب »ظهور 
و سقوط سلطنت پهلوی« نوشته حس��ین فردوست بپردازند و پس 
از آن جدول مربوطه را که از کتابخانه عامه امین دریافت می کنند 

کامل کنند.
 وی افزود: مهلت ارسال این جدول به کتابخانه تا ۳0 بهمن ماه است 
و پس از آن به زودی اس��امی برندگان در مس��ابقه اعام خواهد شد. 
گفتنی است که عاقه مندان می توانند برای دریافت جدول شرکت 
در مس��ابقه ، به کتابخانه عامه امینی واقع در خیابان عامه امینی و 

باغ غدیر مراجعه کنند. 

  ثبت موقوف هایی به ارزش 
14 میلیون ریال در جلگه و جرقویه

سرپرس��ت اداره اوقاف و ام��ور خیریه 
شهرستان جلگه و جرقویه گفت: وقف 
جدیدی ب��ه ارزش ۱4 میلیون ریال به 
ثبت رسید.حس��ین اکبر اظهار داشت: 
 وقف جدیدی توسط خیر خیر اندیش

به نام احم��د زارع به ارزش ۱4 میلیون  
ریال در شهرس��تان جلگه و جرقویه به 
ثبت رسید.وی تصریح کرد: طبق نظر 
واق��ف، ای��ن موقوفه ب��ه نی��ت توس��عه آس��تان مق��دس امامزاده 

سیدمحمد)ع( سنوچی وقف شده است.

مسابقه »دانسته ها و 
ندانسته های یک انقالب«  

مسابقات قرآنی استانی 
شکوفه ها لغو شد

    مسابقه ای با عنوان »دانسته ها و ندانسته های یک انقاب«از سوی خانه انقاب 
اسامی و والیت برگزار می شود.این مسابقه به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر 

انقاب اسامی برگزار می گردد. 
دیباجی مدیر خانه انقاب اس��امی و والیت ضمن اعام این خبر گفت: این 
مسابقه از قبل از ایام دهه فجر آغاز شده و تا پایان این ایام ادامه خواهد داشت. 
 وی اف��زود: تاکنون ۱000 نفر برای ش��رکت در این مس��ابقه اع��ام آمادگی

 نموده اند. دیباجی از برگزاری مراسم قرعه کشی و اهدای جوایز به برگزیدگان 
در روز ۱۲ فروردین ماه سا ل۹۳ خبر داد و افزود: پس از بررسی نتایج مسابقه، 
در روز ۱۲ فروردین، مصادف با روز جمهوری اسامی ایران، مراسم قرعه کشی 
و اهدای جوایز برگزار می شود. ضمن این که جوایز شامل ۱4 کمک هزینه سفر 

به مشهد مقدس خواهد بود. 

 مدیر روابط عموم��ی اداره کل اوق��اف و امور خیریه اس��تان اصفه��ان از لغو
 سی و ششمین دوره مسابقات قرآنی استانی شکوفه ها خبر داد. حامد جعفرزاده 
 افزود: به دلیل نامس��اعد بودن ش��رایط آب و هوا، این مس��ابقات فعا برگزار 
نمی شود. وی تصریح کرد: با توجه به بارش برف در روزهای گذشته و نامساعد 
بودن راه ها، مسووالن اداره کل اوقاف تصمیم به لغو این دوره از مسابقات گرفتند.
 مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفه��ان ادامه داد:

سی و شش��مین دوره از مسابقات قرآنی اس��تان اصفهان در مقطع شکوفه ها 
قرار بود ۱7 بهمن در آس��تان مقدس امامزاده س��ید محمد وحید )ع( برگزار 
 شودکه مسووالن فرهنگی ادارات اوقاف شهرستان های استان در تماس های
  مکرر با اش��اره به وضع نامناس��ب راه ها خواس��تار لغو این مرحل��ه از آزمون

 شدند. 

پنجمین همایش ادیان توحیدی  در هتل عباسی اصفهان
 

فرهنگ زبان

 قانون اساسی درباره 
زبان و خط چه می گوید؟

مدتی اس��ت صحبت از آموزش زبان ه��ای محلی در مناطق 
مختلف ایران به موضوعی بحث برانگیز تبدیل ش��ده؛ عده ای 
این کار را باعث افزایش همدلی و اتحاد ایرانیان و حتی تقویت 
زبان فارس��ی می دانند و عده ای دیگر نظری کاما متفاوت و 
مخالف دارند.در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری امسال، 
حس��ن روحانی درباره لزوم اجرای چند اصل مسکوت مانده 
قانون اساسی اظهاراتی داشت. یکی از این اصول اصل پانزدهم 

قانون اساسی بود.
اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد 
و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط 
باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و 
رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار 
زبان فارسی آزاد اس��ت.«چندی پیش، علی یونسی، دستیار 
ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی، از 
پیگیری رسیدگی به تدریس زبان اقوام سخن گفت. همچنین 
علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، در نشس��ت ش��ورای 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی که هفتم بهمن ماه تشکیل شد، 
عنوان کرد: »مطابق اصل ۱۵ قانون اساس��ی، آموزش ادبیات 
بومی و قومی می بایست صورت پذیرد و رییس جمهور هم در 
نطق های انتخاباتی شان این قول را داده اند. برای این منظور ما 
کارگروهی را تشکیل داده ایم تا به این بحث رسیدگی کند و در 
کنار آن اتاق فکری نیز فعال شده و عده ای به آن دعوت شده اند 
تا بر روی آن به صورت تلفیقی کار کنند.«با وجود تطابق کامل 
این موضوع با قانون اساسی، عده ای معتقدند آموزش زبان های 
محلی در مناطق مختلف کشور به وحدت ملی آسیب می زند 
و دسته ای دیگر معتقدند با این کار اتحاد و همدلی بین اقوام 

ایرانی بیشتر خواهد شد.
اصل شانزدهم

از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اس��امی عربی است و 
ادبیات فارس��ی کاما با آن آمیخته اس��ت این زبان باید پس 
از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کاس ها و در 
همه رشته ها تدریس شود.زبان انگلیسی زبان دیگری است که 
سال ها در مدرسه های ایران به دانش آموزان آموزش داده شده 
و می شود. برخی معتقدند، با توجه به این که در طول این سال ها 
هیچ کس از تضعیف زبان فارس��ی بر اثر آموزش زبان عربی یا 
انگلیسی گزارشی نداده، مشخص نیست مبنای نگرانی برخی 
صاحب نظران از تضعیف زبان فارسی بر اثر آموزش زبان های 

محلی چیست.

دبیر پنجمین همایش ادی��ان توحیدی گفت: اصفه��ان با تدبیر 
اندیشمندان امروزی همچون گذشته می تواند در بنای تمدن نوین 

ایران اسامی به ویژه در حوزه فرهنگ پیشتاز باشد.
فریبرز راه��دان در پنجمین همای��ش ادیان توحی��دی در هتل 
عباس��ی اصفهان با خوش آمدگوی��ی به پیروان ادی��ان توحیدی 
برای حضور در این همایش اظهار داش��ت: در این جمع میهمان 
از میزبان بازشناختنی نیس��ت و اعضای دبیرخانه توحیدی خود 
میزبان هس��تند و حضور ش��کوهمند و عالمانه یکای��ک پیروان 
ادیان از زرتشتی، مس��یحی، کلیمی، آشوری و صابئین مندایی را 
در این همایش گرامی می داریم.وی ب��ا تبریک دهه مبارک فجر 
 افزود: خاستگاه اصلی ادیان توحیدی حوزه تمدنی میان رودان یا 
بین النهرین یعنی حوزه فرهنگی تمدن ایرانی اس��ت و پیامبران 
 اله��ی ازآغاز تا فرج��ام همگی از همی��ن حوزه تمدن��ی برگزیده

 ش��ده اند.دبیر پنجمین همایش ادی��ان توحی��دی  تاکید کرد: 
مردمان این س��رزمین که بیش و کم در گس��تره تم��دن ایران یا 
در تاقی تمدن��ی ایران - روم بوده اند شایس��تگی یافتند که جزو 
پیامبر الهی باش��ند ک��ه این موضوع پیش��ینه مش��ترک همه ما 
محسوب می شود.وی با بیان این که همه ما در تداوم این پیشینه 
درخشان و در نشر آموزه های الهی رس��التی مشترک و مسیری 
هم سو داریم، بیان داشت: هموطنان مسیحی، کلیمی، زرتشتی، 
آشوری و مندایی و  مسلمان مردمانی کوچانیده به ایران نیستند 

و پیشینه ای گاه هزاران س��اله در این سرزمین دارند و به تعبیری 
ایرانیانی هستند که در حوزه تمدنی و فرهنگی ایران می زیستند 
و به الزام و اختی��ار از جایی به جای دیگر این س��رزمین در آمد و 
ش��د بوده اند.راهدان با تاکید بر این که ایران خانه مشترک همه 
 ماست، تصریح کرد: اصفهان و به تعبیر ناصر خسرو این بهشت بر 
هامون نهاده به لط��ف فرهنگ غنی و متعال��ی مردمانش میزبان 
فرهنگ هایی بوده که در داد و ستد علمی بخشی از شکوه و فرهنگ 
این دیار عالم پرور را ساخته و در غالب آثار و ابنیه پرشکوه فرهنگی 
به یادگار گذاش��ته اند.وی اضافه کرد: این دیار آس��مانی شکوه و 
عظمت خود را مدیون آفرینش��گر این آثار بوده اس��ت و امروز نیز 
اصفهان با تدبیر اندیش��مندان امروزی می توان��د در بنای تمدن 
نوینی ایران اسامی به ویژه در حوزه فرهنگ بین االدیانی پیشتاز 
باشد.دبیر پنجمین همایش ادیان توحیدی بیان داشت: زرتشتیان، 
کلیمیان، مس��یحیان، آش��وریان و صابئی��ن در دبیرخانه ادیان 
توحیدی کهن دوستانی تازه آشنایند که مسیری تازه را در قالب 
این دبیرخانه در کنار هم آغاز کرده و جامعه باورمندان را از ثمرات 

تاش دسته جمعی خویش بهره مند خواهند ساخت.
      مفهوم والیت دینی از زمان گشتاسب شروع شده است

نماینده زرتش��تیان گفت: مفهوم والیت دینی از زمان گشتاسب 
شروع ش��د و در آن زمان تاکید ش��د که رهبری دینی باید حاکم 
کشور باشد. مهران سپهری نماینده زرتشتیان در پنجمین همایش 

بین المللی ادیان توحیدی که به همت دفتر تبلیغات اس��امی در 
هتل عباس��ی برگزار ش��د، با دورود بر همه پیامبران الهی و روان 
پاک امام راحل اظهار داشت: زرتش��تیان در عبادت های خویش 
می گویند برمی گزینیم دینی را که جنگ و خشونت را نفی می کند.

وی بیان داش��ت: زرتشت باور داش��ت که این جهان مرکز مبارزه 
خوبی و بدی است بنابراین ما مبارزه و جنگ را فقط در فکر انسان 
داریم، ما می توانیم با پیروی از تعالیم زرتش��تی به خوش��بختی و 
سعادت برسیم.نماینده زرتشتیان گفت:  زرتشت نه تنها اندیشمند 
و پیام آوری الهی بود بلکه او سیاست مدار و متحولی اجتماعی بود، 
گات کتاب مقدس زرتشت در حقیقت مجموعه ای از سیاست های 
اجتماعی است.وی تصریح کرد: والیت فقیه از زمان گشتاسب شروع 
شد و در آن زمان تاکید شد که رهبری دینی باید حاکم کشور باشد.

مهران سپهری با اشاره به این که ایرانیان نخستین بار آتش را کشف 
کردند و آن را در مسیر صلح و دوستی اس��تفاده کردند امروز نیز 
خواهان استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای هستند.وی افزود: 
در زرتشت بر این انتقاد داریم که افراط، تفریط، کاستی و تنبلی و 
زیاده خواهی از ویژگی های اهریمنی است و باید از آن به جد دوری 
شود.نماینده زرتشتیان اظهار داشت: دین زرتشت به محیط زیست، 
زندگی، آبادانی و خرمی و میانه روی اعتقاد دارد و خردورزی و تعقل 

و راستی از آموزه های دین زرتشت است. 
      ایران مهد معنویت و ادیان اسالمی   است 

حجت االس��ام یونس��ی گفت: فرهنگ ایرانی مس��المت جویانه 
بوده و همواره مهد معنویت و ادیان توحیدی و آس��مانی اس��ت.

حجت االسام علی یونسی در پنجمین همایش بین المللی ادیان 
توحی��دی در جمع نماین��دگان و پیروان ادیان مختلف رس��می 
کش��ور اظهار داش��ت: آنچه باید این گونه همایش ها و جلسات به 
آن برسد شفاف و روشن در آیه ۱۳ س��وره مباره شورا گفته شده 
است.وی بیان داش��ت: هر حرکت  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
 قاعدت��ا باید بر مح��ور یک گفتمان ص��ورت گیرد.دس��تیار ویژه

 رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی با اشاره به برخی 
از گفتمان های موجود در دنیا بر منطق دین گفت: موضوعاتی که 
این گفتمان ها به آن ها می پردازند عبارت است از تاریخ دین، فقط 
دین محوری محض، گفتم��ان انحصارطلبان��ه در دین و گفتمان 

هدف گرایانه است.
      احیای صفاخانه جلفای اصفهان برای همگرایی بیشتر 

ادیان توحیدی
اس��تاندار اصفهان گفت: اصفهان بیش از ۱۱0 س��ال است که 
شاهد گفت وگوی میان ادیانی است و سابقه صفاخانه در جلفای 
اصفهان مبین این مطلب اس��ت که قصد راه اندازی مجدد این 

مکان را داریم.
رس��ول زرگرپور در همایش ادیان توحیدی، اظهار داشت: چه 
زیباست که امسال عاوه بر چهار دین زرتشتی، مسیحی، آشوری 
و مسلمان دیگر ادیان توحیدی یعنی صابئین و آشوریان نیز به 
این جمع پیوستند تا دست در دست یکدیگر در راستای اهداف 

کشورمان تاش کنیم.

ایران مهد معنویت و همگرایی ادیان توحیدی

همایش ادیان الهی بستر تمدن نوین ایران

»خداحافظ گاري کوپر « نوشته س��روش حبیبی در شهر کتاب 
اصفهان نقد شد.

رمان »خداحافظ گاري کوپر «را نش��ر نیلوفر با ترجمه س��روش 
حبیبي به چاپ رسانده است. 

 این کت��اب ب��ه اعتق��اد بس��یاری، بهتری��ن و زیباتری��ن کتاب
 »رومن گاری« نویسنده شهیر فرانس��وی به شمار می رود که در 
ایران هم از دهه ۵0 تاکنون از استقبال زیادی در میان نسل های 

جوان کشورمان برخوردار بوده است.»خداحافظ گاری کوپر« ناله 
نسل جوان است علیه نظام قهار و ضد انسانی ماشین و نعره انزجار 

انسان است علیه تعفن منجاب تمدن امروز...  .
رومن گاری »خداحافظ گاری کوپر« را در س��ال ۱۹۶۹ نوش��ت؛ 
 رمانی که در ایران هم به نس��بت ب��ا اقبال خوبی رو به رو ش��ده و 
شش بار تجدید چاپ شده است. »س��روش حبیبی« این کتاب 
را در س��ال ۱۳۵۱ و درست چهار س��ال بعد از انتش��ار کتاب در 
 فرانسه به فارس��ی ترجمه کرده است. همین موضوع خود گویای 
 خ��وش اقبالی زود هن��گام آثار »روم��ن گاری« در ایران اس��ت.

 رومن گاری »خداحافظ گاری کوپر« را ابتدا به انگلیسی نوشت و 
کتاب با نام »ولگرد اسکی باز« منتشر شد. 

»خداحاف��ظ گاری کوپر« را دانای کل روایت م��ی کند و از منظر 
روایت ش��باهت هایی هم با »ناطور دش��ت« »س��الینجر« دارد. 
نوع نگاه راوی و طنز خاصی ک��ه در روایتش به کار رفته و ظرافت 
 های رفتاری که بیان می ش��ود تا حدودی روایت این دو کتاب را 

به هم شبیه می سازد. 
عاقه مندان براي شرکت در کارگاه نقد داستان با حضور سیاوش 
گلشیري یک شنبه۲0بهمن ساعت۱۶ به فروشگاه مرکزي شهر 

کتاب مراجعه کنند.

ش��عر یکی از عمده ترین جریاناتی بود که تاثیر چشمگیرش 
در زمان انقاب بین مردم غوغا کرد. جریانی که شاید بیش از 
هر چیز دیگر این قابلیت را داشت که بر زبان ها و دل ها جاری 

شود و دلگرمی و طراوت خاصی را به آن ها ببخشد.
احمد ترکی شاعر اصفهانی در رابطه با جریان فرهنگی انقاب 
و تاثیر آن بر مردم گفت: انقاب یک جوشش عظیم با درونمایه 
مذهبی بود. جوششی که از مردمی سر زد که به صورت ذاتی 

عاقه خاصی به مذهب دارند و بعد از انقاب این عاقه مسیر 
تازه ای را طی کرد و از برخی تفکرات کورکورانه دور شد. 

وی ادامه داد: به نظرم انقاب موج بی��داری عظیمی بود که 
خیلی ها را از خوابی که در آن به س��ر می بردند، بیدار کرد و 
کس��ی که بخواهد این را انکار کند، انگار خودش را گول زده 
اس��ت. ترکی درباره آثار متاثر از انقاب افزود: البته به نظرم 
آثاری دارای اهمیت هستند که در عمق خود تاثیر انقاب را 
نشان می دهند. اصا باید در همین آثار تامل کرد نه کارهای 
سطحی . به طور کلی به نظرم، ش��عر بعد از انقاب از فضای 

قدیمی اش دور شد و به حال و هوای تازه ای رسید. 
این ش��اعر متخلص به دریا اضافه کرد: خوش��بختانه انقاب 
توانست بسیاری از جوان ها را به سمت شعر، ادبیات، هنر و ... 
سوق دهد. امروز آگاهی مردم باالتر رفته است و قلمرو شعری 

ما هم نسبت به قدیم خیلی متفاوت شده  است. 
ایدئولوژی های انقاب بر س��طح آگاهی مردم تاثیر گذاشت 
و این تاثیر در هنر و ش��عر هم خود را نمایان ک��رد. اگر ما در 
شعر قدیم خدا را دورتر و در آس��مان می دیدیم ، امروز و بعد 
از انقاب انگار خدا کنار دست ماس��ت و دور از دسترس و در 

آسمان نیست. 

در شهر کتاب

»خداحافظ گاري کوپر « نقد شد
احمد ترکی شاعر اصفهانی: 

انقالب، شعر را به زندگی مردم نزدیک کرد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

سجادی: فدراسیون فوتبال مشکالت 
را حل می کند

معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت 
ورزش و جوان��ان در م��ورد مش��کالت 
فوتبال ایران گفت: مشکل خاصی نیست 
و فدراس��یون این مس��ایل را مدیریت 
می کند.نصراهلل سجادی پس از انتخابات 
فدراس��یون جانبازان و معلولین گفت: 
توانای��ی و برنامه ری��زی فدراس��یون 
جانبازان از ابتدا مشخص بود و اعضای حاضر در مجمع نیز به همین 
برنامه ریزی ها رای دادند. خوش��بختانه تمام اعضای این فدراسیون 
کارگروهی خوبی را ارایه کردند و این فدراس��یون است که چندین 
رشته ورزشی را در حد قهرمانی جهان زیرمجموعه خود دارد. در واقع 
اساس همه موفقیت های جانبازان و معلولین در مسابقات جهانی و 
آسیایی فعالیت های همین فدراسیون است. فدراسیون جانبازان و 
معلولین جزو فدراسیون های ورزشی موفق کشور است.سجادی در 
مورد برگزاری فستیوال هنرهای رزمی گفت: برگزاری این فستیوال 
احتیاج به بررسی بیشتری دارد و باید دید شامل چه رشته های رزمی 
خواهد ش��د. وزارت ورزش مشغول بررس��ی برگزاری این فستیوال 
است.سجادی در مورد مشکالت فوتبال ایران گفت: مشکل خاصی 
نیست و فدراس��یون این مس��ایل را مدیریت می کند. همه به ویژه 
رس��انه ها باید کمک کنند تا این مش��کالت حل ش��ود و تیم ملی با 

پشتیبانی و پشتوانه خوب در جام جهانی فوتبال شرکت کند.

انتخاب دوباره خسروی وفا 
محمود خس��روی وفا باکسب اکثریت 
 آرای مجم��ع انتخابات��ی فدراس��یون

ورزش های جانب��ازان و معلوالن برای  
چهار سال دیگر رییس این فدراسیون 

شد.
فدراس��یون انتخابات��ی   مجم��ع 

ورزش های جانب��ازان و معل��والن در  
کمپ تیم های ملی این فدراسیون با حضور نصراهلل سجادی رییس 
مجامع انتخاباتی فدراسیون ها و شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی 

پارالمپیک برگزار شد.
محمودخسروی وفا، غفورکارگری و حمیدعلی صمیمی برای حضور 
در این انتخابات ثبت نام کرده بودند که صمیمی قبل از شروع مجمع 
و غفور کارگری بعد از ارایه برنامه های��ش انصراف دادند.پس از رای 
گیری محمود خسروی وفا با کسب 31رای یک بار دیگر برای ریاست 

این فدراسیون به مدت چهار سال انتخاب شد.

12 وزنه بردار به اردوی تیم جوانان 
ایران دعوت شدند

حس��ین توکلی س��رمربی تی��م های 
وزن��ه ب��رداری نوجوان��ان و جوان��ان 
کشورمان، از 12 وزنه بردار برای حضور 
در مرحله نخس��ت اردوی تیم جوانان 

دعوت کرد.
 ب��ه گ��زارش ایرن��ا از فدراس��یون

وزنه برداری، مس��لم سپهری فر، میالد  
اورنگی، مجی��د زارع، میثم زارع��ی، رضا زارعی )ف��ارس(، ابراهیم 
ورناصری، سید ایوب موسوی، رضا دهدار، علی مکوندی )خوزستان(، 
حسن گل پرور )همدان(، ش��اهرخ عقیلی خواه )اصفهان( و مهدی 
کردی )ته��ران( 12 وزنه بردار دعوت ش��ده ب��ه اردوی تیم جوانان 
هس��تند.این وزنه برداران ب��ا توجه به عملکردش��ان در رقابت های 
قهرمانی جوانان کشور و همین طور لیگ بزرگساالن به اردوی تیم 
ملی دعوت شده اند.رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان 
2014، طی روزه��ای 30 خرداد تا 7 تیر ماه 1393 در ش��هر کازان 

روسیه برگزار می شود.

جام تختی، آزمون خوبی برای 
نمایندگان کشورمان است

 رخصت پهلوانان برای 
جام جهانی

مربی تیم ملی کشتی آزاد با بیان این که سعی داریم با نفرات 
اصلی در جام جهان پهلوان تختی ش��رکت کنیم، گفت: با 
توجه به حضور کش��تی گیران خوب، این رقابت ها آزمونی 
برای نمایندگان ایران می تواند باشد.محس��ن کاوه افزود : 
کشتی گیران ملی پوش حاضر دررقابت های جهانی 2013 
مجارستان،بعدازاین مس��ابقه ها درهیچ تورنمنتی شرکت 
نکردند و ما باید س��رمایه های کش��تی خود را زمانی که در 

شرایط آرمانی و ایده آل قرار دارند به مسابقات اعزام کنیم.
کاوه در خص��وص اردوه��ای آمادگ��ی تی��م ملی کش��تی 
 آزاد بزرگس��االن ایران هم گف��ت: در ای��ن اردو نفرات اول

 رقابت های کش��تی آزاد جوانان کشور در س��ال های 91 و 
92 و نفرات برتر کش��تی آزاد بزرگساالن کشور برای کسب 
آمادگی جهت حضور در جام تختی حاضرهستند.مربی تیم 
ملی کشتی آزاد بزرگس��االن ایران در خصوص جام جهانی 
امریکا )25 و 26 اسفند ماه(گفت: تیم ایران به عنوان قهرمان 
جهان به این رقابت ها دعوت شده و باید ترکیبی ایده آل را 

اعزام کنیم.
* تغییر اوزان کشتی منطقی نیست

کاوه همچنین در خصوص تغییر قوانین داوری و وزن های 
کش��تی گفت:به نظر من قوانین داوری نس��بت به گذشته 
بهترشده ولی دربحث اوزان ابهاماتی وجود دارد.بدین صورت 
که چهار وزن اول یعنی 57، 61، 65 و 70 کیلوگرم خیلی به 

هم نزدیک است.
وی بیان داش��ت: در رقابت های آینده باید کش��تی گیران 
تیم هایی همچون ک��ره جنوبی، ژاپن، ترکیه، ازبکس��تان، 
قزاقستان، روسیه وامریکا را مورد تجزیه تحلیل قرار دهیم 

که از چه نفراتی در چه اوزانی بهره می برند.
* تقوی را به آغوش کشتی بازگردانیم

وی در خصوص مهدی تقوی دارنده دو مدال طالی جهانی 
وزن 66 کیلوگرم گفت: متاس��فانه تقوی بع��د از ناکامی در 
پیکارهای قهرمانی 2013 بزرگس��االن جهان در بوداپست 

مجارستان در اردوها شرکت نکرد.
کاوه بیان داش��ت: فکرمی کنم که وظیفه همه ما است تا به 
مهدی تقوی کمک کنیم تا به اردوهای تیم ملی و به آغوش 
کشتی بازگردد چرا که او جوان شایسته ای است و می تواند 

برای کشتی ما مفید باشد.

زاویه

6
قضاوت لیگ ووشو بانوان کشور توسط بانوی نجف آبادی 

 آس��یه امامی از مربیان و داوران فعال ووش��و نجف آباد به عنوان داوردر مس��ابقات لیگ بانوان کشور
) بخش ساندا ( که در تهران برگزارگردیدحضور داشت و همچنین دوره داوری درجه 1 ساندا را زیر نظر 

فدراسیون ووشو با موفقیت سپری کرد.

احمدرضا عابدزاده با حضور در برنام��ه تلویزیونی، ناگفته هایی از 
زندگی شخصی و دنیای ورزشی اش را بیان کرد.

دروازه بان اس��بق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه های استقالل و 
پرس��پولیس که اهل اصفهان اس��ت در خصوص مسایل مختلف 

صحبت هایی را ابیان کردکه در ادامه می خوانید.

از تماشاگر استرالیایی درس خنده گرفتم!
در ب��ازی با اس��ترالیا به این دلی��ل روحیه پیدا ک��ردم که خودم 
 را به داخل تماش��اگران بردم. طوری وانمود می ک��ردم که انگار 
هیچ کس نیست. واقعا فشار زیاد بود و حتی باید در 5 دقیقه اول 
دو گل می خوردیم. آن ها طوری بازی کردند و عکس العمل نشان 
می دادند که حتی روی یک صحنه تصور کرده بودند گل زدند ولی 
توپ به بیرون رفته بود. وقتی گل دوم را خوردیم سرم را بلند کردم 
و دیدم که یک نفر در حال دویدن اس��ت. او روی تور دروازه رفت 
و آن را می کشید. جالب اس��ت که من از او یک درس گرفتم و آن 

درس هم خنده بود.

شاگردی در محضر شهید قاضی و شهید فروزان مهر
ابتدا منزل پدری ما حوالی خرمش��هر بود ام��ا در زمان جنگ به 
اصفهان آمدیم. من با شهید قاضی و ش��هید فروزان مهر هم دوره 

بودم که البته آن ها مربیان من بودن��د و با هم تمرین می کردیم. 
ما در تیم هالل احمر با هم هم��کاری می کردیم البته ما تمرینات 
خاصی برای خودمان داش��تیم حتی آقای بهنام سرمربی تیم ما 
برای برخ��ی از تمرینات مان یک موز جایزه گذاش��ته بود. زمانی 
که با آقای قاضی تمرین می کردم آق��ای کربکندی به من پنالتی 
می زد اما دقیق یادم نمی آید از 5 ضربه چند تایش تبدیل به گل 
شد. حتی آقای چرخابی به آقای کربکندی گفت من را برای تیم 
جوانان بردارد ولی ایش��ان قبول نکرد. من با آقای چرخابی به تام 
رفتم ولی بعد از دو س��ال آقای کربکندی س��راغم را گرفت ولی 
چرخابی گفت من آن زمان گفتم که عابدزاده را ببر ولی االن به او 
نیاز دارم. اتفاقا با تام در رده های نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسال 
قهرمان هم ش��دم.من یک کتانی آدیداس داشتم و بیشتر شبیه 
کتانی بسکتبال بود. به خاطر همین یک جفت کفش خریدم که 
بیشتر پاره می شد و من هم هر هفته آن را می دوختم و نزدیک به 

6 - 7 سال آن را می پوشیدم.

احترام به پیشکسوتان فوتبال
ناصر حجازی اس��طوره فوتبال این مملکت ب��ود، همچنین علی 
پروین. من عادت ندارم به کسی بی احترامی کنم و حتی اگر یک 
نفر یک روز از من بزرگ تر باشد جلوی او خم می شوم. فوتبال ما با 

این پیشکسوت ها زنده است چون این مسایل را از مرحوم دهداری 
 و پدر و مادرم ی��اد گرفتم. در خان��واده ام یاد گرفت��ه ام که تا پدر 
سر سفره نیامده غذا نخورم. دخترم در حال حاضر دانشجو است 
و درس می خوان��د و امیر هم در تاتنهام بود و زبان انگلیس��ی اش 

فول است.

از 5 پنالتی پروین 3 ضربه را مهار کردم
من و س��یروس قایقران رابطه بسیار خوبی داش��تیم و خانوادگی 
رفت و آمد زیادی داشتیم. س��یروس قایقران کاپیتان تیم بود و 
همه ساله به انزلی می روم و بر س��ر مزار او حاضر می شوم. زمانی 

که دو سال در امریکا بودم 
نتوانستم به ایران بیایم ولی 
 بالفاصله بعد از برگش��تنم 
بر س��ر مزار او حاضر شدم. 
ی��ادم می آید یک ب��ار در 
تمرینات، آقای پروین گفت 
5 پنالتی می زنم که اگر دو 
ت��ای آن را بگی��ری 500 
دالر به تو جای��زه می دهم 
که اتفاقا از 5 ضربه 3 ضربه 
پنالتی را مهار ک��ردم و به 

زور 500 دالر را گرفتم.

ناراحت�ی از برخی 
خاط�ر  ب�ه  رس�انه ها 

شایعات
زمانی که آن اتفاق برایم پیش آمد راهی سوئد شدم و دکتر از سر 
من کامال عکس برداری کرد و همه چی��ز را به من توضیح داد. به 
او گفتم که ورزش می کنم و حتی به من تاکید کرد که به ورزشم 
ادامه دهم ولی آن زمان خانه خریده بودم و از کس��ی چک گرفته 
بودم و چون چک برگشت خورده بود فشار زیادی را متحمل شدم 
که در نهایت آن فشار به سر من وارد ش��د و آن گونه بیمارم کرد، 
ولی چیزی که من را اذیت کرده بود این که شایعات زیاد بود. یکی 
از روزنامه ها درباره من چیزهایی نوشته بود که اصال درست نبود. 
حرف من این اس��ت اگر اتفاقی می افتد باید در مورد آن تحقیق 
 کرد نه این که خیل��ی زود بگوییم عاب��دزاده از مواد ب��ه این روز

 افتاده است.

کفاشیان حرف زد ولی 4 سال است خبری از او نیست
زمانی که 4 سال پیش به کفاش��یان گفتم شما هم سالن  دارید و 
هم امکانات خوب، آن را در اختیار من بگذارید من برایتان آکادمی 
می زنم و بهترین دروازه بان ها را به ش��ما تحویل می دهم. رییس 
فدراسیون 4 س��ال پیش حرف هایش را تمام کرد و معلوم نیست 
چه شد. جالب است که من در امریکا 850 نوجوان را زیر نظر دارم 

و هیچ مشکلی برای گرفتن پولم هم ندارم.

ناگفته های عابدزاده؛

مهار پنالتی های پروین به خاطر 5۰۰ دالر

عقاب آسیا چگونه اوج گرفت
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رشد 12۰۰درصدی 
اماکن ورزشی

ایران و سه کشور برای 
میزبانی رقابت می کنند

شمار اماکن ورزشی کشور ایران در مقایس��ه با قبل از انقالب اسالمی با رشد 
خیره کننده 1200 درصدی روبه رو بوده و به رقم 22هزار 617 باب رس��یده 
است.مصطفی مدبر ،مدیرعامل شرکت توس��عه،نگهداری اماکن ورزشی طی 
یادداش��تی برای ایرنا نوش��ت:باپیروزی شکوهمندانقالب اس��المی در سال 
1357ایران با قریب به 36میلیون نفر جمعیت تنها دارای یک میلیون و 751 
مکان ورزشی بود.از این تعداد اماکن ورزشی تنها 865هزار 744 مترمربع فضای 
ورزشی در اختیار افراد قرار می گرفت.براین اساس و با در نظر گرفتن جمعیت 
 آن سالها،سرانه فضای ورزش��ی برای هر ایرانی، تنها 0/02 متر مربع محاسبه
  می ش��داما پس از پیروزی انقالب اس��المی، عزمی راس��خ و تالشی ستودنی

 در راس��تای ارتقای کم��ی وکیفی فضاهای ورزش��ی کشورش��کل گرفت تا 
شاهدجهشی عظیم در این زمینه باشیم.مساحت اماکن ورزشی با احتساب آن 
در دست احداث به رقمی بالغ بر 57میلیون و 403هزار متر مربع افزایش یافته 

است که این رقم حاکی از رشد 6هزار 500 درصدی است.

رییس کنفدراس��یون فوتب��ال آس��یا گفت:فق��ط ایران،امارات،تایلند و 
عربستان سعودی برای کسب میزبانی جام ملت های 2019 آسیا با هم 
رقابت می کنند.شیخ س��لمان بن ابراهیم با بیان این که فرصت زیادی تا 
زمان رای گیری مانده، افزود:در این مدت بازرسی های متعددی از سوی 
ای اف سی از امکانات و بررس��ی پرونده کش��ورهای در خواست کننده 
میزبانی انجام خواهد شد.شیخ سلمان ادامه داد:به طورحتم معرفی کشور 

میزبان جام ملت های سال 2019 به این زودی ها نخواهد بود.
رییس کنفدراسیون فوتبال آس��یا افزود:افزایش تیم های شرکت کننده 
در مرحله نهایی جام ملت های آسیا از 16 تیم کنونی به 24 تیم در سال 

2019 موررد توجه ای اف سی است .
وی گفت:البته این موضوع در ش��رایط فعلی تنها یک پیش��نهاد است و 
 برای اجرایی ش��دن باید درمجمع عمومی س��االنه ای اف سی در آوریل 

سال جاری مورد تصوب نهایی قرار گیرد.

کی روش با این شرایط می رود
یک روزنامه آرژانتینی گزارش داد اردوی تیم ملی ایران 
در آفریقای جنوبی و چندین دیدار دوس��تانه به دلیل 
مشکالت مالی لغو شده است.با این ذهنیت کی روش، که 
طاقتش تمام شده، گفته است: صبر من هم حدی دارد!

تمجید جالب ازسرمربی باواریایی ها
نش��ریه بیلد آلمان در تمجید از عملکرد س��رمربی بایرن مونیخ 
و نتایج تحس��ین برانگیزی که ش��اگردان او در این فصل فوتبال 
 آلمان کسب کرده اند، این مربی اس��پانیایی را به انیشتین تشبیه

 کرد.

اردوی شیاطین سرخ و کهکشانی ها 
تیم های منچس��تریونایتد و رئال مادرید برای کس��ب آمادگی جهت حضور در 
رقابت های فصل آینده اردوی تابستانی پیش فصل خود را در امریکا برگزار خواهند 
کرد و طی این اردو در یک تورنمنت دوس��تانه چندجانبه بین المللی که در آن 

لیورپول، تیمی دیگر از فوتبال انگلیس شرکت خواهد کرد، حضور پیدا می کند.

  یک جفت
  کفش خریدم که 

 بیشتر پاره می شد
  و من هم

 هر هفته آن را 
 می دوختم و

  نزدیک به 6 - 7 سال
  آن را 

می پوشیدم

قول های فراکسیون ورزش برای حل مشکالت بودجه دبی��رکل کمیت��ه ملی 
المپی��ک از ق��ول 
های خوب اعضای 
فراکسیون ورزش 
مجل��س ش��ورای 
اس��المی خبر داد 
گف��ت:در  و 

نشست  اعضای این فراکسیون برای حل مشکالت بودجه ای ورزش 
آنان قول هایی دادند که امیدوارم عملی شود.ش��اهرخ ش��هنازی 
افزود:کمب��ود منابع مالی و چالش های ورزش��ی کش��ور مختص 
فدراسیون های ورزش جانبازان و معلولین نیست و با توجه به قول 
های اعضای فراکسیون مجلس امیدوارم همه مشکالت ورزش در 
بخش های مختلف حل شود.وی درخصوص انتخابات فدراسیون 
جانبازان ومعلولین نیز گفت:این فدراسیون عملکرد بسیار خوبی 

در دوره های گذش��ته رقابت های پارالمپیک و پاراآسیایی داشته 
و آمارهای موجود نیز حکایت از رشد و توسعه ورزش ایران در این 

دوران دارد.
به گفته شهنازی، نکته مثبت در فدراسیون ورزش های جانبازان 
و معلولین داشتن یک تیم قدرتمند اجرایی و هماهنگی کامل بین 
آنان است که پشتیبانی بسیار خوبی از ورزشکاران جانباز و معلول در 
مسابقات برون مرزی به عمل می آورند.دبیرکل کمیته ملی المپیک 

افزود:درخصوص ورزش همگانی معلولین برنامه های زیادی توسط 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین انجام شده است اما 

نمی توان مسوولیت این موضوع را تنها به این فدراسیون داد. وی 
افزود:با توجه به تعداد جانبازان ومعلولین کش��ور ضروری اس��ت 
 برای رش��د و توس��عه ورزش این افراد س��ایر نهادها نیز همکاری

 کنند.
مجمع انتخاباتی فدراس��یون ورزش های جانب��ازان و معلوالن در 
کمپ تیم های ملی این فدراسیون برگزار شد و محمود خسروی وفا 
ریاست پیشین این فدراسیون با کسب 31 رای برای مدت چهار سال 

دیگر، سکان این فدراسیون را به دست گرفت .

مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر 

 بهایی به شطرنج اصفهان 
داده نمی شود

حسین گلشنی /رییس هیات شطرنج

دیگر نمی خواهم در فضای شطرنج اصفهان که کوچک ترین بهایی به آن 
داده نمی شود، فعالیت داشته باشم.قرار است بودجه ورزشی آینده استان 
 اصفهان به نصف سال گذشته کاهش یابد اما کاهش بودجه  آینده ورزش

 به طور حتم برای رشته شطرنج گران تمام می شود.در دهه مبارک فجر 
برنامه های هیات برای این دهه  رقابت های اس��تانی »شطرنج سریع«در 
تاریخ 23 و 24 بهمن ماه است که 

برگزار می شود.
برنام��ه دیگ��ر هی��ات،  اع��زام 
ب��ه  اس��تان  ش��طرنج بازان 
رقابت های قهرمانی کش��ور در 
رده های سنی از تاریخ 14 تا 15 
اسفندماه است که در دستور کار 
هیات شطرنج قرار گرفته است.     
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 بهره مندی 100 درصدی شهرستان 

از نعمت گاز
معاون بهره برداری شرکت گاز چهار محال و بختیاری گفت: در پنجمین 
روز از دهه فجر 100 درصد مردم شهرس��تان س��امان با به بهر ه برداری 
 رسیدن پروژه گازرس��انی روس��تای محمد آباد طباطبایی از نعمت گاز

برخوردار شدند.جهانبخش س��لیمیان در مراس��م افتتاحیه گازرسانی 
 روس��تای محمد آباد طباطبایی و جش��ن گازرس��انی با بی��ان این که 
 100 درصد مردم شهرس��تان س��امان با افتتاح گاز در آخرین روستای

  بی گاز شهرس��تان س��امان از نعمت گاز برخورد ش��دند، اظهار داشت: 
35 خانوار در روستای محمد آباد از نعمت گاز برخوردار شده اند.وی با بیان 
این که تعداد انشعبات گاز در این روستا 30 عدد است، بیان داشت: طول 
شبکه این پروژه هفت هزار و 212 متر است.سلیمیان با اشاره به این که 
اعتبار هزینه شده برای این پروژه سه میلیارد ریال بوده است، بیان داشت: 
هم استانی ها با مصرف بهینه باید در مصرف گاز صرفه جویی کنند و از این 

نعمت به خوبی استفاده کنند.
امروز جشن بزرگی در این شهرستان برپا است

امام جمعه شهر سامان نیز در این مراسم با بیان این که امروز جشن بزرگی 
در این شهرستان با بهره مندی آخرین روس��تای بی گاز این شهرستان 
از نعمت گاز دایر است، بیان داشت: ش��کر نعمت را در جای خود داشته 
باشیم و بهینه و به جا از این نعمت اس��تفاده کنیم.حجت االسالم سید 
احمد میردامادی ب��ا بیان این که بای��د ایمنی را در لوله کش��ی و نصب 
وسایل گرمایش��ی رعایت کرد، بیان داش��ت: در ایمن سازی دقت های 

الزم صورت گیرد.

  افتتاح نمایشگاه هنرجویان 
فنی و حرفه ای سامان 

مدیر کل فنی و حرفه ای استان چهار محال و بختیاری از افتتاح نمایشگاه 
هنر جویان فنی و حرفه ای شهرستان سامان خبر داد.

 نوراهلل س��عیدی با اش��اره به این که در این نمایش��گاه آثار هنرجویان و
 کارآموزان در رش��ته های مختلف به نمایش گذاش��ته ش��ده اس��ت، 
 اظهار داش��ت: در این نمایش��گاه آثاری از قبیل معرق، طراحی، بافتنی،

 عروس��ک بافی، کیف دوزی، گلیم باف��ی، قالیچه محال��ی، تابلو فرش، 
سرویس آشپزخانه، و ... به نمایش گذاشته شده است.وی در ادامه، بیان 
داشت: استقبال خانم ها از دوره های آموزشی بسیار خوب بوده است اما 

استقبال آقایان در دوره های آموزشی کم رنگ بوده است.

 امدادرسانی به 1000 خودروی 
گرفتار در برف

مدیر عامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری گفت: طی بارش 
شدید برف در اس��تان امدادگران به بیش از یک هزار خودروی گرفتار در 
برف امداد رسانی کردند.محمد فروغی اظهارداشت: به دنبال بارش سنگین 
برف در استان برخی از مس��افرانی که قصد عبور از محورهای مواصالتی 

استان را داشتند گرفتار برف و کوالک شدند.
وی افزود: با تالش نیروهای امدادگر جمعیت هالل احمر اس��تان بیش 
از یک هزار خودروی گرفتار در برف امدادرس��انی شد.فروغی با اشاره به 
فعالیت 25 تیم عملیاتی، گفت: نیروهای امدادگر این استان با استفاده از 
20 دستگاه آمبوالنس و خودرو نجات و کمک دار به منظور امدادرسانی 
به در راه ماندگان آمادگی کام��ل دارند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
چهارمحال و بختیاری همچنین از توزیع 780 بسته غذایی بین مسافران 
در راه مانده خبر داد و گفت: نیروهای امدادگر این استان 780 بسته غذایی 
ش��امل اقالمی از قبیل خرما، آب معدنی و بیسکویت را بین مسافران در 

راه مانده توزیع کردند.

 11۵ آزمایشگاه تشخیص طبی 
در استان فعال است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: هم اکنون 15 
آزمایشگاه  تشخیص طبی در بخش خصوصی و 100 مورد در بخش 
دولتی فعال است.اکبر سلیمانی اظهار داشت: تخت های بیمارستانی 
فعال مراکز درمانی استان یک هزار و 230 تخت است.وی افزود: بر 
اساس برنامه تبیین شده دانشگاه تا پایان سال 94 اقدامات الزم برای 
افزایش تعداد این تخت ها به تناس��ب جمعیت استان در دستور کار 

قرار دارد.
به گفته س��لیمانی، ه��م اکنون ح��دود 270 پزش��ک متخصص و 
فوق تخصص و یک هزار و 443 پرس��تار در زمین��ه ارایه خدمات به 

مراجعه کنندگان در مراکز استان در حال خدمت هستند.
 معاون درم��ان دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد تصری��ح کرد: 
هم اکنون 37 پای��گاه با 49 آمبوالنس در مرک��ز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی خدمات پیش بیمارستانی و کار انتقال مصدومان 
و بیماران را در کمترین زمان ممکن به انجام می رسانند.س��لیمانی 
افزود: کلینیک تخصصی دندانپزش��کی رسالت چالشتر نیز از جمله 
مراکزی است که با 15 دندانپزش��ک متخصص و 107 دندانپزشک 
عمومی خدمات تخصصی دندانپزشکی را به مراجعه کنندگان ارایه 
می دهد.وی، تعداد آزمایشگاه های تشخیص طبی در بخش خصوصی 
را 15 و در بخش دولت��ی را 100 مورد اعالم کرد.س��لیمانی اظهار 
داشت: هم اکنون بیشتر مراکز درمانی استان مجهز به پیشرفته ترین 

تجهیزات موجود در زمینه های تشخیصی و درمانی هستند.
وی با بیان این که چهارمحال و بختیاری به عنوان تنها استانی است 
که در بخش بستری فاقد واحد خصوصی است، گفت: این امر بر حجم 

مراجعات به مراکز درمانی دولتی افزوده است.

اخبار کوتاه 

 سید رضا نیری مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارس��ال پیامی از زحمات نوراهلل 
غالمیان دهکردی، شهردار شهرکرد در زمینه پیشبرد اهداف عرصه سالمت جامعه تقدیر و تشکر 

کرد.

7  تقدیر مشاور وزیر بهداشت از زحمات شهردار در عرصه سالمت

اندیشه

انقالب اسالمی ایران عدالت را 
به جهانیان هدیه داد

اس��تان خیری��ه  ام��ور  و  اوق��اف   مدی��رکل 
چهارمحال و بختیاری:اظهارداش��ت انقالب اس��المی ایران 
عالوه برهویت بخشی به مردم ایران، آزادی و عدالت را به همه 

جهانیان هدیه داد.
حجت االسالم سید محمد طباطبایی ، اظهارداشت: دالیل 
زیادی از نارضایتی م��ردم از حکومت پهل��وی و ایجاد قیام 
وجود دارد که مهمترین آن ها نادیده گرفتن عزت و جایگاه 

ملت ایران بود.
وی افزود: مردم��ان ایران ملتی با اعتق��ادات خاص مذهبی 
و دارای تمدن و س��ابقه تاریخی طوالنی هستند که توسط 
حکومت پهل��وی از دو جنبه داخلی و خارجی تحقیر ش��ده 
بودند.حجت االس��الم طباطبایی با مد نظر قرار دادن جنبه 
داخلی این حق��ارت، گفت: سیس��تم حکوم��ت پهلوی به 
صورت دیکتاتوری و اس��تبدادی بوده و حقوق ش��هروندان 
آن از جمله نخبگان، صاحب نظران، و به ویژه رهبران دینی 
 که مردم توجه فراوانی به آن ها داش��تند، نادیده گرفته شده

 بود.
 وی برکات پی��روزی انقالب اس��المی ایران را یاد آور ش��د 
 و تصری��ح کرد: تاس��یس نظام سیاس��ی مس��تقل در ایران

 بر اساس رهبری دینی و اس��المی و با محوریت ولی فقیه و 
نایب امام زمان)عج( اولی��ن و مهمترین برکت این انقالب از 

منظر سیاسی، بود.
به گفته وی، انقالب اسالمی ایران عالوه بر هویت بخشی به 
مردم ایران، به قلب تپنده جهان اسالم تبدیل و ندای ایمان و 
عدالت را سر داده و آزادی وعدالت وعزت را به همه جهانیان 
هدیه داد.حجت االس��الم طباطبایی با تحلیل وقایع صورت 
گرفته بعد از وقوع انقالب به تحوالت جهانی اشاره و تصریح 
کرد: در سطح بین المللی با توجه به این که ایرانیان توانسته اند 
استکبار و در راس آن ها اآمریکایی ها را از کشور اخراج کرده 
و ندای مبارزه با سلطه جهانی را سر دهند، لذا به  عنوان یک 
کشور مستقل وارد فضایی نو ش��ده و افق جدیدی را به روی 

جهانیان گشودند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان خاطرنش��ان کرد: قبل 
 از وقوع انقالب اس��المی ایران اکثر کش��ورها تحت س��لطه

 دو ابرقدرت شوروی و امریکا بودند و راهی دیگر نداشتند، اما 
با مشاهده پیروزی انقالب، یک راه سوم و جدیدی به روی آنان 
باز شد که در همین راستا و با گسترش شعارهای انقالب در 
سراسر دنیا در ابتدا قدرت روس��یه سابق سقوط و این مسیر 

فروپاشی سرمایه داری، همچنان ادامه دارد.

کارشناس امور مذهبی کشور و مشاور خانواده با تاکید بر لزوم رعایت اصول همتایی در راستای تحقق ازدواج پایدار، 
گفت: ازدواج عاقالنه زمینه ساز زندگی عاشقانه خواهدبود.

حجت االسالم حسین دهنوي در همایش سبک زندگی اسالمی در جمع دانشجویان دانشگاه شهرکرد بر لزوم غافل 
نشدن از اصل همتایی در ازدواج تاکیدکرد.  

وی ب�ا اش�اره ب�ه اهمی�ت تناس�ب در ازدواج، اف�زود: ع�دم رعای�ت اص�ل همتای�ی عل�ت اصل�ی ب�ه 
 س�رانجام نرس�یدن برخ�ی از ازدواج هااس�ت؛ ب�ر همی�ن اس�اس م�ی طلب�د در ازدواج ه�ا ط�وری 

تصمیم گیری شود که زوج ها با یکدیگر تناسب داشته باشند. ازدواج از تولد ومرگ هم مهمتر است

حجت االس��الم دهن��وی ازدواج را از م��رگ و تولد نی��ز مهمتر 
دانست و گفت: متاس��فانه آش��نایی هایی در محافل اجتماعی و 
دانش��گاه ها صورت می گیرد این در حالی اس��ت که این دو هیچ 
 گونه تناس��بی با یکدیگ��ر ندارند اما ب��ا این وجود تن ب��ه ازدواج 

می دهند.
به گفته وی، این افراد عش��ق را همه چیز می دانند اما متاس��فانه 
این گون��ه ازدواج ها دوامی ندارد و به طالق کش��یده می ش��ود؛ 
 چراکه پس��ر و دختر هرچند عاشق هم هس��تند ولی همتای هم

 نیستند.
حجت االسالم دهنوی خاطرنشان کرد: ازدواج افرادی که همتای 
یکدیگرند اما عاشق هم نیستند خوشبختی را برای آنان به ارمغان 

آورده است.
وی به تش��ریح اصول همتایی پرداخت و همتای��ی اعتقادی را از 
مهمترین این اصول دانست و گفت: کسانی که از نظر اعتقادی با 

یکدیگر هم خوانی ندارند نمی توانند زندگی خوبی داشته باشند؛ 
 اما باید توجه داش��ت پنج سال طول می کش��د تا دختر و پسر در

هر گونه ازدواجی با یکدیگر کنار بیایند.
حجت االس��الم دهنوي همتایی خانواده ها را از دیگر اصول برای 
ازدواج موفق برش��مرد و تصریح کرد: در ازدواج ها به نوعی ارتباط 
بین خانواده ها نیز برقرار می شود که می طلبد همتایی نیز در این 

اصل رعایت شود.
وی با تاکید بر لزوم رعایت فاصله طبقاتی، خاطرنشان کرد: ازدواج 
پسران با افرادی از طبقات پایین تر از خود به دلیل ایجاد رضایت 
در همسران به دلیل توانمندی در پاس��خگویی به نیازها، توصیه 

می شود.
این مش��اور خانواده بر همتایی فرهنگی نیز ب��ه عنوان یکی دیگر 
از اص��ول ازدواج موفق تاکی��د و اظهارداش��ت: چنانچه اختالف 
 فرهنگ��ی خ��رد باش��د در ت��داوم ازدواج پای��دار خلل��ی ایجاد

 نخواهد کرد.
وی با ابراز مخالفت ب��ا ازدواج های مدرن و س��نتی، تصریح کرد: 
ازدواج بای��د اصول��ی و عقالنی باش��د چراکه در ص��ورت عقالنی 
 بودن خوشبختی و در غیر این صورت بدبختی را برای هر دو زوج

 به دنبال دارد.

بهترین فاصله سنی ازدواج سه تا هفت سال است
حج��ت االس��الم دهن��وی 
با اش��اره ب��ه این ک��ه بهترین 
فاصله سنی س��ه تا هفت سال 
است، اظهار داش��ت: چنانچه 
فاصله س��نی کمتر یا بیش��تر 
نی��ز باش��د ام��ا از دو دنی��ای 
 مجزا نباش��ند نیز مشکل ساز

 نخواهد بود.
 وی رش��د عقالن��ی، رش��د 
ش��خصیتی، ق��درت مدیریت 
بحران و استقالل فکری را چهار 
اص��ل الزم در ازدواج پس��ران 
دانس��ت و گفت: دختران نیز 
 با توج��ه ب��ه این که در س��ن 
19 س��الگی ب��ه رش��د کامل 
عقالنی می رسند شرایط الزم 

برای ازدواج را دارند.
مش��اوره  رعای��ت  ب��ا  فامیل��ی  ازدواج  وی،  گفت��ه  ب��ه 
مش��کالت  رف��ع  ب��رای  قاطعان��ه  تصمی��م  و  ژنتی��ک 
ه��ا خان��واده  گذاش��تن  جری��ان  در  ب��دون   احتمال��ی 

تا جایی که امکان دارد مشکلی ندارد.

بهترین ازدواج، ازدواج با آشنا است
حجت االس��الم دهنوی ب��ا اش��اره به این ک��ه بهتری��ن ازدواج، 
ازدواج با آش��نا اس��ت، خاطر نش��ان ک��رد: در ای��ن ازدواج ها نه 
 دغل وجود دارد و ن��ه مث��ل ازدواج های فامیلی مش��کالت ژنی 

وجود دارد.
 این مش��اور خان��واده رابط��ه ه��ای قب��ل از ازدواج دخت��ران و
  پس��ران با یکدیگر را زمینه س��از س��لب اعتماد از همس��ر آینده

 دانس��ت و تصریح ک��رد: برق��راری رابطه های اش��تباه ن��ه تنها 
 شکست عشقی بلکه سلب اعتماد از همس��ر آینده را نیز به دنبال

 دارد.

کارشناس امور مذهبی کشور و مشاور خانواده:

زندگی عاشقانه با ازدواج عاقالنه محقق می شود

تقویت سرمایه گذاری 
خصوصی در استان

برگزار ی  
محفل قرآنی استان 

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مس��ووالن اجرایی باید با کمک مردم 
و نمایندگان آنان در مجلس ش��ورای اسالمی حضور س��رمایه گذاران بخشی 
خصوصی در شهرس��تان ها را تقویت کنند.قاس��م س��لیمانی دشتکی اظهار 
داش��ت: دولت یازدهم توس��عه روس��تاهایی در مناطق مح��روم را با جدیت 
دنبال و اجرایی می کند.وی افزود: رییس جمه��ور، و هیات دولت برنامه های 
علمی و اصولی را برای س��رعت بخشی به روند توس��عه همه جانبه در مناطق 
 غیربرخوردار اجرایی می کنند.سلیمانی دشتکی افزود: تمامی مسووالن اجرایی

 چهارمحال و بختیاری باید با فعالیت مستمر و مداوم، خدمت رسانی به مردم را 
به بهترین شکل ممکن انجام دهند.وی تصریح کرد: دولت توسعه پایدار، بهبود 
وضعیت معیشتی خانوارها، پایین آوردن نرخ بیکاری، باال بردن اشتغال واقعی 

و رونق اقتصادی در مناطق محروم و کمتر برخوردار را با اولویت اجرا می کند.

 مدیرکل تبلیغات اس��المی چهارمحال و بختیاری از برگزاری ویژه برنامه »با 
قرآن در بهار انقالب« همزمان با شب والدت با سعادت امام حسن عسگری)ع( 
 در شهرکرد خبر داد. حجت االسالم رحمت اهلل اروجی برگزاری محفل قرآنی

 »با قرآن در بهار انقالب« را مهمترین برنامه کمیته قرآن ستاد دهه فجر عنوان 
کرد. 

وی خاطرنشان کرد: امید اس��ت با برگزاری این ویژه برنامه های معنوی اقبال 
عمومی مردم به برنامه های قرآنی همانند دهه 60 و 70 با برگزاری برنامه های 

فاخر قرآنی افزایش پیدا کند. 
به گفته وی، این محفل قرآنی با حضور قاری بین المللی حمید شاکرنژاد و قاری 
نوجوان سیدطاها حسینی  همزمان با ش��ب والدت امام حسن عسگری)ع( از 

ساعت 19 در مصالی امام خمینی)ره( شهرکرد برگزار می شود. 

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری از بازس��ازی و تکمیل 
 مس��اجد نیمه کاره این اس��تان با عنایت ویژه مقام معظم رهبری 
خبر داد.حجت االسالم نکونام در جمع ائمه جمعه این استان اظهار 

داشت: بکوشیم ستادهای دهه فجر بیش از پیش فعال شود و در این 
میان نقش ائمه جمعه بی بدیل است.

وی، دهه فجر را بهتری��ن فرصت برای توج��ه دادن مردم به اصل 

نظام دانس��ت و افزود: باید این فرصت را مغتنم بشماریم و از نقش 
حوزه های علمیه در آگاه سازی مردم غافل نشویم.

نکونام با اشاره به این که انقالب اسالمی از حوزه های علمیه نشأت 
گرفته است، گفت: حوزه های علمیه مادر انقالب اسالمی هستند و 
نقش آن ها در ش��کل گیری این انقالب بر کسی پوشیده نیست اما 

گاهی این جایگاه و رسالت اصلی مورد غفلت واقع می شود.
امام جمعه ش��هرکرد با تاکید بر این که مواظب باش��یم که طالب 
نسبت به نظام بی تفاوت نشوند، خاطرنشان کرد: طالب باید بدانند 
که انقالب اسالمی مدیون حوزه های علمیه است، برهمین اساس 
باید در همه احوال پشتیبان انقالب باشند و نگذارند که دشمن بین 

انقالب و حوزه های علمیه فاصله بیاندازد.
نکونام با بیان این که کار اصلی روحانیت و در راس آن ائمه جمعه، 
تبلیغ دین و اسالم است، اظهار داشت: بکوشیم مردم را با آموزه های 
دین و اس��الم آش��نا کنیم چراکه اصل انقالب بر پایه اسالم شکل 
 گرفته اس��ت و اگر اسالم نباش��د، این انقالب با تمام دارایی هایش

 سر سوزنی نمی ارزد.
وی تصریح ک��رد: نباید کمبود و یا نب��ود امکانات ما را از رس��الت 
 اصلی خود که دع��وت مردم به معارف اس��الم و قرآن اس��ت، دور 

کند.
 نماین��ده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری با تاکی��د بر این که

 ائمه جمعه و روحانیت باید مواظب  رفتار و اعمال خود باشند، گفت: 
ائمه جمعه و روحانیت باید در مرحله نخست، خود عمل کننده به 
دستورات دینی و اخالقی باشند و در مرحله بعد، مردم را به این امور 

دعوت کنند.
نکونام با اش��اره بر این که کار اصلی روحانیت، کار فرهنگی است، 
افزود: یکی از مهمترین نیازهای اس��تان در ام��ور فرهنگی، نبود 
روحانیت و خألهای موجود در بحث مساجد و خانه های عالم است 
که با ارسال نامه ای به محضر مقام معظم رهبری به این خأل ها اشاره 
شد و ایشان با کرامت و عنایت ویژه ای که به مناطق محروم دارند، 
قول مساعد جهت بازسازی و اتمام مساجد نیمه تمام این استان را 

صادر کردند.
وی با بیان این که کمک مقام معظم رهبری به مس��اجد استان در 
چندین س��ال و به تدریج به استان تزریق می ش��ود، اظهار داشت: 
مساجد نیمه تمام روستاها و مساجدی که هیچ گونه پشتیبان مالی 

ندارند، در اولویت این طرح قرار می گیرند.
نکونام از تشکیل کار گروه فنی برای بازس��ازی مساجد استان در 
آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: بر آن هستیم که مساجد، توسط 
خود اهالی و مردم و تحت نظارت این گروه بازسازی شود که البته 
نقش نظارتی ائمه جمعه در شهرس��تان ها نیز بسیار موثر و مفید 

است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری خبر داد

تکمیل مساجد با عنایت مقام معظم رهبری

یکی از مهمترین 
نیازهای استان در 

 امور فرهنگی
 نبود روحانیت و 

خألهای موجود در 
 بحث مساجد

  و خانه های
 عالم است

باید توجه داشت 
پنج سال

 طول می کشد
 تا دختر و پسر

 درهر گونه 
ازدواجی با 

یکدیگر
 کنار بیایند
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تحدیدحدوداختصاصی   
1048چون تحديد حدود ششدانگ قريه امين آبادباجميع توابع وملحقات آن 
پالک شماره 63 واقع  در امين آباد بخش يک شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام 
موقوفه محمدابراهيم ملک التجاربه توليت حميدنجفي درجريان ثبت است به علت 
عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنابه دستورقسمت اخيرازماده 
نامبرده تحديدحدودملک مرقوم درروز 26  تقاضای  ثبت وبرطبق  قانون   15
/ 12 / 92 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين 
آگهی بکليه مالکين ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 
می  ثبت،معترض  معترضی  های  پرونده  تکليف  تعيين  قانون  واحده  ماده   2
بايست ظرف مدت يکماه ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم 
دادخواست راازمرجع ذيصالح قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايدضمناًچنانچه 
روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی نشده گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل 

انجام خواهدشد0 
رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سيدمهدی ميرمحمدی 

تحدید حدود اختصاصی 
1041  چون آقای مهدی داوری فرزند محمد  در اجرای قانون ساماندهی و حمايت 
از توليد و عرصه مسکن تقاضای صدور سند مالکيت نسبت به يکباب خانه بر روی 
قسمتی از از پالک 209 واقع دراردستان يک اصلی دهستان گرمسير بخش هفده 
ثبت اصفهان را نموده و رای شماره 139260302032000258 مورخه 92/8/25 
هئيت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی نسبت به آن صادر شده و تحديد حدود پالک 209 اوليه تاكنون به عمل 

نيامده لذا طبق ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  و ماده 13 آئين نامه اجرائی آن تحديد حدود ششدانگ يکباب 
ساختمان در حال ساخت  پالک شماره 13532 مفروز شده از شماره 209 واقع 
در اردستان يک  اصلی دهستان گرمسير  بخش 17 ثبت اصفهان  در روز يکشنبه  
مورخه 92/12/11 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به كليه مالکين مجاور اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تکليف پرونده های معترضين ثبت ظرف مدت 

يک ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع 
ذيصالح قضايی گواهی تقديم داداخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.م الف 

480عصاری رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تغییرات 
1049 شماره : 4693/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت تدبير گران پويای اصفهان  
سهامی خاص به شماره ثبت 41612 وشناسه ملی 10260593399 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/10/30 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد 1- كليه سرمايه تعهدی شركت به مبلغ 650000 ريال طی گواهی شماره 
92460/231 مورخ 1392/10/30 بانک ملت شعبه ممتاز ب شيخ صدوق اصفهان 
توسط صاحبان سهام پرداخت گرديده است . در تاريخ 1392/11/05 ذيل دفتر 
ثبت شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار گرفت . 

منصور آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
1050شماره : 4537/ت 92/103 آگهی تغييرات شركت فنی مهدنسی فام نگار 
فرآيند  سهامی خاص به شماره ثبت 50377 وشناسه ملی 10260688718 به 

استناد صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/10/06 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد 1- محل شركت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان 
خيابان كاوه – خيابان باهنر – خيابان تيران آهنگران – بن بست حافظ – پالک 
29- كد پستی 8138799711 – تافن 03113363308 تغيير يافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد . در تاريخ 1392/10/24 ذيل دفتر ثبت 
شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار گرفت . منصور 

آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت سوم ( 

به شماره  اهلل  امر  فرزند  پور  حبيب  ژيال  اينجانب  التحصيلی  فارغ  مدرک 
پاره  كارشناسی  مقطع  در  سليمان  مسجد  از  صادره   719 شناسنامه 
خوراسگان  دانشگاه  واحد  از  صادره  عمومی  روانشناسی  رشته  وقت 
از   . باشد  می  اعتبار  فاقد  و  است  گرديده  مفقود   6244 شماره  با 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رابه  مدرک  اصل  شود  می  تقاضا  يابنده 
ارسال  ارغوانيه   – جی  خيابان   اصفهان  نشانی  به   خوراسگان 

نمايد . 
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 امام حسن عسگری  :
 هيچ عزي��زى حق را ره��ا نكند، مگ��ر آن كه ذلي��ل گردد 

وهيچ ذليلى به حق نياويزد، مگر آن كه عزيز شود.
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یک باستان ش��ناس انگلیس��ی بر این باور است که لوح 
کوچکی که دارای قدمت 3 هزار و 700 سال است، نحوه 

ساخت کشتی حضرت نوح)ع( را توضیح می دهد.
این باستان شناس انگلیسی از سوی دیگر بر این باور است 
که این کشتی اصال ساخته نش��ده و آنچه درباره طوفان 
بزرگ و س��فر حضرت نوح)ع( با این کشتی گفته شده، 
اساطیر تاریخی و مذهبی است.در این خصوص روزنامه 
انگلیسی »گاردین« نوش��ت که چندی پیش یک لوح 
کوچک متعلق به آن دوران 60 خط دست نوش��ته روی 
آن حک ش��ده بود، به موزه انگلیس اهدا شد.»اروینگ 
فینکل«، یکی از باستان  شناسان ارشد موزه انگلیس که 
 توان خواندن خط بابلی رایج در هزاره های قبل از میالد را 
دارد، براساس نوشته های این لوح تحقیقات خود درباره 
کشتی نوح را کامل و آن را در کتابی تحت عنوان »کشتی 
موعود قبل از نوح« منتشر کرده است.با این حال فینکل 
تصریح می کن��د با این که دس��تورالعمل س��اخت این 
کش��تی روی لوح بابلی وجود دارد، اما من براین باورم، 
کشتی نوح اصال ساخته نشده است.وی معتقد است که 
این لوح حاوی نسخه اصلی و اولیه ماجراهای مربوط به 
کشتی نوح اس��ت اما صرف نظر از این که عقیده فینکل 
 درباره ساخت کشتی نوح درست باشد یا نه، آنچه توجه 
باس��تان  شناس��ان را در این لوح جلب کرده، تش��ریح 
دقیق نحوه ساخت این کشتی اس��ت.آن ها می گویند: 
آنچه درباره کش��تی نوح در این لوح توضیح داد ش��ده، 
با اطالعاتی که ما درباره این کش��تی تاکنون داش��تیم، 
تفاوت بس��یار دارد،  از جمله این که در ای��ن لوح گفته 
شده که شکل کشتی بیضی  ش��کل است.شبکه خبری 
س��ی ان ان نیز در گزارش��ی در این خص��وص گفت: در 
اساطیر انجیل کش��تی نوح باریک و بسیار دراز تشریح 
شده است، به گونه ای که طول آن 6 برابر پهنای آن بیان 
شده و این که دارای عرشه 3 طبقه ای بوده و ورودی های 
کشتی در پهلوی آن قرار داشته اند.براساس توضیحات 
این لوح این کشتی بزرگ بیضی شکل و دارای مساحتی 
به اندازه 3 هزار و 600 متر مربع، یا دو س��وم یک زمین 
فوتبال بوده اس��ت.درباره نحوه س��اخت اسکلت و بدنه 
آن نیز گفته ش��ده که از یک س��بد الهام گرفته شده و 
تیرک های بدنه کش��تی مانند دنده های منحنی موازی 
در کنار یکدیگر ق��رار می گرفتند و بدنه کش��تی نیز با 
ماده ای پوشانده شده که در آن زمان نوعی قیر طبیعی 

تلقی می شده است.
فین��کل معتق��د اس��ت ک��ه م��ردم باب��ل با س��اخت 
 کش��تی با ای��ن ش��کل و ماهیت آش��نا بودن��د، چون 
آن ه��ا کش��تی های کوچ��ک خ��ود را به این ش��کل 
می س��اختند و چنین کش��تی هایی تا چندی پیش در 
رودخانه های مناطق مختلف خاورمیانه مورد اس��تفاده 

بود.

کشتی موعود
قبل از نوح

برنده جایزه نوبل فیزیک 
سخنرانی می کند

پروفس��ور »آنتونی جیمز لگت« )A.J.Leggett( برنده جایزه نوبل 
سال 2003 فیزیک در زمینه ابررسانایی و ابرشارگی و استاد دانشگاه 
»ایلینوی« امریکا هفته آینده در دانشگاه صنعتی اصفهان سخنرانی 

خواهد کرد.
 این دانشمند برجسته فیزیک دنیا امروز در نشستی علمی با حضور 
عالقه مندان و متخصصان مرتبط با زمینه های ابررسانایی سخنرانی 

می کند.
 در ای��ن نشس��ت دو دانش��مند دیگ��ر ک��ه ازبرجس��ته تری��ن
  پیش��گامان فیزی��ک جه��ان هس��تند نی��ز س��خنرانی خواهن��د

 کرد.
پروفس��ور »چ��و« )C.W.Chu( کاش��ف نخس��تین ابررس��انای 
 باالی دمای نیتروژن مایع در دنیا، اس��تاد دانش��گاه »هیوستون«، 
 رییس س��ابق دانش��گاه علم و صنعت هنگ کنگ و رییس ش��ورای

  بی��ن الملل��ی دانش��گاه »ش��اه عب��داهلل« عربس��تان س��عودی و 
برجس��ته اس��تاد   )W .E .Pickett (  پروفس��ور »پیک��ت« 
  دانش��گاه »دیوی��س کالیفرنی��ا« دو س��خنران دیگر این نشس��ت

 هستند.
در ای��ن نشس��ت علم��ی، مباح��ث نظ��ری، محاس��باتی و تجربی 
 ابررس��اناها به عن��وان ش��اخه ای مهم از فیزی��ک جام��د ارایه و به 
 پرس��ش ه��ای تخصص��ی مخاطب��ان پاس��خ داده خواه��د

شد.
ای��ن س��مینار از س��اعت 15 ام��روز )ش��نبه 19 بهم��ن (در تاالر 
 ش��هید فتوح��ی )ت��االر هش��ت( دانش��گاه صنعت��ی اصفه��ان 

برگزار می شود.

نوبل

وقتی مغ��ز نتواند همه جزییات ی��ک خاطره را به ی��اد بیاورد، 
خودش جاهای خالی را پر می کند. این نتیجه پژوهش جدیدی 
اس��ت که می تواند بر خیل��ی از پرونده ه��ای دادگاهی جهان 
تاثیر بگذارد.این تحقیق که نتایج آن در آخرین ش��ماره نشریه 
اکس��پریمنتال س��ایکولوژی منتشر شده، نش��ان می دهد که 
خاطرات دوران کودکی از صحت و اعتماد پذیری کمتری نسبت 
 به آن چه گمان می کنیم برخوردارند.روانشناس��ان دریافته اند

 به رغم این که معموال م��ردم می توانند پاس��خ »چه چیزی« 
»کجا« و »چه کسی« را در یک موقعیت خاص به خاطر بیاورند، 
در به یادآوری یک تصویر ذهنی کامل از آن خاطره به مش��کل 
برمی خورند.ب��ه گفته دانش��مندان، جزییات بیش��تر همچون 
رنگ ها، هوا یا س��اعت دقیق یک رخداد به احتمال زیاد حاصل 
تخیالت و ضمی��ر ناخودآگاه ماس��ت. نویس��ندگان مقاله این 
تحقیق جدید،ادع��ا می کنند که یافته ه��ای آن ها می تواند اثر 
مهمی بر پرونده های قضایی داشته باش��د، که در حال حاضر، 
در مواردی که ش��هود در مورد جرمی که در دوران خردسالی 

خود شاهد آن بوده اند شهادت می دهند، اگر جزییات بیشتری 
را به خاطر بیاورند، باور پذیرتر است.این پژوهشگران از تحقیق 
خود چنین نتیجه گرفته اند که قدیمی ترین خاطرات »به ندرت 
دربر دارنده آن دست از جزییات خاصی هستند که بازپرس های 
حرفه ای به دنبال آن ها هستند«.نویس��نده ارش��د این مقاله، 
کریستین ولز از دانش��گاه هاالم در ش��فیلد انگلیس می گوید: 

»اعضای هیت منصفه اغلب به شهادت هایی واکنش مثبت نشان 
می دهند که جزییات بسیاری در آن ها بیان شده باشد، و دست 
کم در انگلستان محکومان بس��یاری بر اساس این نوع مدارک 
محکوم می ش��وند. یافته های ما نش��ان می ده��د که خاطرات 
دوران اولیه کودک��ی از وقایع مثبت و منف��ی، حاوی جزییات 
نسبتا اندکی هس��تند. برای مثال کمتر کسی می تواند به طور 
قطعی به خاطر بیاورد که در سن چهارسالگی چه می پوشیده و 
چه وقت به رختخواب می رفته و یا مثال لباس خواب او صورتی 
 رنگ بوده ی��ا رنگی دیگر داش��ته اس��ت.در اتهام هایی با حکم

 10 سال زندان یا بیشتر، پرس��یدن این سوال اهمیتی حیاتی 
دارد که یک فرد بزرگس��ال چه مقدار از چیزهای��ی را که ادعا 
می کند از دوران کودکی خود به خاطر دارد، واقعا به یاد می آورد. 
داد گاه ها و دیگ��ر جاهایی که در آن ها، حافظ��ه به عنوان یک 
مدرک مورد تایید است، باید بدانند که چه چیزی عموما قابل 
یادآوری است، چه چیزی در موارد نادر به خاطر سپرده می شود، 

و چه چیزی امکان به یاد آوردن را ندارد«.

همه خاطرات کودکی تان واقعی نیست! دل نوشته 
يكي از بزرگ ترين اسرار عشق و محبت اين است كه بياموزيد 
چگونه آرمان ها و انديش�ه هاي ناهماهنگ را از ذهن خود 
 بزداييد و همواره آرزويي كنيد ك�ه صادقانه مي خواهيد،

 نه آنچه كه فكر مي كنيد شايد بتوان به دست آورد.

یک شرکت فرانسوی اقدام به ساخت مسواک 
هوش��مندی کرده که تنها به مسواک کردن 
دندان های صاحبش اکتف��ا نمی کند، بلکه 
تمام اطالعات موجود درباره دندان ها را نیز 

در اختیار وی قرار می دهد.
شرکت فرانسوی »کولیبری« اقدام به ساخت 
مسواک هوشمندی کرده که تنها به مسواک 

کردن دندان ه��ای صاحبش اکتفا نمی کند، 
بلکه تمام اطالعات موج��ود درباره دندان ها 
را نیز جمع آوری ک��رده و می تواند، آن ها را 

در اختیار فرد یا دندانپزشک خود قرار دهد.
این مس��واک هوش��مند قابلی��ت ارتباط به 
اینترن��ت از طریق تلفن همراه و به واس��طه 
بلوت��وث را دارد و می توان��د، به ف��رد بگوید 
که مس��واک کردن او تا چه ان��دازه مفید و 
دندان هایش در چه وضعیت س��المتی قرار 
دارند.مس��واک هوش��مند همچنین به شما 
می گوید که سالمتی لثه و دهان شما در چه 
وضعیتی قرار دارد و حتی این که ش��ما پس 
از مسواک کردن دهان و دندان های خود را 

خوب شسته اید، یا خیر.
 قرار اس��ت، این مس��واک به قیم��ت 99 تا 

200 دالر وارد بازار شود.

یک پژوهش جدید نشان داد که سلول های 
چش��م افرادی که در قید حیات نیس��تند و 
 مرده ان��د، می توان��د بینایی را ب��ه نابینایان 
باز گرداند. جدیدترین تحقیقات پژوهشگران 
نش��ان می دهد، س��لول های گرفته شده از 
افرادی که اعضای ب��دن خود را پس از مرگ 
اهدا می کنند، نشان می دهد که سلول های 
چش��م این افراد پس از مرگ نی��ز می تواند، 
بینایی را به نابینایان بازگرداند.پژوهشگران 
در آزمایش خود روی موش ها دریافتند که 
س��لول های چش��م افراد مرده پس از پیوند 
زده شدن به س��لول های بینایی موش هایی 
 که نابینا بودند، توانس��ت بینایی را به آن ها 
باز گرداند.دانش��مندان اگرچه بر این باورند 
که این پیوند روی انس��ان نیز موفق خواهد 
 بود، اما تاکید می کنند که بینایی که به فرد 

باز می گردد، به ان��دازه ای نخواهد بود که به 
وی اجازه دهد، بدون اس��تفاده از عینک به 
مطالع��ه بپردازند، ولی ام��کان انجام راحت 
و بدون مش��کل کارهای روزم��ره را فراهم 

می کند.
آن ها می گویند که آزمایش روی انسان ها را 

از 3 سال آینده آغاز خواهند کرد.

روشی برای بینا شدنمسواک هوشمند

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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دفتر سرمایه گذاری و مشاركتهای شهرداری نجف آباد در نظر دارد جهت احداث فاز اول مجتمع 
كشتار گاه صنعتی دام واقع در غرب نجف آباد از طریق مشاركت اقدام نماید . 

متقاضيان می توانند جهت دریافت اس�ناد و مدارک با در دست داش�تن مدارک الزم كه موید 
توانمندی و توانائی های مالی و فنی در جهت اجرای پروژه می باش�د ، به ش�هرداری نجف آباد 
 دفتر س�رمایه گذاری و مش�اركت مراجعه نمایند مهلت تحویل اس�ناد و مدارک ب�ه دبير خانه 

شهرداری نجف آباد آخر وقت اداری 1392/12/4 می باشد .
* مشخصات پروژه : طراحی و ساخت فاز اول مجتمع كشتار گاه صنعتی دام 

* آورده ش�هرداری : زمين به متراژ 100/000 متر مربع و مجوزات ساخت و عوارضات آن طبق 
نقشه های ارائه شده وفق مصوبه شورای اسالمی شهر نجف آباد  و تامين انشعابات مورد نياز 

* آورده سرمایه گذار) شریک ( : هزینه های طراح�ی ، ساخت  تا زمان بهره برداری به ميزان 
سرمایه گذاری حدود 200/000/000/000 ) دویست ميليارد ریال ( 

* نوع مشارکت : مشاركت مدنی 
* مدت زمان اجرای پروژه : 30 ماه 

* شرایط فراخوان :
 - ارائه س�پرده ش�ركت در فراخوان به ميزان 5درص�د مبل�غ كل برآوردبصورت نق�د یا ارائه 

ضمانتنامه بانكی یا اسناد خزانه 
- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند  سپرده آنها به ترتيب 

توسط شهرداری ضبط خواهد شد . 
- كميسيون كارشناسی سرمایه گذاری در رد یا قبول پيشنهادات مختار می باشد .

- زمان بازگشائی پاكات پيشنهادی مورخ 92/12/7 می باشد .
- سایر اطالعات  و جزئيات مربوطه به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است . 

 فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت فاز اول 

مجتمع کشتار گاه صنعتی دام ) مرحله دوم (

مسعود منتظری  شهردار نجف آباد

ش�ركت آب منطقه ای  اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات س�فتکاری ساختمان امور آب 
شهرستان نجف آباد را از طریق مناقصه عمومی با ش�رایط و مشخصات زیر به پيمانكار واجد 
صالحيت واگذار نماید . لذا از مناقصه گرانی كه تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت 

به همكاری می گردد . 
مبلغ پایه : ح�دود 2564668695 ) دو ميليارد و پانصد و ش�صت و چهار ميليون و شش�صد 

وشصت هشت هزار و ششصد و نود و پنج ریال  (بر اساس فهارس بهای پایه سال 1392 
ش�رایط متقاض�ی : 1- داش�تن گواهينام�ه صالحي�ت پيمان�كاری  اش�خاص حقيق�ی  یا 
 حقوق�ی در رش�ته س�اختمان  2- قابل مش�اهده بودن مش�خصات رتب�ه بن�دی در پایگاه

 اطالع رسانی sajar.mporg.ir 3- داشتن ظرفيت آزاد كاری به اندازه مبلغ برآورد فوق . الزم 
به یادآوری است مبلغ ظرفيت كاری بر اساس تاریخ اخذ گواهينامه صالحيت ثابت می باشد .

محل اجراء : استان اصفهان - شهر نجف آباد
مدت اجرا ء : 6 ماه 

 هزینه تهيه اسناد مناقصه ، نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهاد ها و 
مكان و زمان تحویل  پيشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود . 

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداكثر به مدت 10 روز مهلت دارند نسبت 
به اعالم آمادگی كتبی ، ثبت نام در سایت این شركت ) WWW.ESRW( و ارائه مدارک مثبته 
شركت اقدام نماید  پس از تعيين فهرست كوتاه  مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه 

دعوت به عمل خواهد آمد 
نش�انی مناقصه گزار : اصفهان - پل خواج�و - بلوار آئينه خانه - جنب هالل احمر - ش�ركت 
 آب منطقه ای اصفهان - دفتر قرار داد ها - كد پستی: 76473-81646 صندوق پستی 391. 

تلفن تماس : 5-6615360 داخلی 122و121 فاکس :6611073

آگهی مناقصه
شرکت آب منطقه ای اصفهان 

امور قرار دادها
م الف 13733

 نوبت دوم
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