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المر: اصفهان
برای جهان عزیز است
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 اجرای طرح زوج و فرد 
خودروها تا آخر سال 

رییس کمیس��یون حمل و نقل و محیط زیست شورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار داش��ت: با توجه به افزایش 
حجم ترافیک در روزهای پایانی س��ال ط��رح زوج و فرد 
خودروها با تمام قوت دنبال می شود. ابوالفضل قربانی با 
بیان این مطلب گفت: با توجه به افزایش حضور مردم در...

 سفر وزیر نیرو در 
آینده نزدیك به اصفهان

پارک علم و فناوری ابوریحان 
احداث می شود

امام جمعه ورزنه و مشاور اجتماعي استاندار اصفهان گفت: 
مشكالت معشیتي کشاورزان شرق اصفهان همچون زلزله 

خاموش است که نباید مورد بي توجهي قرار گیرد.
حجت االس��الم حمیدرضا ص��ادق زاده اظهار داش��ت: 
 مشكالت معیشتي کش��اورزان ش��رق اصفهان همانند 
زلزله اي خاموش اس��ت که صورت بي توجهي مسئوالن 
کش��وري و براس��اس تجربیات سال گذش��ته مي تواند 
موجب بروز نارضایتي هاي مجدد در این منطقه ش��ود. 
 مشاور اجتماعي استاندار اصفهان یادآورشد: وزیر نیرو در
 هفته هاي آینده براي بررسي مسائل آب به اصفهان مي آید.

رییس ش��هرک علم��ی و تحقیقات��ی اصفه��ان گفت: 
 پ��ارک عل��م و فن��اوری ابوریحان تاس��یس می ش��ود. 
 مهدی کشمیری در نشست مراسم بازدید معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور از ش��هرک اظهار داشت: بیش از 
پنج هزار نفر در هشت مرکز رشد و پارک فن آوری استان 
مشغول به فعالیت هستند که البته باالی هشتاد درصد آنان 

از مدارک دانشگاهی برخوردارند.
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افزایش قیمت خودروهای مدل ۹۳ 
منتفی شد

دبیر انجمن خودروس��ازان با اعالم افزایش قیمتی با تغییر مدل 
خودروهای ۹۲ به ۹۳ نداریم، گفت:خودروس��ازان سال گذشته 
 و امس��ال ۵هزار میلیارد تومان ض��رر کردند، بر همین اس��اس
  اصرار ب��ر تغییر قیمت پای��ه در فرمول ش��ورای رقاب��ت دارند.
4احمد نعمت بخش با اعالم این که در حال حاضر خودروهای مدل...
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نصف هزینه داروهای نازایی 
پرداخت می شود 

 مدی��ر عامل س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی گف��ت: یكی از 
چالش های بیماران نازایی، گرانی داروهای بارداری و نازایی 
بود که با تدبیر این س��ازمان ۵0 درصد از هزینه داروهای 
نازایی پرداخت می ش��ود. س��ید تقی نوربخش در سفر به 
اصفهان گفت: هم اکنون فرانش��یز داروهای سرطانی را از 
۳0 درصد به 10 درصد رسانده و فرانشیز داروهای کلیوی و 
هموفیلی را حذف کرده ایم.وی افزود: 180 قلم داروی مورد 
نیاز بیماران را به قبل از رش��د قیمت ارز یعنی قیمت های 

سال ۹1 رسانده ایم. 

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به حاشیه های 
به وجود آمده برای این سازمان گفت: این حاشیه ها موجب 
فاصله گرفتن سازمان از اهداف و برنامه های خود شد که با 
تغییر دولت و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برنامه ریزی 
و سیاست گذاری برای تحقق سازمان بیمه ای پویا و پاسخگو 
به وجود آمد.وی با اش��اره به جهت گیری های سازمان در 
ارایه خدمات مناسب به بازنشس��تگان و مستمری بگیران 
ادامه داد: تامین اجتماعی در س��ال گذشته برای پرداخت 

عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران مجبور به...

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با حضور در اصفهان  خبر داد؛ 

برگزاري آخرین دوره مسابقات پرش با اسب در استان
 قهرمانان هفدهمین دوره مسابقات پرش با اسب استان 
اصفهان که آخرین مسابقات این رش��ته در سال ۹۲ بود، 

شناخته شدند.
 هفدهمین دوره مسابقات پرش با اسب استان اصفهان در 

سال ۹۲ روز جمعه دوم اس��فند ۹۲ در باشگاه سوارکاري 
اصفهان با حضور 8۵ نفر س��وارکار در شش رده مبتدي، 
“بي” مبتدي، نونه��االن، نوجوانان، جوان��ان و مالكین و 

بزرگساالن برگزار شد.  

در پایان در بخ��ش نونهاالن مقام اول ب��ه مهرداد عامري 
با اسب کارپه رس��ید. مقام دوم به همین سوارکار با اسب 
آتلت رس��ید، عنوان س��وم نیز به علیرضا روشن ضمیر با 

اسب آتیال رسید. 

شهرداری ۲۴۰۰ میلیارد تومان بودجه گرفت
با آرای 1۷  نفر از اعضای شورای اسالمی 
ش��هر بودجه ۲۴00 میلی��ارد تومانی 
سال آتی شهرداری اصفهان به تصویب 
رس��ید.  ، الیح��ه بودجه ش��هرداری 
اصفهان سوم بهمن ماه امسال به شورای 
شهر ارسال شده است. این الیحه پس 
از 1۵00 نفر س��اعت کار کارشناسی و 

پس از برگزاری جلسات مختلف توسط 
کمیس��یون های شورای ش��هر دیروز 
به تصویب رسیده اس��ت. دیروز الیحه 
بودجه ش��هرداری اصفهان به تصویب 
رسید البته الیحه به تصویب رسیده با 
۲۲00 میلیون تومان به ۲۴00 میلیون 

تومان افزایش یافته است.
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خطبهيادداشت

اخبار کوتاه

خودباوری و حرکت به سوی 
خودکفايی، تنها راه نجات ايران است

امام جمعه اصفهللان گفت: تنهللا راه نجللات امت اسللامی ایران، 
خودباوری و حرکت به سمت خودکفائیی هرچه بیشتر است.

 آیت اهلل سیدیوسف طباطبائی نژاد در خطبه های این هفته  نمازجمعه  
اصفهان، فرمایشللات اخیر مقام معظم رهبری را مدنظر قرار داده و 
اظهار داشت: اصل مشکل دشمنان اسام و مسلمین به ویژه مقامات 
خودکامه امریکایی و سللران اسللتکبار جهانی، با خللود دین مبین 

اسام است.
وی با تاکید بر این که پرداختن به مسایلی نظیر بنیه دفاعی و انرژی 
هسللته ای ایران اسللامی بهانه ای بیش نیسللت، خاطرنشان کرد: 
ایستادگی در برابر مستکبران و ظالمان، وظیفه اصلی مسلمانان است 
و راهی به جز این هم نمی توان متصور بود چرا که هدف عمده مقامات 

امریکایی و سران غرب، حذف و نابودی اسام است.
امام جمعه اصفهان بیان کرد: بر اسللاس منویات و فرموده های مقام 
معظم رهبری، مسووالن نباید به سوی مستکبران امریکایی و غربی 
دسللت دراز کنند و تنها راه نجات امت اسللامی ایران، خودباوری و 

حرکت به سمت خودکفایی هرچه بیشتر است.

 رژيم صهیونیستی با بمب گذاری
 راه به جايی نمی برد

امللام جمعلله گلپایللگان گفت: بمب گللذاری اخیللر در لبنللان کار 
صهیونیست هاسللت و رژیم صهیونیسللتی با بمب گذاری و انتقام از 

شیعه راه به جایی نمی برند.
 حجت االسللام مصطفللی عباسللی در نماز سیاسللی عبللادی در 
مسللجد جامع گلپایگان اظهار داشللت: وظیفه پیامبللران و امامان 
 هدایت،راهنمایللی و تربیت انسللان ها اسللت و سللرمایه هر ملتی

 نسللل جوان و نیروهای انسللانی آن جامعه اسللت و نهادهای مانند 
آموزش و پرورش رسالت تربیت آن قشر از جامعه را بر عهده  دارند.

وی با بیان این که در جامعه اسللامی باید فرزندان اسامی تربیت 
شللوند، تصریح کرد: همان گونه کلله والدین به خوراک و پوشللاک 
فرزندانشللان توجه دارند باید به فرهنگ دینی  فرزندانشان اهتمام 
ویژه ای داشللته باشللند و اجازه ندهنللد فرهنگ غربللی و ماهواره و 

سایت های اینترنتی بر اخاق فرزندانشان تاثیر سویی بگذارد.

 حجت االسالم يداهلل رحمانی بلداجی:

 فرزندان خود را به بهترين شکل 
تربیت کنید 

علیرض�ا رحمان�ی بلداجی خبر ن�گار زاينده رود-حجت االسللام 
یداهلل رحمانی بلداجی امللام جمعه بخش بلداجللی در خطبه های 
نماز جمعه با اشللاره به هفته تربیت اسامی و سللالروز تاسیس نهاد 
مقدس امورتربیتی به دست با کفایت شللهیدان رجایی و باهنر و با 
تجلیل از مربیان  امور پرورشی به واسطه تاش بی شائبه در راستای 
پرورش و تربیت اسامی فرزندان ایران اسامی خطاب به نمازگزاران 
یادآور شللد : فرزندان خود را به بهترین شکل تربیت کنید که دارای 
اخاق ، رفتار و کردار پسللندیده و در جامعه الگو و نمونه باشللند و 
کرسللی تربیتی را خوب حفظ کنند. وی افزود: اگر چنین شللد و به 
 بهترین شللکل فرزندانتان را تربیت کردید آنان در آینده در جامعه 
می توانند به قله های رفیع موفقیت  صعود کنند. وی با گرامیداشت 
هفته تربیت اسامی خاطر نشان کرد هفته تربیت هفته ای است که 
اولیا و مربیان باید  با هماهنگی های مفید در تربیت و پرورش فرزندان 
مملکت اسللامی کوشللا باشللند . وی در ادامه در خصوص موضوع 
خانواده و تربیت اسامی و بر داشتن خانواده خوب برای نمازگزاران 
به تفصیل سللخن گفت. خطیب جمعه بلداجی در بخش دیگری از 
خطبه ها گفت : بین ما و مدرسه و فرزندانمان فاصله ایجاد شده است 
و باید این فضا را به خوبی پر کنیم و مدرسه را جزو خانه یمان بدانیم . 
معلم را برای خودمان بخواهیم که در تربیت فرزندانمان موفقیت های 

خوبی حاصل شود . وی بر همکاری مدرسه و خانواده تاکید کرد . 
امللام جمعلله بلداجی با اشللاره بلله آغللاز دور دوم مذاکللرات ژنو و  
 تاش مسللووالن کشللورمان در وزارت امور خارجه بدون توجه به

 یاوه سللرایی های امریکا گفللت: امریکاییان مثل همیشلله به نفع 
خودشان حرف می زنند و خوشبختانه مسووالن ایران اسامی خیلی 
صریح و آشکارا گفتند دشمنی ما با امریکا در جایش هست. و مساله 
اصلی ما انرژی هسته ای است . وی به اسللتناد سخنان مقام معظم 
رهبری گفت: تیم مذاکره کنند ایران فقط درباره انرژی هسللته ای 
مذاکره می کنند و مسللووالن باید از هر تاشی برای رفاه و آسایش 
مردم ایران اسامی فروگذار نباشند وبا برنامه ریزی اقتصادمان را از 
نفت جدا کنند . وی در پایان به مطلب درج شده در روزنامه آسمان 
درباره سلمان رشدی اشاره کرد و گفت وظیفه خود می دانیم در خط 

امام )ره( باشیم و سلمان رشدی برای همیشه محکوم و نابود است.
امام جمعه بلداجی مسللاله اهانت کارگردان فیلم سرزمین کهن به 
بختیاری ها را یادآور شللد و گفت: خوشللبختانه مردم بختیاری در 
شهرهای شیراز ، اهواز ، اصفهان ، تهران و . . .  به این موضوع اعتراض 
کردند که ریاست صداو سیما و معاونان ایشان از مردم عذر خواهی 
کردند. وی از خبرنگاران شهرمان به خاطر حماسه 19 بهمن 92 که 
به پاس گرامیداشت حماسه مردم بلداجی و بختیاری ها از چغاخور 
در 19 بهمن 1357 که در آن زمان بللا امام امت بیعت کرده بودند و 
وفاداری خود را بلله دولت موقت اعام کرده بودنللد که این موضوع 
را امسللال در مطبوعات اسللتان انعکاس و به چاپ رساندند تقدیر و 
 تشکر کرد.  وی خاطر نشان کرد در جلساتی که با مدیر کل محترم

 صداو سیمای مرکز استان داشتیم مقرر گردید رحیم زاده موضوع 
ساخت مستند اعزام کاروان بیعت با امام و دولت موقت در 19 بهمن 

57 بلداجی و چغاخور را به صورت ویژه پیگیری کنند.
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اشد مجازات را برای سران فتنه اعمال کنید

۶۰۰ مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه های کشور در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه ضمن تاکید بر 
برداشتن گام های محکم این قوه در جهت مجازات مفسدان اقتصادی خواستار اعمال اشد مجازات سران 

فتنه شدند.
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موضوع گروگان های 
ايرانی حل شود

ظريف به مجلس 
فراخوانده شد

عضو کمیسللیون امنیت ملللی و سیاسللت خارجی مجلس گفللت: موضوع 
گروگان های ایرانی باید از طریق دیپلماسی حل شود.

حجت اهلل خدایی سوری افزود: به منظور آزادسازی گروگان های ایرانی دستگاه 
دیپلماسی، وزارت خارجه کشور و اطاعات پیگیر هستند تا این مهم را مرتفع 

سازند.
وی با بیان این که متاسفانه نیروهای نظامی کشورهای پاکستان و افغانستان 
اشللراف و کنترل الزم روی مرزها ندارنللد، اضافه کرد: این مهللم باعث ایجاد 

مشکاتی برای کشور شده است.
عضو کمیسللیون امنیت ملی و سیاسللت خارجللی مجلس اظهار داشللت: 
خوشبختانه 5 سربازی که در پاسگاه مرزی توسللط گروه جیش العدل ربوده 

شده اند، زنده هستند و برای آزادی آن ها تاش می شود.

وزیر امور خارجه امروز  با حضور در جلسلله کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی پاسخگوی سواالت 99 نماینده مجلس خواهد 
بود.سوال 99 نماینده مجلس شورای اسامی از وزیر امور خارجه در دستور کار  

این هفته کمیسیون امنیت ملی قرار دارد.
بر این اساس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
امروز از ظریف وزیر امورخارجه دعوت کرده تا پاسللخگوی سوال 99 نماینده 

مجلس در موضوعات مختلف باشند.
 ایرج ندیمی نماینده الهیجان و سللیاهکل، حسینعلی شللهریاری نماینده 
زاهدان، ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد، علی اکبر آقایی نماینده سلماس 
و فرهاد بشیری نماینده پاکدشت از جمله نمایندگانی هستند که سوال آنان از 

ظریف در کمیسیون امنیت ملی مطرح خواهد شد.

سفیر جمهوري اسامي ایران با اشاره به بحران سوریه به خطر 
گروه هاي تروریستي تکفیري براي کشورهاي منطقه و جهان 
اشاره کرد و اظهار داشت: لبنان از این خطر در امان نمانده و 
از این رو ضرورت دارد تمامي گروه ها و جریان هاي سیاسي 

لبنان در کنار یکدیگر به مبارزه با این خطر بپردازند.
 غضنفللر رکن آبللادي سللفیر جمهوري اسللامي ایللران با 
امین جمیل رییس جمهور اسبق و رییس حزب کتائب لبنان 
ماقات و در خصوص تحوالت داخلي لبنان، روابط دوجانبه 
و تحوالت منطقه اي و بین المللي گفت وگو کرد.امین جمیل 
در این ماقات که سجعان قزي نایب رییس حزب و وزیر کار 
لبنان نیز حضور داشت، ضمن محکوم کردن انفجار تروریستي 
مقابل رایزني فرهنگي سفارت کشللورمان در بیروت اظهار 
داشت: بزرگ ترین خطري که منطقه و لبنان را تهدید مي کند 
خطر گروه هاي تروریستي و تندروي هاي دیني است لذا تاش 
داریم در بیانیه وزارتي دولت جدید لبنان، مقابله با تروریسم را 
به عنوان اولویت اصلي دولت درج کنیم.رییس حزب کتائب با 
اشاره به مواضع مثبت دولتمردان جمهوري اسامي ایران از 
جمله مواضع وزیر امور خارجه در تعامل با کشورهاي منطقه 
اظهار داشت: جمهوري اسامي ایران نقش بارزي در منطقه 
داشته و سیاست درهاي باز جمهوري اسامي ایران شایسته 

پاسخ مناسب دیگر کشورهاي منطقه است.

رییس مجلس امارات متحده عربی گفت: شللهرهای بزرگ 
امارات از جمللله دبی و ابوظبللی باید ارتباطللات ویژه ای با 

اصفهان به عنوان یک شهر تاریخی برقرار کنند.
 محمد احمد المر در دیدار با استاندار اصفهان اظهارداشت: 
در سفر به تهران از بسللیاری از موزه ها،کاخ ها و جاذبه های 
دیدنی این استان بازدید کردیم ولی بی شک همه ما ارزش 
اصفهان را می دانیم.وی بللا بیان این که در تاریخ گذشللته 
اصفهان از مشارکت اعراب و ایرانی ها بسیار یاد شده، گفت: 
کتاب های زیادی در این زمینه به رشته تحریر در آمده است.

رییس مجلس امارات متحده عربی بیان کللرد: اصفهان نه 
تنها برای ایرانیان بلکه برای کل مسلمانان وهمه جهان عزیز 
است و اهمیت ویژه دارد.وی خاطرنشان کرد: اصفهان شهری 
است که بعضی از آثار تاریخی آن در یونسکو به عنوان میراث 
جهانی به ثبت رسیده و همانند اصفهان در جهان بسیار کم 
اسللت.وی در پایان ابراز عاقه مندی کرد که بین اصفهان و 
شهرهای بزرگ امارات از جمله دبی و ابوظبی ارتباطات ویژه 
برقرار شود.اسللتاندار اصفهان نیز در این جلسه با بیان این 
که برای 3 روز اقامت ایشان برنامه ای فشرده در نظر گرفته 
شده، اظهار داشت: اصفهان با توجه به وسعت آثار تاریخی و 
جاذبه های میراثی و گردشللگری حداقل یک هفته فرصت 

برای بازدید نیاز دارد.

امللام جمعه بللادرود نطنز با بیللان این که اقتصللاد ضعیف 
قدرت یک کشللور را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: تنها با 
 مدیریت صحیح است که می توان مشکات اقتصادی را حل 

کرد.
  حجت االسللام علیرضا قاسللمی امللام جمعه بللادرود در

 خطبه های نمازجمعه با اشللاره به اباغ سیاسللت اقتصاد 
مقاومتی توسط رهبرمعظم انقاب افزود: استحکام ساخت 
درونی کشور، توجه به امور داخلی، فعال کردن ظرفیت و توان 
درونی نظام، عدم غفلت از نیروی انسانی و به طور کلی نگاه به 
داخل، توصیه ای است که رهبری در طول یک سال گذشته 

بارها بر آن تاکید کرده اند. 
وی گفت: توجه به درون و فعال کردن استعدادهای داخلی 
مسللتلزم توجه به وحدت ملی از سللوی گروه ها، جریان ها 
و قوای کشللور اسللت.خطیب جمعه بادرود درباره اجاس 
روسای مجالس 53 کشور اسامی در تهران تصریح کرد: این 
 اجاس گامی در راه وحدت و پیشرفت کشورهای مسلمان

 است.
وی اظهارداشت: برگزاری این اجاس نشان داد که جایگاه 
جمهوری اسامی ایران از چنان ویژگی و اعتباری برخوردار 
است که تعداد شرکت کنندگان و هیات های بلند پایه نسبت 

به دوره های قبل، رشد دو برابری داشته است.

رییس حوزه های علمیه خواهران اسللتان اصفهان گفت: از 
منظر اسام تفاوتی بین عالم دینی مرد و زن نیست

  حجت االسام سیدمهدی ابطحی اظهار داشت: حقیقتا امام 
راحل با عرضه حکومت اسامی و دادن نعمت انقاب اسامی 
به امت مسلمان ایران ملتی را از دسللت دژخیمان ستمگر 

نجات داد و باعث شد این ملت به راه راست نجات یابد.
وی بیان داشت: یکی از دستاوردهای انقاب اسامی برای 
امت ایران فراهم کردن امکانات و زمینه های تحصیل برای 
همه است.رییس حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان  
تصریح کرد: به تعبیر دین اسللام عالمان دین خطر بزرگی 
برای نظام و حاکمیت اسللامی محسللوب می شوند، خطر 
عالم دینی و عالمی که متعهد نباشد بسیار زیاد است، چنین 

افرادی مملکت و امت را به بیگانگان خواهند فروخت.
وی افزود: عالمی که درد دین نداشللته باشللدو احسللاس 
مسوولیت نکند ارزشی از نظر اسام نداشته ولی چنانچه عالم 
دینی متعهد بوده و در راه اسللام قدم بردارد ارزش قلمش 

حتی از خون شهید واالتر است.
ابطحی اظهار داشت: در جامعه اسامی بر طبق آیات شریفه 
قرآن کریم باید عالمانی برای تفقه در دین داوطلب شوند و 
در این راه گام بردارند و دیگر افراد جامعه موظف به پیروی از 

آن فقهای دینی هستند.

دیدار اظهار نظرسیاست خارجی حوزه علمیه

 تکفیری ها خطری 
برای کل جهان هستند

اصفهان
برای جهان عزيز است

مشکالت اقتصادی با 
مديريت حل می شود

 تفاوتی بین عالم دينی
 مرد و زن نیست
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مشللاور رهبر انقاب در امور بین الملل با بیان این که امریکا و رژیم 
صهیونیستی به دنبال تجزیه سوریه هستند، اظهار داشت: حکومت 

سوریه حلقه اصلی مقاومت در برابر اسراییل است.
علی اکبر والیتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در نشسللت منافع بهینه ایران در دریای خزر که در 
سالن آفتاب مرکز تحقیقات برگزار شد، طی سخنانی با بیان این که 
موضوع خزر برای ایران و کشللورهایی همچون روسیه، آذربایجان 
و ترکمنستان مهم اسللت، گفت: این دریا سرنوشللت بسیار مهم، 
عبرت آموز و حیاتی برای این کشورها دارد.وی افزود: ایران از شش 
قرن پیش کنار دریاچه خزر بوده و سلطه کاملی بر این دریاچه داشته 
است. ضمن این که از زمان شکل گیری روسیه، همکاری خوبی بین 

ایران و روسیه پیرامون دریاچه خزر شکل گرفته است.
مشللاور رهبر انقاب در امور بین الملل با اشللاره به این که ایران به 
بند 5 و ۶ قرارداد 1921 اعتراض داشللت، خاطرنشان کرد: پس از 
این اعتراض، قرارداد لغو و پس از فروپاشی شوروی وضعیت کاما 
متفاوت شللد.وی به همکاری های ایران و آذربایجان اشللاره کرد و 
افزود: همکاری های موجود بین ایللران و آذربایجان و حتی ایران و 

ترکمنستان اقتضا می کند که همکاری های بیشتر شود.
       امريکا و ناتو بعد از شکل گیری بحران در سوريه، به سمت 

شرق حرکت کردند
والیتی همچنین تاکید کرد: طی سال های اخیر و بعد از شکل گیری 

بحران در سوریه، امریکا و ناتو به سمت شرق حرکت و توسعه پیدا 
کردند به طوری که امریکا همچنان می خواهد در افغانستان پایگاه 
داشته باشللد.رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
با بیان این که امریکا و رژیم صهیونیسللتی به دنبال تجزیه سوریه 
هستند، اظهار داشللت: حکومت سللوریه حلقه اصلی مقاومت در 
برابر اسللراییل اسللت، بنابراین معتقدم باید همکاری دو کشللور 
ایران و روسیه بیشللتر از گذشته باشللد.والیتی با اشاره به اجاس 
سران کشللورهای سللاحلی در آسللتاراخان افزود: اولین اجاس 
به پیشللنهاد و ابتکار ما در اسللفند 1371 در تهران تشکیل شد و 
اجاس های بعدی نیز در ترکمنسللتان، باکو  و تهران برگزار شد و 
 امروز این اجاس می خواهد در روسیه تشکیل شود.وی ادامه داد: از 
این رو و با توجه به برگزاری این اجاس ما باید شاهد همکاری بیشتر 
بین کشورهای اطراف دریای خزر باشللیم و باید با برگزاری چنین 
جلساتی به دست اندرکاران سیاست خارجی کشورمان به سهم خود 
کمک کنیم.مشاور رهبر انقاب در امور بین الملل در ادامه سخنانش 
با بیان این که بین ما و شوروی سللابق قرارداد 1921 منعقد شد و 
قرارداد 194۰ مکمل آن بود تاکید کرد: بعد از آن، هیچ قراردادی 
بین ما و کشورهای جدید امضا نشده و هر سخنی که گفته می شود 

اثر حقوقی ندارد چرا که باید به توافق 5 کشور برسد.
وی اضافه کرد: سللواالت اصلی در مورد تقسللیم خللزر همچنان 
پابرجاست و اظهار نظرهای بدون مشللورت، کمکی نخواهد کرد، 

معتقدم اگر نگوییم مضر است، حداقل کمکی به ما نخواهد کرد.
       سخنان مقامات باکودرباره خزر استدالل ندارد

والیتی با اشاره به صحبت های مسووالن کشور آذربایجان ادامه داد: 
آن ها می گویند شما دو هزار کیلومتر مرز دریایی در جنوب دارید، 
به همین جهت باید به ما بیشللتر بدهید، معتقللدم این صحبت  ها 

اسللتداللی ندارد.ریللس مرکز 
تحقیقات اسللتراتژیک مجمع 
تشخیص تصریح کرد: گرفتن 
سواحل بیشتر موجب نمی شود 
آذربایجان به آب هللای آزاد راه 
پیللدا کند.والیتی بللا بیان این 
که اگر در این دریاچه هر کشور 
به حق خود قانع بود، مشللکلی 
نبود، افزود: اما این طور نیست، 
بنابراین ما باید قاطع باشیم و با 
احتیاط هم رفتار کنیم، ممکن 
اسللت چهار کشللور تصمیمی 
بگیرند که به نفع ایران نباشد، به 
همین جهت باید منابع و عوامل 
مشترک خود را تقویت کنیم.

وی یادآور شللد: قطعنامه 598 
نفسگیر بود و این نشللان می دهد که گفت وگوها احتیاج به صبر و 
متانت دارد و باید حقوق کشور و ملت را در نظر گرفت. همچنین باید 
مواظب باشیم که از افراط و تفریط خودداری کنیم و باید با توافق به 
یک نتیجه ای برسیم، نمی شود که با توسل به زور تصمیمی را اعمال 
کرد.رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص خاطرنشان 
کرد: در سال 1379 یا 138۰، کشور آذربایجان با شرکتی قرارداد 
بسللته بود و مبنای این قرارداد این بود که سه نقطه خزر را حفاری 
کنند و نفت مساله ثانوی آن ها بود، اما ایران با قاطعیت جلوی این 

کار ایستاد و نگذاشت این کار صورت بگیرد.
      جلسه سران کشورهای حاش�یه دريای خزر اوايل مهر 

برگزار می شود
سفیر ایران در مسکو از برگزاری جلسلله سران کشورهای حاشیه 
دریای خزر در اوایل مهر سال آینده خبر داد. مهدی سنایی سفیر 
ایران در مسکو در نشست منافع بهینه ایران در دریای خزر که در 
سللالن همایش های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام برگزار شد، طی سللخنانی از برگزاری جلسه سران 
کشورهای دریای خزر در اوایل مهرماه سال آینده خبر داد و گفت: 

در ابتدای سال آتی نیز اجاس وزرای خارجه تشکیل خواهد شد.

 مشاور رهبر انقالب: امريکا و رژيم صهیونیستی به دنبال تجزيه سوريه هستند

چند پیامبر در اطراف کعبه حکومت سوریه ،حلقه اصلی مقاومت در برابر اسراییل است
مدفون هستند

کعبه مقدس ترین مکان در دین اسام و میان مسلمانان و به 
عنوان قبله گاه و جهت عبادت و نماز پیروان دین اسام است. 

نام کعبه اشاره  به چهارگوش بودن بنای آن دارد.
 در قرآن کریم درباره بنای خانه کعبه توسللط یکی از انبیای 
خدا به نام حضرت ابراهیم و پسرش اسماعیل)ع( سخن گفته 
شده است. البته بعضی هم بر این باورند که خانه خدا قبل از 
ابراهیم)ع( ساخته شده بوده و نخستین سازنده آن حضرت 
آدم اسللت. خانه کعبه در مسجد الحرام سللاخته شده  است 
که همه مسلللمانان جهان 5 مرتبه در روز در هنگام نماز رو 
به جهت کعبه به عنوان قبله می ایسللتند.این مکان مقدس 
دارای رمز و رموز بسللیار زیادی است که مجال بیان همه آن 
نیست. یکی از سواالتی که مطرح می شللود این است که آیا 
از انبیای الهی کسی در مسللجد الحرام و اطراف خانه کعبه 
مدفون هسللتند و چند تن از پیامبران الهی در این مکان به 
خاک سپرده شده اند؟پاسخ به این سواالت را در گفت وگویی با 
حجت االسام والمسلمین محمد حسن عسکری، کارشناس 
برجسته اماکن مقدسلله در مکه و مدینه و کارشناس تاریخ 
اسام بررسی کرده ایم.وی با بیان این که »دورتا دور خانه خدا 
در مسللجدالحرام مملو از پیامبران الهی است که در اطراف 
کعبه دفن شده اند« گفت: حجر اسماعیل، فضایی است میان 
کعبه و دیواری نیم دایره به نام حطیم که از رکن عراقی تا رکن 
شامی را شامل می شود. حجر اسماعیل به عقیده اسام، یادگار 
زمان ابراهیم و اسماعیل و مدت زمانی پس از بنای کعبه است 
و قدمت و پیشینه آن به زمان بنای کعبه به دست ابراهیم)ع( 
می رسد.این کارشناس تاریخ اسام، خاطرنشان کرد: نقل های 
تاریخی تاریخ نگاران مسلمان، حکایت از آن دارد که اسماعیل 
و مادرش هاجللر در همین بخش زندگللی می کردند. از امام 
صادق)ع( نقل شده  اسللت که حجر، خانه اسماعیل و محل 
دفن هاجر و اسماعیل است.عسکری با اشاره به تعداد انبیای 
الهی که در اطراف خانه کعبه مدفون هستند، اظهار داشت: بر 
اساس روایتی در بحاراالنوار از رکن یمانی تا رکن حجراالسود 
در کنار خانه خللدا 7۰ پیامبر و نبی الهی مدفون هسللتند. 
همچنین براسللاس روایتی دیگر از این کتللاب  داخل حجر 
اسماعیل همان نقطه ای که به صورت نیم دایره در حال حاضر 
موجود است و زیر ناودان طای بیت خدا واقع شده 7۰ پیامبر 
از جمله حضرت اسماعیل)ع(، دختران آن حضرت و حضرت 
هاجر)س( مدفون هستند.وی یادآورشد: براساس روایتی از 
واقدی از علمای اهل سنت نیزاز رکن اسود تا چاه زمزم و مقام 

ابراهیم و حجر اسماعیل 99 پیامبر الهی دفن شده اند.

دين و انديشه؟

اولین اجالس 
به پیشنهاد و ابتکار 

ما در اسفند 1371 در 
تهران تشکیل شد و 

اجالس های بعدی نیز 
در ترکمنستان، باکو  

و تهران برگزار شد 
و امروز اين اجالس 

می خواهد در روسیه 
تشکیل شود



یادداشت

درمان

سهم مردم در هزینه درمان 
قدم به قدم کم می شود

رییس جمهور با تاکید بر این که دولت بنا دارد سهم مردم 
را در درمان قدم به قدم کاهش دهد گفت: توجه به سالمت 

جامعه جزو اولویت های اصلی دولت است.
  حس��ن روحان��ی در هفتاد و شش��مین اجالس روس��ای

 دانش��گاه های علوم پزش��کی که دیروز  در دانشگاه علوم 
پزشکی ایران برگزار شد با اشاره به این که اگرچه فناوری و 
صنعت کار را برای تشخیص و درمان از سوی پزشکان آماده 
کرده است اما همین مسایل مربوط به تشخیص و درمان در 
کنار خود مش��کالتی را ایجاد می کند ضمن این که توجه 
دارید که داروهای شیمیایی که برای درمان از آن ها استفاده 
می شود فرد را بیمار هم می کند و باید فکر کنیم که چگونه 
خود این موضوعات را از بین ببریم.وی خطاب به پزش��کان 
افزود: بی تردید می دانید که باید کاری کنیم که به درمان 
 نرسیم برای همین بهداش��ت مهمترین موضوع است و از

 این رو نام وزارتخانه بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
گذاش��ته ش��ده اس��ت، این که باید چه کار کنیم که بدن 
 س��الم بماند و بتواند به خوبی فعالیت کند بس��یار اهمیت 

دارد.
رییس جمهور تصریح کرد: البته بیماری وجود دارد ولی بدن 
سالم و قوی است که می تواند در برابر آن مقاومت کند. برای 
فعالیت در حوزه بهداشت البته تنها نباید وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی همه بار را بر دوش بکش��د بلکه 
همه نهادها و س��ازمان هایی که در حوزه تهیه مواد غذایی، 
استانداردس��ازی در زمینه غذایی کمک م��ی کند هم باید 
بخشی از کار را بر عهده داشته باشند. بهداشت از مزرعه و باغ 
شروع می شود این که محصول چگونه سم پاشی می شود، 
بذرپاشی چگونه انجام می شود، استفاده از بذر به چه شکل 
صورت می گیرد و بارور کردن آن چگونه است، در نهایت این 
مواد غذایی است که تا حد زیاد می تواند جامعه را به سمت 

سالمت سوق دهد.
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بیش از ۱۰۰ هزار اصفهانی، خون خود را اهدا کردند
     مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون اس��تان اصفهان گفت: در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۲، 
بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم اس��تان اصفهان خون خود را اهدا کردند که ۹۷ درصد آن ها مرد و 

۳ درصد زن بوده اند.
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 مدی��ر عام��ل س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی گف��ت: یک��ی از 
چالش های بیماران نازایی، گران��ی داروهای بارداری و نازایی 
بود که با تدبیر این سازمان 5۰ درصد از هزینه داروهای نازایی 
پرداخت می شود. سید تقی نوربخش در سفر به اصفهان گفت: 
هم اکنون فرانش��یز داروهای س��رطانی را از ۳۰ درصد به ۱۰ 
درصد رسانده و فرانشیز داروهای کلیوی و هموفیلی را حذف 
کرده ایم.وی افزود: ۱8۰ قلم داروی مورد نی��از بیماران را به 

قبل از رشد قیمت ارز یعنی قیمت های سال ۹۱ رسانده ایم. 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اش��اره به حاشیه های 
به وجود آمده برای این س��ازمان گفت: این حاشیه ها موجب 
فاصله گرفتن س��ازمان از اهداف و برنامه های خود شد که با 
تغییر دولت و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برنامه ریزی 
و سیاست گذاری برای تحقق سازمان بیمه ای پویا و پاسخگو 
به وجود آمد.وی با اشاره به جهت گیری های سازمان در ارایه 
خدمات مناسب به بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران ادامه 
داد: تامین اجتماعی در س��ال گذش��ته برای پرداخت عیدی 
بازنشستگان و مستمری بگیران مجبور به استقراض بانکی شد 
و عیدی در پایان اسفند واریز شد اما امسال با تدبیر همکاران 
سازمان، عیدی مس��تمری بگیران و بازنشستگان از بهمن ماه 
بدون ریالی اس��تقراض از بانک واریز ش��د.نوربخش با اش��اره 

 به اقدام��ات مهم این س��ازمان در اجرای تعه��دات قانونی به
 بیمه ش��دگان و مراکز طرف مراکز ق��رارداد، گفت: در مدت 
شش ماه به میزان ۱4 ماه تعهدات سازمان را پاسخگو بوده ایم.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه رش��د ۳۰۰ درص��دی اعتب��ارات عمرانی

 تامین اجتماعی در س��ال ۹۳ افزود: بودجه یک سال سازمان 
تامین اجتماعی در حدود یک چهارم کل بودجه عمومی یک 
سال کش��ور اس��ت به همین لحاظ باید با دقت، هماهنگی و 
مشارکت با شرکای اجتماعی س��ازمان هزینه شود.وی با ابراز 
تاس��ف از کاهش سن بازنشس��تگی در ایران نس��بت به دیگر 
کش��ورها تصریح کرد: ارایه خدمات عمومی به بازنشس��تگان 
و مستمری بگیران و ایجاد ش��رایط بهتر برای زندگی آنان از 
اولویت های این سازمان اس��ت.وی با بیان این که هم اکنون 
۱5 درصد از خدمات درمانی صورت گرفته در کش��ور توسط 
مراکز ملکی این سازمان در سراسر کشور ارایه می شود، گفت: 
هم اکنون 8۱ بیمارستان و ۲۹۰ مرکز درمانی ملکی در ارایه 
خدمات درمانی به بیمه شدگان کشور مشغول فعالیت هستند.

نوربخش از برون سپاری خدمات بیمه ای و درمانی به عنوان 
یکی از سیاست های آتی این س��ازمان نام برد و اظهار داشت: 
تاکنون 4۰ مجوز مرکز برون سپاری در کشور صادر شده است 
که این مراکز با هدف تس��هیل ارایه خدمات به بیمه شدگان و 

کارفرمایان دایر شده است. وی با اشاره به فعالیت ستاد ویژه رفاه 
مس��افران نوروزی در این سازمان افزود: این س��تاد با هدف ارایه 
خدمات درمانی از پانزدهم اسفند ویژه بیمه شدگان فعالیت خود 

را آغاز می کند.
نوربخش به صدور مجوز سه بیمارستان جدید در کشور اشاره کرد 
و گفت: احداث این بیمارستان ها توسط هیات امنا سازمان مصوب 
شده و در سال آینده عملیات اجرایی آن در شهرهای یزد، دزفول 

و لنگرود آغاز می شود.
وی به پوش��ش بیمه ای 6۳ درصدی تامین اجتماعی در استان 

اصفهان اش��اره کرد و گفت: با 
توجه به تعداد بیمه ش��دگان 
و وجود نیروه��ای متخصص 
درمانی در این استان به زودی 
کلنگ احداث یک بیمارستان 
در شهرک س��المت اصفهان 

زده خواهد شد.
همچنی��ن  اف��زود:  وی 
بخ��ش آنژی��و و جراحی قلب 
بیمارس��تان دکتر ش��ریعتی 
که پی��ش از این در س��ازمان 
مصوب شده اس��ت با بررسی 
نهایی و بازتعریف مجدد اجرا 
 خواهد شد.مدیرعامل سازمان

 تامین اجتماعی اظهار داشت: 
در بخ��ش بیم��ه ای و درمان 
خبره��ای خوب��ی از افزایش 

کمی و کیفی خدمات بیمه ای و درمانی و همچنین رضایتمندی 
کارگران و کارفرمایان را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: با افتتاح ش��عبه ش��ش تامین اجتماعی در منطقه 
محروم ش��مال اصفهان و همچنین کلنگ احداث و آغاز عملیات 
اجرایی یک بیمارستان بسیار بزرگ که از درخواست های دیرین 
شرکای اجتماعی سازمان بوده بیش از پیش شاهد رضایتمندی 

بیمه شدگان و افزایش سطح خدمات خواهیم بود.
 نوربخش بی��ان کرد: ه��م اکنون در اس��تان اصفه��ان 4۱واحد 
بیمه ای،۱۳ کارگزاری رسمی، ۲5 شعبه اقماری، سه بیمارستان 
بزرگ و ۲6 مرکز درمانی به بیش از سه میلیون بیمه شده خدمات 

بیمه ای و درمانی ارایه می کنند.
وی تصریح کرد: در س��ال ۹۲ بیش از 6۰ درصد جمعیت استان 
 اصفه��ان تحت حمایت ه��ای قانون��ی کوتاه م��دت میان مدت

 و بلند مدت قرار گرفتند.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دیدار دو روزه از اصفهان 
در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته از واحد های بیمه ای 
و درمانی شهرس��تان های نجف آباد، خمینی شهر، گز و برخوار ، 
فالورجان، بیمارستان غرضی و درمانگاه شماره یک بیمارستان 

دکتر شریعتی و شعبه بیمه ای شماره یک اصفهان بازدید کرد.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با حضور در اصفهان  خبر داد؛ 

فرانشیز داروهای سرطانی را از 30 درصد به 10 درصد رسانده ایم 

نصف هزینه داروهای نازایی پرداخت می شود 

ارایه
  خدمات عمومی
 به بازنشستگان

و مستمری بگیران 
و ایجاد 

شرایط بهتر 
برای زندگی آنان

 از اولویت های
 این سازمان است

یادداشت

 کاهش آمار حریق
 در منازل مسکونی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
از کاهش آمار حریق در منازل مسکونی نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد.
بهزاد بزرگزاد اظهار داشت: در ابتدای سال جاری تاکنون ۲46 مورد 
حریق در منازل مس��کونی رخ داده که ۲۳ نفر نجات یافته اند اما در 
 مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ۲6۱ مورد حریق در منازل مسکونی

 رخ داده که ۱5 نفر نجات یافته داشته است.وی با بیان این که آمارها 
حاکی از کاهش آمار حریق در منازل مسکونی نسبت به سال گذشته 
دارد، بیان کرد: آموزش ،نقش موثری در کاهش حوادث دارد بنابراین 
هرچه آموزش ها گسترده تر باشد، به طور حتم باعث ارتقای فرهنگ 

عمومی در شهر و کاهش حوادثی این چنین هستیم.

 فعالیت 2000 بانو
در ناوگان تاکسیرانی استان  

معاون اجرایی س��ازمان تاکس��یرانی گف��ت: تعداد ۱۱۰ تاکس��ی 
بی سیم و ۳5 درصد از س��رویس مدارس شهر اصفهان توسط بانوان 

سرویس دهی می شود.
رمضان عس��گری نژاد با بیان این که تعداد ۱۱۰ تاکس��ی بی سیم و 
۳5 درصد س��رویس مدارس توسط بانوان س��رویس دهی می شود، 
 اظهار داش��ت: تمام این بان��وان دارای پروانه و تعدادش��ان بیش از

 دو هزار نفر اس��ت.وی در خصوص راننده نمونه افزود: ما بر اس��اس 
گزارش های مردمی و ش��اخص های مورد نظر س��ازمان تاکسیرانی 
در طول س��ال و مناس��بت های مختلف از رانندگان نمونه تش��کر و 

قدردانی می کنیم.

افتتاح 2 بازار روز دراستان
مدیرعامل سازمان میادین و س��اماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفت: ی��ک بازار روز در منطقه ۱۰ واق��ع در اتوبان چمران، 
نبش اتوبوسرانی و بازار روز ۱۱ در منطقه دو جنب پارک قلمستان 
به بهره برداری رسید.س��یدرضا حکیم  فعال با بی��ان این که دو بازار 
روز دیگر به بازارهای قبلی اضافه ش��د، اظهار داش��ت: بازار روز در 
منطقه ۱۰ واقع در اتوبان چمران، نبش اتوبوس��رانی و بازار روز ۱۱ 
در منطقه دو جنب پارک قلمس��تان همزمان با دهه فجر افتتاح و به 

بهره برداری رسید.

  اجرای طرح زوج و فرد خودروها
 تا روزهای پایانی سال 

     رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار داش��ت: با توجه به افزایش حجم ترافیک در روزهای 

پایانی سال طرح زوج و فرد خودروها با تمام قوت دنبال می شود.
ابوالفضل قربانی با بیان این مطلب گف��ت: با توجه به افزایش حضور 
مردم در روزهاي پایاني سال براي خرید ش��ب عید، تمهیدات الزم 
از سوي ش��هرداري و پلیس راهور براي روانس��ازي ترافیکي پیش 
بیني مي ش��ود. وي با بیان این ک��ه در ایام نوروز ط��رح هاي ویژه 
براي روانس��ازي عبور و مرور در نظر گرفته مي ش��ود، افزود: اعمال 
محدودیت ها از جمل��ه یک طرفه ک��ردن بعضی از خیاب��ان ها در 
س��اعاتی از ش��بانه روز از جمله طرح هاي ویژه در ایام نوروز است. 
رییس کمیس��یون حمل و نقل و ترافیک ش��وراي اس��المي ش��هر 
اصفهان تصریح کرد: همچنین در روزهای پایانی س��ال طرح زوج و 

فرد خودروها با تمام قوت دنبال می شود. 

 راه اندازی نخستین کمپ
 ترک اعتیاد زیر 18 سال

سرپرست معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: 
سال آینده نخس��تین کمپ درمان معتادان زیر ۱8 سال به صورت 

پایلوت راه اندازی می شود.
 محسن روش��ن پژوه اظهار داش��ت: موضوع درمان اختصاصی افراد

 زیر ۱8سال از س��ال گذشته در دستور کار س��ازمان بهزیستی قرار 
گرفت و راهنمای درمان این گروه سنی تنظیم شد و هم اکنون برای 
تایید در اختیار دفتر درمان س��تاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته 
است.وی ادامه داد: مقدمات راه اندازی کمپ افراد زیر ۱8سال فراهم 
شده و به دلیل این که الگوی درمان این افراد مبتنی بر بستری است 
در صورت تامین زیرس��اخت و اعتبار سال آینده اولین کمپ درمان 
معتادان زیر ۱8س��ال به ص��ورت پایلوت راه اندازی ش��ده و پس از 

ارزشیابی در سایر استان ها و شهرها راه اندازی می شود.

آغاز ثبت نام اینترنتی اسکان نوروزی 
فرهنگیان از 10 اسفند

 مدی��رکل تع��اون و پش��تیبانی وزارت آم��وزش و پرورش ب��ا بیان
این ک��ه اس��کان فرهنگیان ب��ه دو طری��ق انجام می ش��ود، گفت: 
 ۲۰ درصد ای��ن فضاها ب��ه ش��کل رزرو اینترنتی از طریق س��ایت

 www.eskan.medu.ir از ۱۰ تا ۲۰ اسفند انجام می شود.
 فرشید سیاری، مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
در خصوص طرح اسکان نوروزی فرهنگیان اظهار داشت: ۱8۰ مرکز 
آموزشی رفاهی خانه معلم، ۱۰ هزار مدرس��ه، 5۰ پردیس دانشگاه 
فرهنگیان و حدود ۱۳۰۰ اردوگاه به طرح اسکان موقت فرهنگیان 
در نوروز ۹۳ اختصاص پیدا کرده است و فرهنگیان می توانند در ایام 

تعطیالت نوروز در این اماکن اسکان پیدا کنند.
وی با بیان این که اسکان فرهنگیان به دو طریق انجام می شود، ادامه 
داد: ۲۰ درصد این فضاها به ش��کل رزرو اینترنتی از طریق س��ایت 
"www.eskan.medu.ir از ۱۰ تا ۲۰ اس��فند انجام می شود و از 

۲۰ تا ۲5 اسفند هم لغو رزرو صورت می گیرد.
سیاری افزود: 8۰ درصد اس��کان فرهنگیان به صورت حضوری و از 
عصر ۲8 اس��فند تا ۱۲ فروردین در پایگاه پذیرش استان ها صورت 

می گیرد.
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به کیفی سازی 
امکانات اش��اره کرد و گفت: امس��ال به دنبال کیفی سازی و ارتقای 
امکانات هس��تیم؛ یعنی کالس هایی که داریم در چهار سطح ویژه، 
الف، ب، ج اس��ت که بیشتر برنامه مان این اس��ت گروه ویژه و الف را 

افزایش دهیم.
وی ادامه داد: ساالنه حدود ۱/۱5میلیون خانوار در قالب 6 میلیون نفر 
و ۱4 میلیون نفر روز در ایام تعطیالت در فضاهای آموزش و پرورش 

اسکان پیدا می کنند.

اخبار کوتاه
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رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

پارک علم و فناوری ابوریحان احداث می شود
معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان؛

آمادگی هفت حوزه اجرایي براي سال نو 

رییس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گف��ت: پارک علم و 
فناوری ابوریحان تاسیس می شود.

 مهدی کش��میری در نشس��ت مراس��م بازدید مع��اون علمی و 
فناوری رییس جمهور از ش��هرک اظهار داشت: بیش از پنج هزار 
نفر در هشت مرکز رشد و پارک فن آوری استان مشغول به فعالیت 
هستند که البته باالی هش��تاد درصد آنان از مدارک دانشگاهی 

برخوردارند.
وی افزود: تولید ماش��ین آالت کش��اورزی ، فن آوری های نانو، 
س��اخت و تولید، فن آوری اطالعات از زمین��ه های مهم فعالیت 

شرکت های دانش بنیان در این شهرک است.
رییس ش��هرک علمی و تحقیقات��ی اصفهان از تاس��یس پارک 
جدیدعلم و فناوری ابوریحان خبر داد و گفت: حدود ۷۰ شرکت 
با محوطه های کارگاهی در ای��ن مجموعه  چهل هزار متر مربعی 

ایجاد می شود.

      

معاون خدمات ش��هري ش��هرداري اصفهان از برنام��ه ریزي این 
حوزه، هفت سازمان و مدیریت هاي سه گانه حوزه خدمات شهري 

و شهرداري هاي مناطق ۱5 گانه براي استقبال از بهار در اصفهان 
خبرداد. محسن رنجبر با اعالم این خبر گفت: به مرور شهروندان 
اثرات اقدامات حوزه خدمات  ش��هري در خان��ه تکاني اصفهان را 
مشاهده مي کنند. وي افزود: امس��ال عالوه بر حضور گردشگران 
داخلي در اصفهان ، میزبان گردشگران خارجي هستیم و باید شهر 
را به گونه اي آماده کنیم که میهمان نوازي اصفهاني ها آشکار شود.

معاون خدمات شهري شهرداري اذعان داشت: خدمات شهري در 
زمینه مدیریت پسماند ، ارایه بازارهاي روز، متوفیان،فضاي سبز، 
رفع نازیبایي و جلوگیري از تکدي گري و س��اماندهي مش��اغل، 
زیباسازي هاي فضاهاي ش��هري و ایمني و مدیریت بحران براي 
دستیابي به شهري زیبا و مفرح براي زندگي شهروندان و میهمانان 

نوروزي در سال جدید فعال است. 

مسوول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب در آیات و روایات گفت: شاه کلید 

سبک زندگی ایرانی، اسالمی عفاف و حجاب است.
حجت االسالم والمسلمین حسن بابایی در همایش استانی حجاب 
و عفاف در اصفهان افزود: رهبر معظم انقالب سبک زندگی ایرانی، 

اسالمی را دروازه تمدن نوین اسالمی برشمردند.
وی اظهار داشت: اگر عفت اجتماعی و در کنار آن حجاب را در جامعه 

ترویج دهیم بسیاری از مسائیل حل می شود.

وی با تاکید بر پرداختن به مقوله عفاف و حجاب گفت: در این راستا 
 باید س��ه بخش مهم ش��امل تحقیق و پژوهش، آم��وزش و ترویج

به ترتیب در جامعه اجرا شود.مس��وول تش��کل ه��ای دینی اداره 
کل تبلیغات اس��المی اصفهان، اولین و مهمترین بخش را تحقیق 
و پژوهش برش��مرد و گفت: باید از آیات و روایات و مسایل فقهی و 
قوانین شرعی این موضوع بررسی شود.وی اظهار داشت: افرادی که 
برای ادای این فریضه وارد عمل می شوند باید مساله شرعی حجاب 

و عفاف را به درستی منتقل کنند.

 

رییس شورای اسالمی سفید شهر گفت : در صورتی که مشکالت 
ناشی از محدوده و حریم حل نشود مردم فرآیند جد ایی سفید شهر 
را از آران و بیدگل پیگیری کرده و انضمام به کاش��ان را درخواست 

خواهند کرد .

محمد علی رحیمی در گفت وگو با خبرنگاران در کاشان با اعالم این 
مطلب افزود : زمین های کشاورزی آبا و اجدادی در حریم مشکات 
از شهرستان کاش��ان قرار گرفته است در صورتی که ملکیت آن در 

اختیار مردم سفید شهر است . 
وی تصریح کرد : این دو گانگی باعث س��ر در گمی مردم ش��ده به 
 نحوی که ب��رای حل و فصل مس��ایل ثبتی و بح��ث های حقوقی

 زمین های مسکونی و کشاورزی بین دو شهرستان کاشان و آران و 
بیدگل سر گردان مانده است . 

محمد علی رحیمی ریشه این مشکل را در تقسیمات کشوری ناشی 
از جدایی شهرستان آران و بیدگل از کاشان دانست و گفت : به نظر 
می رس��د در زمانی که این دو شهرستان از هم جدا شده اند نسبت 
به دغدغه های مردم در خط مرزی ، کار کار شناس��ی و دقت کافی 
صورت نگرفته و این امر باعث مشکالتی حقوقی بسیاری در نواحی 

مرزی شده است . 

  رییس اداره پیش��گیری، کاهش آس��یب و درمان س��وءمصرف 
مواد وزارت بهداش��ت نس��بت ب��ه ارای��ه ترکیب��ی از داروهای 
 ش��یمیایی و مخدر در قالب داروهای گیاهی در برخی عطاری ها 

هشدار داد.
 دکت��ر علیرض��ا ن��وروزی گف��ت: گزارش های��ی از بیم��اران

 مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد به دستمان می رسد که پس 
از انجام آزمایش های مربوطه، مشخص می شود داروهایی به عنوان 
داروی گیاهی از سوی عطاری ها به آن ها ارایه شده که داخل آن ها 

ترکیبی از داروهای شیمیایی وجود دارد.
وی اف��زود: ب��ه ای��ن ترتیب م��واردی وج��ود داش��ته که پس 
از مراجعه بیمار ب��ه مراکز درم��ان اعتیاد و انج��ام ارزیابی های 
مربوطه، مشاهده شده که فرد تمام خصوصیات اعتیاد را داراست 
 و عنوان کرده که یک کپس��ول دست س��از از عط��اری دریافت

 کرده است.
 نتیجه آزمایش  نمونه کپس��ول مورد نظر نیز حاک��ی از آن بوده 
که داخل آن ترکیبی از قرص های ضد افس��ردگی سه حلقه ای، 
بنزودیازپین، ترامادول و ... وجود داشته است؛ یعنی ترکیب سه 

مدل دارو داخل یک کپسول دست ساز.
نوروزی در این باره ادامه داد: گاهی درمان این دس��ته از بیماران 

که با اس��تفاده از چنین داروهایی تحت عنوان داروهای گیاهی 
معتاد ش��ده اند از درمان یک ف��رد معتاد به تریاک س��خت تر و 

پیچیده تر است.
وی چنین اقدامات��ی در عطاری ها را دخالت در امور پزش��کی و 
غیرمجاز خواند و گفت: در دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین 
در حوزه تعزیرات برخوردهای الزم با این افراد صورت می گیرد. 
البته برخورده��ا و نظارت ها به حد کافی نیس��ت و الزم اس��ت 

تقویت شود.

       هن�وز گزارش�ی درباره»ماش�روم« از س�وی مراکز 
درمان اعتیاد دریافت نکرده ایم

ریی��س اداره پیش��گیری، کاه��ش آس��یب و درم��ان اعتی��اد 
وزارت بهداش��ت همچنین در پاس��خ به س��وال ایس��نا درباره 
مخدر »ماش��روم« که اخیرا ب��ه عنوان مخ��دری جدید مطرح 
شده اس��ت، نس��بت به ترفندهای مافیای اعتیاد و تغییر شکل 
 و اس��امی مواد جهت بازاریابی و کس��ب منافع بیش��تر هشدار

 داد.
وی در ای��ن باره افزود: مافی��ای مواد از چنی��ن ترفندهایی برای 
بازاریابی ش��بکه قاچاق مواد غیرقانونی استفاده می کند و همان 
مواد قدیمی را با ظاهر و اس��می متفاوت عرضه می کند تا بتواند 

کار خود را پیش برد. 
باید در نظر داشت که اسامی خیابانی مخدرها در استان ها و مناطق 
مختلف متفاوت است و ممکن است یک ماده در یک استان با یک 

نام و در جایی دیگر با نامی دیگر عرضه شود.
ن��وروزی گف��ت: تاکن��ون گزارش��ی از مراک��ز درمان��ی برای 
آزمایش چنین ماده ای )ماش��روم( نداش��ته ایم ام��ا اگر موردی 
 باش��د حتما می توانی��م ارزیاب��ی ک��رده و نتیج��ه آن را اعالم 

کنیم.

مسوول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان:

شاه کلید سبک زندگی ایرانی عفاف و حجاب است

 رییس شورای اسالمی سفید شهر:

پیگیر جدایی سفید شهر ازآران و بیدگل هستیم 

هشدار وزارت بهداشت؛

داروهای اعتیادآور برخی عطاری ها 



اخبار کوتاهيادداشت

 تحقق مصرف بهینه يکی از
 اهداف ايجاد خانه فرهنگ آب

 در زمینه چگونگی پیگیری ، تس��ریع و حصول نتیجه در امر تاس��یس و 
راه اندازی خانه فرهنگ آب ،دومین نشس��ت تخصصی با حضور بنی طبا 
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی ، هاشمی رییس خانه فرهنگ آب 
و 6 نفر از متخصصین طراح موزه در دفتر روابط عمومی شرکت آبفا برگزار 
گردید .در این جلسه نمایندگان شرکت های آوگون – پژواک طرح زاگرس 
– لوالک -  مهندسین مشاور رویان سپاهان – مشاورین تدبیرو مهندسان 
هنر حضور داشتند ، بنی طبا مدیر روابط عمومی ضمن عرض خیر مقدم 
 به حاضرین ، ایج��اد خانه فرهن��گ آب را ابتکاری نو در کش��ور و جهت 
فرهنگ س��ازی وتغییر فرهنگ رفتاری مردم درخصوص صرفه جویی و 
مصرف بهینه آب و ایجاد یک پایگاه اجتماعی فرهنگی ، هنری در استان 
اصفهان دانست . وی با بیان این که خانه فرهنگ می تواند محلی به منظور 
ایده پردازی در خصوص تغییر هنجارها نسبت به مصرف بهینه آب باشد 
خاطرنش��ان س��اخت : انتظار می رود خانه فرهنگ مرکز تردد اصحاب 

فرهنگ ، رسانه و هنر شود . 

نمايشگاه لوازم خانگی استان 
گشايش يافت

 هفدهمی��ن نمایش��گاه ل��وازم خانگ��ی یک��م اس��فندماه در مح��ل
 نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفه��ان واقع در پل شهرس��تان 
گش��ایش یاف��ت. ای��ن نمایش��گاه در ش��رایطی افتت��اح ش��د  ک��ه 
تولیدکنن��دگان، واردکنن��دگان و مس��ووالن اتحادی��ه ل��وازم خانگی 
معتقدن��د م��ردم در انتظ��ار کاهش قیم��ت ل��وازم خانگی هس��تند و 
به همین دلیل ماه هاس��ت ب��ازار ف��روش در این بخش با رک��ود مواجه 
است.این نمایش��گاه که تا امروز طی س��اعات بازدید 15 الی 22 پذیرای 
 بازدیدکنندگان اس��ت، نمایش��گاهی جذاب برای خانواده ه��ا و به ویژه 
خانم ها است.نمایشگاه لوازم خانگی در این دوره 120 مشارکت کننده را 
از استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، البرز، یزد 
و قم و نمایندگی های فروش کشورهای آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، ترکیه، 
چین و تایوان را پوشش می دهد.با توجه به حضور برندهای صنعت لوازم 
خانگی در این نمایشگاه در بخش لوازم برقی خانگی، صوتی و تصویری، 
چینی و بلور و ظروف آشپزخانه این نمایشگاه مانند هر سال بازدیدکنندگان 
زیادی را به ویژه از میان قشر خانم ها داش��ت.صنایع چینی زرین، گروه 
کارخانجات مقصود، توس چینی، هیوندای، دوو، اس��نوا، بوتان، امرسان، 
پاناسونیک، سونی، شهاب، بیم، کاچیران، پالر، ارج، آبسال، پارس خزر و 
ناب استیل از جمله برندهایی هستند که در سه سالن نمایشگاه محصوالت 
خود را عرضه می کنند.بی شک برگزاری این نمایشگاه می تواند در کاهش 
رکود بازار لوازم خانگی به ویژه در ایام پایان سال و آخرین ماه از سال جاری، 

موثر باشد و این رکود چندماهه را بشکند.

 ارزآوری 4/5 میلیون دالری
 صادرات سنگ از استان 

     مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: صادرات سنگ از استان اصفهان به 
عنوان قطب تولید این صنعت در کشور، بیش از ۴ میلیون و 520 هزار دالر 
ارزآوری داشته است.اسداهلل احمدی ونهری در این خصوص افزود: حدود 
2۴ هزار تن انواع سنگ س��اختمانی از جمله تراورتن، مرمریت، چینی و 

گرانیت به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده است.
وی اظهار داشت: سال گذشته در این مدت حدود ۹ هزار تن انواع سنگ 
ساختمانی با ارزش بیش از 2 میلیون دالر از استان اصفهان به کشورهای 
هدف صادر شد. مدیرکل گمرک استان اصفهان بیان داشت: هم اکنون در 
استان اصفهان قطب تولید سنگ کشور حدود هزار و 500 واحد سنگبری 
در شهرک های صنعتی محمود آباد، خمینی شهر، نجف آباد، رضوانشهر، 
دولت آباد، میمه، سگزی و گلپایگان متمرکز شده اند. گفتنی است؛ حدود 
50 درصد سنگ های فرآوری شده ایران در استان اصفهان تولید می شود.

هیات 110 نفره سرمايه گذاران چینی 
11 اسفند در تهران

نایب رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و چی��ن از ورود وزیر بازرگانی 
چین به تهران خبرداد و گفت: هیات 110 نفره سرمایه گذاران چینی برای 
مذاکره با فعاالن اقتصادی به ایران می آیند.مجیدرضا حریری گفت: وزیر 
بازرگانی چین به همراه مدیرکل آسیای وزارت بازرگانی این کشور، وارد 
تهران شده اند و در کنار آن ها، مقاماتی از صنایع و بخش های مخابراتی 
این کشور قرار دارند.نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: 
دیروز تفاهم نامه ای میان این هیات با وزیر امور اقتصادی و دارایی به امضا 
رسید وامروز نیز وزیر بازرگانی چین با محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ایران مالقات خواهد کرد. ضمن این که دیدار با وزیر نفت 

ایران و معاون رییس جمهور نیز در این سفر برنامه ریزی شده است.
به گفته حریری، هیاتی 110 نفره از سرمایه گذاران چینی به منظور شرکت 
در نشست بررسی فرصت های همکاری فعاالن اقتصادی و بازرگانی ایران و 

چین 11 اسفندماه در تهران حضور خواهند داشت.
وی افزود: بررسی ظرفیت های همکاری دو کشور جهت اخذ پروژه های 
مشترک در کشورهای ثالث و بررسی سرمایه گذاری چین در ایران با هدف 
تولید و صادرات به کشورهای منطقه از جمله مس��ایلی است که در این 
نشست بررسی می شود.حریری تصریح کرد: در این نشست فرصتی فراهم 
خواهد شد تا فعاالن اقتصادی ایران به صورت رو در رو با سرمایه گذاران 

چینی به مذاکره پرداخته و وارد سرمایه گذاری مشترک شوند.

 راه اندازی سامانه سمیع  ۲ 
شرکت برق برای نخستین بار 

مدیر عامل ش��رکت توانیر از راه اندازی س��امانه مکالمه به جای مراجعه 
)سمیع 2( در اصفهان برای نخستین بار در کشور خبر داد.

حائری در آیین آغاز به کار این مرکز، بیان داش��ت: این اقدام ارزش��مند 
برای نخستین بار در کش��ور صورت گرفته و رضایتمندی ارباب رجوع را 
درپی خواهد داشت. وی با اش��اره به این که در این سامانه تمام خدمات 
مشترکان به صورت غیرحضوری )تلفنی( پذیرش خواهد شد و تا مرحله 
پایان پیگیری می شود، افزود: متقاضی از هر مکان به دور از وابستگی به 
موقعیت مکانی و بدون مراجعه حضوری م��ی تواند از طریق تلفن به این 

سامانه دسترسی داشته باشد. 
مدیر عامل شرکت توانیر همچنین واگذاری انشعاب، جابه جایی کنتور، 
اصالح کابل سرویس، رفع حریم تاسیسات، پاسخ به استعالم نهادها، تست 
و نصب انش��عاب برق را از جمله خدمات غیرحضوری قابل ارایه در مرکز 

سمیع دانست. 
حائری اظهار امیدواری کرد: در آینده این سامانه در دیگر استان های کشور 

راه اندازی شود. 

 اجرای طرح صف
 در توزيع سبد کاالی دوم

 پیش بینی  افزايش
 قیمت آب تا ۲ هزارتومان

یک مقام مس��وول از اجرای طرح ص��ف در توزیع س��بد کاالی دوم خبر داد.  
یک مقام مس��وول در گفت وگو با فارس اظهار داش��ت: برای آن که در توزیع 
 س��بد دوم ازدحام وجود نداش��ته باش��د از طرح صف در توزیع سبد استفاده

 می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که اجرای طرح صف بر چه اساسی خواهد بود، گفت: 
س��ناریوهای مختلفی در این باره وجود دارد ولی هنوز تصمیم قطعی گرفته 
نشده است.این مقام مس��وول گفت: توزیع سبد کاال براس��اس حرف اول نام 
خانوادگی، براساس آخرین ش��ماره کارت ملی و براساس طبقه بندی شغلی 
افراد یعنی این که کارگر، کارمند یا بازنشسته هستند در حال بررسی است و هر 
طرحی که منجر به آن شود تا ازدحام کمتری وجود داشته باشد اجرا می کنیم. 
پیش از این علی ربیعی وزی��ر کار و رفاه نیز اعالم کرده بود توزیع س��بد کاال 

زمان بندی می شود تا از بروز هرگونه ازدحام جلوگیری شود.

مشاور وزیر نیرو با بیان این که در بودجه امس��ال افزایش 5 تا 20 هزارریالی 
قیمت آب پیش بینی شده اس��ت گفت: در فصل منابع آب بودجه ۹3، اعتبار 
133 طرح آب رسانی و 233 طرح تاسیسات فاضالب 37 درصد کاهش یافته 
است.به گزارش مهر، حمیدرضا جانباز گفت: با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
عملیات اجرایي 2 طرح فاضالب آغاز ش��د. این دو طرح ش��امل اجراي پروژه 
فاضالب مهریز با اعتبار ۴20 میلیارد ریال و اجراي طرح فاضالب ش��هر بافق 
 یزد با اعتبار یک هزار و 70 میلیارد ریال شامل تصفیه خانه فاضالب و شبکه با

 بهره گیري از سرمایه بخش خصوصي است.
مشاور وزر نیرو جمعیت زیرپوشش شبکه آب رساني شهري را 55 میلیون نفر و 
جمعیت روستایي زیرپوشش این شبکه را16/6  میلیون نفر عنوان کرد و افزود: 
۹8/۹ درصد از جمعیت شهري و 77/8 درصد از جمعیت روستایي زیر پوشش 

شبکه آب رساني هستند.
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: جذب گردشگران داخلی و خارجی سبب پویایی اقتصاد شهری و رونق 
کسب و کار در اصفهان می شود. رضا امینی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر با اشاره به برگزاری همایش اندیشه 

سیاسی اسالمی اظهار داشت: برگزاری این همایش آثار، خیرات و برکات بسیاری را در اصفهان داشته است.
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 رییس ات��اق اصناف اس��تان اصفهان گف��ت: فروش
  ف��وق الع��اده اجناس ش��ب عی��د از س��وی برخی

  اتحادی��ه ه��ای اصفه��ان از 15 اس��فند آغ��از 
می شود.عباس��علی بصی��رت در گفت و گو ب��ا ایمنا 
 در خصوص ص��دور مجوز فروش ف��وق العاده برخی

 اتحادیه ها در آخرین ماه پایانی سال، اظهار داشت: 
در حال حاضر اتحادیه خوار و بار و آجیل آمادگی دارد 
عالوه بر عرضه مستقیم کاال در اواخر اسفند، فروش 

فوق العاده نیز داشته باشد. 
وی همچنین از اعالم آمادگی اتحادیه های پوشاک، 
 کف��ش، تولی��د دوخت��ه ف��روش و ... ب��رای فروش 
فوق العاده در آستانه شب عید خبر دادو تصریح کرد: 
مجوز فروش فوق العاده بر طبق قانون بین 15 تا 25 

درصد مشمول تخفیف می شود. 
ریی��س اتاق اصن��اف اس��تان اصفه��ان همچنین با 
اش��اره به این ک��ه نمایش��گاه عرضه مس��تقیم کاال 
در آس��تانه ش��ب عید از 20 ت��ا 28 اس��فند خواهد 
بود، بیان داش��ت: امس��ال ت��الش کردی��م در این 
 نمایش��گاه فقط تولیدی ها و عمده فروش��ان حضور 
داش��ته باش��ند.  وی در خصوص کیفی��ت اجناس 
ارایه ش��ده در فروش فوق العاده ش��ب عی��د، بیان 
 داش��ت: حس��ن این گونه فروش در این اس��ت که 

آیین نامه مجلس دارد و با تخفیف مش��خص ش��ده 
باید جنس ب��ا کیفیت ارایه دهد.  بصیرت در پاس��خ 
 به این س��وال که متاس��فانه در برخی ف��روش های

 فوق الع��اده اجناس ب��ی کیفیت عرضه می ش��ود، 
گف��ت: بازرس��ان اصن��اف و اتحادیه ها ب��ر فروش 
باکیفیت اجناس در آستانه ش��ب عید نظارت دارند 
همچنین بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
 تعزیرات حکومتی در این ایام نظارت ویژه ای خواهد

 داشت. 
وی همچنین اضافه کرد: نرخ آجیل و خواروبار به غیر 
از برنج بین 20 تا 30 درصد نس��بت به سال گذشته 
کاهش یافته اس��ت و باید فروش این اجناس همراه 

برچسب فروش باشد.  
رییس اتاق اصناف استان اصفهان یادآور شد: عرضه 
آجیل و خواروبار در واحدهای صنفی منتخب انجام 
و مح��ل آن با نصب بنرهای بزرگ در س��طح ش��هر 

مشخص خواهد شد. 
وی با بیان این که نرخ گوش��ت قرمز در آستانه شب 
عید امس��ال نسبت به س��ال گذش��ته 5 هزار تومان 
کاهش قیمت داش��ته اس��ت، افزود: گوش��ت سفید 
نیز به وفور تا شب عید و بعد از نوروز در بازار موجود 
اس��ت.  بصیرت در خصوص عرضه میوه در آس��تانه 

شب عید، بیان داش��ت: اصفهان نسبت به شهرهای 
دیگر وضعیت بهتری دارد و مصوب شده در ایام عید 
غیر از عرضه مستقیم کاال، فروشگاه های فوق العاده 
 فروش میوه که با یک پارچه نوشت مشخص هستند

 میوه های شب عید را با سود بسیار پایین در اختیار 
مردم قرار دهند. 

وی از تامین اقالم مورد نیاز م��ردم در عید نوروز در 
بازار اطمینان داد و تاکید کرد: تمام کاالها به وفور در 

بازار موجود است.

        شیرينی شب عید افزايش قیمت ندارد
رییس اتحادیه کش��وری ش��یرینی فروش��ان گفت: 
قیمت ش��یرینی برای ش��ب عید افزای��ش نخواهد 
داش��ت. وی ش��ماره  تلفن ه��ای 66۹۴۴۴11 و 
66۹۴۴۴۹۹ را ب��رای اع��الم تخلفات اع��الم کرد.

محمد نصرتی اظهار داش��ت: بر این اس��اس قیمت 
هر کیلوگرم شیرینی تر درجه یک 10.500 تومان، 
دانمارکی 8000 تومان، زبان و پاپیونی ۹000 تومان، 
 برنجی ۹000 توم��ان و کیک ی��زدی 7000 تومان

 است.

رییس اتحادیه کشوری قنادان گفت: در سال جاری و 
برای شب عید هیچ گونه کمبودی در شیرینی وجود 
ندارد و همکاران ما تمام شیرینی موردنیاز شب عید 
را تامین می کنند.نصرتی گفت: مردم در صورتی که 
هرگونه تخلف در قیمت ی��ا کیفیت را مالحظه کنند 
می توانند در تهران با شماره تلفن های 66۹۴۴۴11 و 
66۹۴۴۴۹۹ و در شهرس��تان ها با اتحادیه مربوطه 

تماس بگیرند.

اعالم آمادگی اتحاديه های استان

کمبودی در عرضه کاالهای شب عید نداريم

آغازفروشفوقالعادهاجناسشبعیداز۱۵اسفند
قیمت سکه در اصفهان افزايش يافت

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز  در بازار طالی اصفهان با 5۹ هزار ریال 
افزایش نسبت به پنج شنبه هفته گذشته، به قیمت ۹ میلیون و 3۹۹ هزار ریال 

معامله شد.
 نیم سکه بهار آزادی بدون تغییر چهارمیلیون و 800 هزار ریال، ربع سکه بهار 
آزادی با افزایش 20 هزار ریالی دو میلیون و 800 هزار ریال و سکه یک گرمی نیز 

با 20 هزار ریال افزایش یک میلیون و 800 هزار ریال فروخته شد. 
هر گرم طالی 18 عیار در بازار مرکزی طال و جواهرات اصفهان ۹55 هزار و 720 
ریال و هر مثقال طالی 18 عیار چهار میلیون و 1۴0 ه��زار ریال به خریداران 
عرضه شد. در بازار غیر رس��می مبادالت ارز در اصفهان، دالر امریکا  2۹ هزار و 
550 ریال، یورو ۴0 هزار و 500 ریال، پوند انگلیس ۴۹ هزار و 500 ریال و درهم 

امارات، هشت هزار و 100 ریال به فروش رسید. 

جلوگیری از فروش چوب و ذغال جنگلی  
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان س��میرم اس��تان اصفهان 
از مسووالن و به خصوص ش��ورای تامین این استان خواس��ت برای جلوگیری 
 از تخری��ب جنگل ه��ای طبیع��ی، خری��د و فروش ذغ��ال جنگل��ی در همه

 فروشگاه ها را ممنوع کنند. علی حس��ین بهرامیان افزود: هر هفته شاهد تردد 
خودروهایی هس��تیم که چوب های جنگل های زاگرس را به مرکز اس��تان و 
شهرستان های نجف آباد و خمینی شهر برای ذغال سازی منتقل می کنند.وی 
با اشاره به ارزش و اهمیت جنگل های زاگرس اظهار داشت: ماموران این اداره 
 با همکاری نیروی انتظامی هر روز اقدام به بازرسی در راه های اصلی شهرستان

 می کنند و وانت بارهای حامل چوب های زاگرس توقیف می شود.این مسوول 
با بیان این که برای کاهش تخریب جنگل های زاگ��رس باید از خرید و فروش 
ذغال با چوب جنگلی جلوگیری ش��ود، تصریح کرد: تخریب زاگرس دردناک و 
جبران ناپذیر است و حفاظت از آن وظیفه ای ملی و همگانی است.رییس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم ادامه داد: بیشتر رانندگان و پالک خودروهای 
توقیف شده چوب های قاچاق از استان ها و شهرس��تان های همجوار سمیرم 

هستند که شبانه اقدام به انتقال چوب می کنند.

390 گونه گیاهی در استان وجود دارد
 رییس بخش اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
گفت: 3۹0 گونه گیاهی در اس��تان اصفهان وجود دارد که از این تعداد 300 گونه در 

رویشگاه های طبیعی رشد می کنند.
به گزارش مه��ر، آبتین میرطالبی رییس بخ��ش اداره بهره ب��رداری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در نشستی با بیش از 50 بهره بردار منابع طبیعی 
شهرستان سمیرم که در سالن اجتماعات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
سمیرم برگزار ش��د با اعالم این خبر اظهار داش��ت: در حال حاضر استان اصفهان در 
تولید گونه های طبیعی گیاهی رتبه سوم کشوری را دارد و استان فارس هم در رتبه 

اول کشوری است.
وی بیان داشت: از عمده ترین گیاهان دارویی زراعی استان اصفهان پس از گل محمدی 
و زعفران، می توان به بابونه، آلوئه ورا،کاسنی، رازیانه، زیره سبز، به لیمو، مریم گلی، 

بادرنجویه و نعناع فلفلی اشاره کرد.

 در ش��انزدهمین دوره رتبه بندي ش��رکت هاي برتر کشور، 
فوالد مبارکه اصفه��ان در بین 500 بن��گاه تجاري و صنعتي 
موفق ایران در بخش فلزات اساسي و ارزش افزوده اقتصادي 

رتبه اول را به خود اختصاص داد.
در این همایش که در محل س��الن همایش هاي بین المللي 
صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران و با حضور وزیر صنعت 
معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازي معادن 
و صنایع معدني ایران )ایمیدرو(، مدیرعامل سازمان مدیریت 

صنعتي و مدیران عامل و مس��وولین بنگاه ه��اي اقتصادي و 
صنعتي کش��ور برگزار گردید، شرکت هاي برتر در گروه هاي 

26 گانه معرفي و از آن ها تقدیر به عمل آمد.
بنابر این گزارش ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان عالوه بر 
کس��ب رتبه اول گروه فلزات اساس��ي در بین ش��رکت هاي 
حاضر در این گروه با بیشترین ارزش بازار رتبه اول را به خود 
 اختصاص داد و پس از فوالد مبارکه شرکت هاي ملي صنایع 
 م��س ای��ران و ف��والد خوزس��تان بترتی��ب دوم و س��وم

 شدند.
این گزارش حاکي است: براساس تازه ترین آمار منتشر شده در 
بورس اوراق بهادار ارزش سهام فوالد مبارکه اصفهان در بورس 
از مرز 10۹ هزار میلیارد ریال فراتر رفت و به رقم 10۹ هزار و 
676  میلیارد ریال رسید. بر این اساس فوالد مبارکه اصفهان 
با در اختیار داش��تن 5/26 درصد از ارزش ب��ازار گروه فلزات 
اساسي در صدر جدول بورس قرار گرفته است و شرکت ملي 
صنایع مس ایران با ۹7 هزارو 1۴۴ میلی��ارد ریال در جایگاه 
دوم و فوالد خوزس��تان نیز با ارزش بازاري بالغ بر 58 هزار و 

868 میلیارد ریال در جایگاه سوم قرار گرفته است.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران گفت: کاهش تحریم ها سبب 
برقراری سطح جدیدی از روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و 
آفریقای جنوبی می شود.ویلیام مکس فیلمان وایتهد در دیدار 
با رییس اتاق و جمعی از فعاالن اقتصادی اصفهان در جلس��ه 
کمیسیون تجارت اتاق اصفهان، اظهار داشت: توسعه همکاری 
در بخش های علمی، فرهنگی، کش��اورزی، توریسم، انرژی، 
آب، سالمت، بهداش��ت و معدن می تواند بر اساس کمیسیون 
مشترک تش��کیل شده در س��ال 2013 بین ایران و آفریقای 

 جنوبی باشد. وی از روابط خوب سیاس��ی بین دو کشور طی 
20 ساله گذش��ته خبر داد و افزود: در س��ایه روابط سیاسی، 
روابط اقتصادی نیز بایس��تی مثبت و رو به جلو باشد. ویلیام 
مکس تحریم های اقتص��ادی را یکی از موانع توس��عه روابط 
اقتصادی بین ایران و کشور خود برشمرد و بیان داشت: کاهش 
تحریم ها سبب برقراری سطح جدیدی از روابط اقتصادی بین 
دو کشور می شود. وی به روز بودن ماشین آالت بخش معادن 
این کش��ور را یکی از نقاط قوت این کش��ور دانس��ت و افزود: 
تامین مواد اولیه برای بخش های مختلف از دیگر ظرفیت های 
همکاری دو کشور اس��ت، همچنین با توجه به منابع انسانی 
توانمند در عرصه کشاورزی ایران می توان در آفریقای جنوبی 
پروژه های مش��ترک تعریف کرد. س��فیر آفریقای جنوبی به 
فعاالن اقتصادی استان اصفهان پیشنهاد کرد که موضوع های 
سرمایه گذاری مشترک با آفریقا را شناسایی و در مسیر اجرایی 
شدن آن گام بردارند. وی آفریقای جنوبی را دروازه ورود کاال 
به قاره آفریقا خواند و بیان داشت: سفارت آفریقای جنوبی در 
ایران تالش می کند که امکانات و تسهیالت الزم برای توسعه 

همکاری های اقتصادی دو کشور را فراهم سازد. 

در شانزدهمین دوره رتبه بندي شرکت هاي برتر کشور

 کسب مقام اول فوالد مبارکه در بخش فلزات اساسي
سفیر آفريقای جنوبی در ايران عنوان کرد؛ 

خواستار تشکیل کمیته مشترک اقتصادی هستیم

دبیر انجمن خودروس��ازان با اعالم افزایش قیمتی با تغییر مدل 
خودروهای ۹2 به ۹3 نداریم، گفت:خودروسازان سال گذشته 
 و امس��ال 5هزار میلیارد توم��ان ضرر کردند، بر همین اس��اس

 اصرار بر تغییر قیمت پایه در فرمول شورای رقابت دارند.
احمد نعمت بخش ب��ا اعالم این که در ح��ال حاضر خودروهای 
مدل سال ۹3 با اس��تاندارد یورو۴ تولید و تحویل می شوند، در 
نتیجه ش��اهد افزایش قیمتی بابت تغییر مدل ۹2 به ۹3 در این 
محصوالت نخواهیم بود، اظهار داشت: البته تبدیل خودروهای 
یورو2 به ی��ورو۴ به طور متوس��ط 2 میلیون توم��ان هزینه در 
بردارد.وی درباره تغییر فرمول قیمت گذاری شورای رقابت که 
اخیرا مطرح و رییس ش��ورای رقابت نیز آن را تاییدکرده است، 
گفت: یکی از ایرادات اساس��ی فرمول فعلی ش��ورای رقابت در 

قیمت گذاری خودرو قراردادن قیمت پایه فروردین ماه ۹1 است 
که خودروس��ازان به این قیمت پایه اعتراض دارند.دبیر انجمن 
خودروسازان اضافه کرد: در س��ال ۹1 خودروسازان با حدود ۴ 
هزار میلیارد تومان ضرر روبه رو ش��دند، لذا اصرار دارند که این 
قیمت پایه که حدود 1۴ درصد زیر قیمت واقعی اس��ت اصالح 
گردد.وی با بیان این که در فرمول ش��ورای رقابت تورم بخش��ی 
نیز مدنظر قرار نگرفته است، گفت: قیمت ارز در فرمول شورای 
رقابت ارز مبادله ای تعیین شده در حالی که خودروسازان از ارز 

آزاد استفاده می کنند. نعمت بخش با اشاره به این که امسال نیز 
خودروسازان هزار میلیارد تومان زیان کرده اند، اظهار داشت: ما 
معتقدیم در روند کار کار شناس��ی، فرمول شورای رقابت باید با 
اصالحاتی همراه شود.وی درباره تمرکز خودروسازان بر افزایش 
تولید آن هم در ش��رایط عدم اختصاص تسهیالت به این بخش 
گفت: خودروس��ازان از طریق پیش فروش و ف��روش دارایی ها و 
شرکت های خود سعی در کسب منابع برای افزایش تولید دارند 
به نحوی که در سال جاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا هریک 

حدود 500 میلیارد تومان دارایی های خ��ود را جهت کمک به 
نقدینگی و طلب قطعه سازان به فروش رسانده اند.

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به این که متاسفانه هنوز ضرر 
5هزار میلیارد تومانی خودروس��ازان که عدد بس��یار بزرگی به 
شمار می آید پرداخت نشده است، اظهار داشت: دولت باید در این 
رابطه تدابیر مناسبی را اتخاذ کند تا در راستای آن خودروسازان 
بتوانند بدهی های خود را به قطعه سازان پرداخت کنند. وی در 
رابطه با طراحی پلت فرم جدید خودرو که از سوی قطعه سازان با 
مشارکت سه شرکت اروپایی مطرح شده است، گفت: قطعه سازان 
به تنهایی امکان تهیه پلت فرم را ندارند بلکه این خودروساز است 
که با مشارکت شرکت های تخصصی فعال پلت فرم را طراحی و 
در   نهایت برای تامین قطعات آن به قطعه سازان مراجعه می کند.

دبیر انجمن خودروسازان :

افزايش قیمت خودروهای مدل 93 منتفی شد



یادداشت

     نمایشگاهی با عنوان » هفت سین سنتی«، در کتابخانه مرکزی اصفهان در حال برگزاری است.
  در این نمایشگاه مجموعه ای از آثار هنرمند جوان،  مائده قلی زاده  در معرض تماشای عالقه مندان قرار 
گرفته است.  این نمایشگاه  از ۳ تا ۸ اسفند و در ساعات ۹ صبح تا ۱۲ و ۴ بعد از ظهر تا ۷ ، برگزار می شود. 
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از » هفت سین سنتی« دیدن کنید
هفتیادداشت

گروه موسیقی »ردیف« مقام سوم 
جشنواره فجر را کسب کرد

گروه موسیقی»ردیف« کاشان مقام سوم 
 گ��روه ن��وازی در موس��یقی کالس��یک 
بیست ونهمین جشنواره بین المللی فجر را 

کسب کرد.
گروه موس��یقی ردیف کاش��ان در بخش 
رقابتی به سرپرستی محمدجواد صانعی 
جایزه سوم این جشنواره را دریافت کرد.

این گروه موسیقی متشکل از یک گروه ۱0 
نفره برای اولین بار در بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر شرکت کرده 
بود و ۲5 بهمن نیز در برج آزادی به اجرای برنامه پرداخت.گروه موسیقی 
ردیف در سال ۱۳۸۸ به سرپرستی و آهنگ سازی صانعی پایه گذاری شده 
است که این گروه در چهارمین جشنواره ملی موسیقی مقاومت در سال ۹۱ 

مقام دوم گروه نوازی را از آن خود کرد.

 صداپیشه »جیگر«: من هم از 
»کاله قرمزی« بی خبرم

این روزها که مجموعه »کاله قرمزی« بین 
آمدن و نیام��دن بالتکلیف مانده اس��ت، 
صداپیشه »جیگر« - یکی از پرطرفدارترین 
ش��خصیت های »کاله قرمزی« - درباره  
ادامه  س��اخت این مجموعه می گوید: من 
هم مثل هم��ه بی خبرم و تنه��ا از طریق 
 خبره��ای خ��ود ش��ما جوی��ای ح��ال 
»کاله قرمزی« می ش��وم.کاظم سیاحی 
درباره ادامه یافتن تولید و پخش »کاله قرمزی« در تلویزیون گفت: عالقه  
شخصی ام این است که دوست دارم »کاله قرمزی« امسال هم مثل هر سال 
باشد و شخصیت »جیگر« هم در کنارش حضور داشته باشد اما تاکنون 
هیچ صحبتی با ما نشده و عوامل ،تصمیمی درباره بود و نبود »کاله قرمزی« 
در نوروز امس��ال نگرفته اند؛ ضمن این که درباره حض��ور یا عدم حضور 
شخصیت »جیگر« تاکنون هیچ حرفی زده نشده است.صداپیشه شخصیت 
»جیگر« در پایان تصریح کرد: نمی دانم چه بگویم. امیدوارم »کاله قرمزی« 
مثل هر سال، امسال هم با بینندگان همراه شود.ایرج طهماسب به خبر 
ساخت مجموعه »کاله قرمزی« برای نوروز ۹۳ که در بخش های خبری 
سیما عنوان شده است، واکنش نشان داد.این کارگردان در حالی با نگارش 
نامه ای، آماده س��ازی »کاله قرمزی« برای نوروز ۹۳ را منتفی دانست که 
 پیش از این علی بخش��ی زاده، مدیر ش��بکه دو از پخش قطعی مجموعه

 »کاله قرمزی« در نوروز ۱۳۹۳ خبر داده بود.

 مهران رجبی  روزهای بد  را 
به در می کند 

مه��ران رجب��ی ک��ه ب��ا فیل��م »خان��ه   
پدری«کیانوش عیاری در سی و دومین 
جش��نواره بین المللی فیلم فجر حضور 
داشت، در سریال نوروزی شبکه سه بازی 
دارد و آن را اثری ج��ذاب می داند.مهران 
رجب��ی، بازیگر س��ریال در ح��ال تولید 
»روزهای ب��د به در« که وی��ژه ایام نوروز 
تولید می شود، درباره نقش خود توضیح 
داد: من در سریال »روزهای بد به در« نقش اردشیر را بازی می کنم. اردشیر 
پدری است که در آستانه ازدواج پسر خود قرار دارد. خانواده او نسبتا فقیر 
است و دو پسر هم با نام های پرویز و اکبر دارد. به نظرم بهتر است که درباره 
 قصه توضی��ح زیادی نده��م. چراکه مجموع��ه نوروزی اس��ت و طبیعتا 
جذابیت های خاص خودش را دارد اما همین قدر می دانم که با س��ریال 

جالبی  رو به رو هستیم.

کارناوال های شادی، پیام جشنواره 
شعر کودک را به مردم می رسانند

همزمان با برگزاری سومین جشنواره ملی 
ش��عر کودک، سه کارناوال ش��ادی، پیام 
 برگ��زاری جش��نواره را در محل��ه ه��ای
  ش��اهین ش��هر اعالم م��ی کنن��د. این

 کارناوال ها از دهم اس��فند با حرکت در 
سطح ش��هر به پیش��واز جش��نواره شعر 
کودک می روند و برنامه های شاد را برای 
 مردم به وی��ژه ک��ودکان و نوجوانان اجرا

 می کنند.  این برنامه تا ۱5 اسفند ادامه خواهد داشت و ضمن به ارمغان 
آوردن ش��ادی برای خانواده های شاهین شهری، بس��ته های فرهنگی 
متنوعی را برای کودکان به همراه دارد. علی اصغر ذاکری ،شهردار شاهین 
شهر نیز  در این راستا در بازدید از فرهنگسرای شهروند و امکانات این نهاد 
فرهنگی، بر هر چه بهتر برگزار شدن سومین جشنواره ملی شعر کودک 
 تاکید کرد.وی اظهار داش��ت: س��عی بر آن اس��ت ت��ا از تم��ام توانایی و 
ظرفیت های شاهین شهر برای اجرای مناسب این جشنواره و گسترش آن 
 در  س��ال های آتی اس��تفاده کنیم.ش��هردار، شاهین ش��هر را شهری با 
ظرفیت های زیاد برشمرد که آمادگی تربیت و هدایت کودکان این شهر به 
عنوان مدیران الیق فردا را دارد.وی یکی از اهداف مهم این رخداد بزرگ 
 فرهنگی را ایجاد امید و شادی در کودکان کشور عنوان کرد و گفت: تمام 
کاربس��ت های این اتفاق باید در برنامه های اجرایی دیده شود.س��ومین 
جشنواره ملی ش��عر کودک، ۱۴ و ۱5 اسفند در تاالر شیخ بهایی شاهین 

شهر برگزار می شود.

 اعالم هیات داوران 
کنگره ملی شعر فاطمی

 برگزاری نمایشگاه آثار 
جشنواره تجسمی فجر 

دبیرخانه دایمی سومین کنگره ملی شعر فاطمی اسامی داوران این کنگره را 
اعالم کرد.

بر اساس این گزارش ساعد باقری، س��هیل محمودی و علیرضا طبایی داوران 
س��ومین دوره این کنگره خواهند بود. س��ومین کنگره ملی ش��عر فاطمی با  
محورهای موضوعی شامل: ویژگی های شخصیتی حضرت صدیقه طاهره )س( 
در ابعاد گوناگون عبادی، عرفانی، خانوادگی، سیاسی و علمی و همچنین زندگی 

و خطبه های آن حضرت شاعران را به ارسال آثار دعوت کرده است.
شرکت در این کنگره بدون محدودیت سنی در دو بخش شعر کالسیک و شعر 
نو  و با ارسال یک تا سه اثر امکان پذیر خواهد بود و مهلت ارسال آثار تا فردا اعالم 
شده است. همچنین اختتامیه کنگره ۱5 اس��فند ماه همزمان با ایام فاطمیه 

برگزار خواهد شد.

نمایشگاه آثار شش��مین جش��نواره بین المللی هنرهای تجس��می فجر بعد 
 از مراکز اس��تان ها در تعدادی از شهرس��تان ها برگزار می شود.منتخب آثار 
رشته های عکاس��ی، کاریکاتور، تصویرسازی و پوس��تر از هنرمندان ایرانی و 
خارجی در مراکز ۲۱ استان کشور برگزار شده است. نمایشگاه منتخب آثار بخش 
 بین الملل در استان های آذربایجان غربی ، اردبیل، البرز، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، سیستان 
و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، گیالن، لرستان، مرکزی 
و جنوب کرمان برپا شده است. موزه هنرهای معاصر اهواز، نگارخانه فجر کرج، 
انجمن خوشنویسان بیرجند، نگارخانه شهید شهرانی ش��هرکرد و نگارخانه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی سنندج از جمله میزبانان استانی جشنواره تجسمی 

فجر هستند. 

     قدمت هنر در اصفهان به بلندای آسمان فیروزه رنگی است که آیینه در آیینه گنبدهای فیروزه ای گوشه، گوشه 
شهر، رو به آ سمان قدعلم کرده است. نصف جهانی که اگر تمام جهان نباشد، گوی زرینی از صنایع دستی و محصول 
عشق و ایمان هنرمندانی است که جان خود را در هنر خویش می دمند تا به چهره بیننده آن اثر جان ببخشند.اگر 
محصول هنری؛ ترمه ای زیبا، پارچه ای قلمکار یا ظرفی مسین باش��د، چندان فرقی نمی کند؛ ما تا زمانی که نام 

پرافتخار اصفهان را پاس داریم، اصفهان، تمام جهان خواهد بود.
     شناسایی بازار هدف، رمز موفقیت در صادرات صنایع دستی است

معاون اداره کل صنایع دستی استان اصفهان، سازمان صنعت، معدن و تجارت را مسوول برگزاری بازارها و نمایشگاه 
های خارج از کش��ور می داند؛ در عین حال معتقد است کاس��تی های فراوانی در اجرای این برنامه ها وجود دارد 
که دلیل مهمی برای دور ماندن صنایع دستی اس��تان از جایگاه واقعی خود در تبلیغات، صادرات، فروش داخلی و 
شناسایی به مخاطبین است. وی، همچنین معتقد است، مهمترین دلیل به ثمر نرسیدن اهداف اداره صنایع دستی، 

نسنجیدن بازار در سطح داخل و خارج از کشور و بی اطالعی از سلیقه بازار هدف است.
احمد ادیب، نقش سازمان میراث فرهنگی را در برگزاری بازارها و نمایشگاه های مختلف در سطح بین الملل بسیار 

کمرنگ می داند و اطمینان خاطر می دهد که این اختیار اندک برای پیش بردن اهداف هنرمندان کافی نیس��ت؛ 
چرا که اعتبار، بودجه و مسوولیت این طرح به عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است که مشکالتی را برای این 
سازمان به همراه داشته است. بنا به گفته وی، اداره کل صنایع دستی استان اعالم آمادگی خود را در پذیرفتن این 

مسوولیت برای ماندگاری صنایع دستی و رضایت هنرمندان اعالم می کند.
     نگاه تفننی به صنایع دستی، اشتباه است 

معاون اداره کل صنایع دستی، با ابراز گالیه از دور ماندن صنایع دستی از جایگاه واقعی خود  در کشور می افزاید: 
تالش های بسیاری در این زمینه انجام شده است و هنوز صنایع دستی به جایگاه واقعی خود نرسیده است. ادیب 
در ادامه می گوید: نباید به صنایع دس��تی نگاه تفننی داشت؛ مس��وولین باور کنند، ما به خاطر کمبود بودجه به 
خصوص در بودجه شهرس��تان ها با مشکل روبه رو هس��تیم. وی، افزود: بودجه س��ازمان میراث فرهنگی توسط 
فرماندار اس��تان و فرمانداران شهرستان های اصفهان مش��خص می ش��ود، درواقع برنامه ریزی و تصمیم گیری 
 برای میزان بودجه مورد نیاز این اداره به عهده دس��تگاه های دیگر است تا در جلس��ات خود میزان بودجه ادارات

 صنایع دستی شهرستان ها و اس��تان مشخص ش��ود که این یک نگاه تفننی اس��ت.ادیب، در همین رابطه ادامه 

می دهد: به عنوان مثال درشهرس��تان هایی مانند برخوار و میمه، کاش��ان و بس��یاری از شهرس��تان های دیگر 
که رش��ته های مختلف صنایع دس��تی در آن ها فعال اس��ت بودجه 5 میلی��ون تومان کفایت نم��ی کند. معاون 
اداره کل صنایع دس��تی، وضعی��ت بودجه را در اس��تانی که صنایع دس��تی در آن جدی اس��ت، ضعیف می داند 
 در عین ح��ال گذران زندگی تع��داد زی��ادی از خانواده ه��ای اصفهان��ی را از راه فعالیت در ح��وزه های مختلف

 صنایع دستی می داند. 
     کارنامه اداره صنایع دستی با تمام کمبودهایش خوب است 

ادیب، اداره کل صنایع دستی استان را با توجه به مشکالتی که با آن دست و پنجه نرم می کند، در مسیر رسیدن به 
رضایت هنرمندان و جایگاه ویژه استان در کشور نسبتا موفق می داند.وی افزود: دریافت ۱0۲ نشان اصالت یونسکو 
و ۱۷0 نشان ملی، ثبت ۳۲ رشته از صنایع دستی استان اصفهان در سطح ملی، تعیین استاندارد در بسیاری از شاخه 
های صنایع دستی، حذف مالیات صنعتگران، احیای بسیاری از رشته های صنایع دستی که در دست انداز فراموشی 
بوده اند بخشی از فعالیت های این اداره در سال های اخیر بوده است. وی، در ادامه سخنانش می افزاید: نزدیک به 

۹0 درصد از مشکالت بیمه هنرمندان و شاغلین در رشته های صنایع دستی برطرف شده است.

صنایع دستی اصفهان ؛ چشم انتظار بودجه

وادی السالم ثانی

 تبیین ظرفیت های فرهنگی
 تخت فوالد

 مش��اور ش��هردار اصفهان در ام��ور روحانیت با اش��اره به
  ظرفیت ه��ای ب��االی تخت ف��والد اصفهان گف��ت: این

 ظرفیت ها بیش از پیش برای جوانان تبیین شود.
  حجت االس��الم و المس��لمین مه��دی نیلی پ��ور گفت: 
تخت پوالد اصفهان جدای از این که مدفن عرفا و علمای 

بسیاری است، سرزمینی مقدس و روحانی است.
 وی ادامه داد: این قبرس��تان وادی الس��الم ثانی اس��ت و

  بر همین اس��اس احیای آن در دس��تور کار قرار گرفت و 
50 تکیه آن احیا شده است.

این کارشناس دینی گفت: تخت پوالد اصفهان با ۷0هکتار 
وس��عت مدفن بیش از هزار نفر از علما، عرفا، هنرمندان و 

حکما و مفاخر ایران زمین است.
 وی اظهار د اش��ت: عالوه بر احیای فیزیک��ی تخت پوالد

 در راس��تای انتقال فرهنگ گذش��تگان به نسل جوان و 
حراس��ت از میراث فکری و فرهنگی برنامه های فرهنگی 
 بس��یاری در دس��تور کار ق��رار گرفت.حج��ت االس��الم

 نیلی پور افزود: تهیه دانش��نامه تخت پوالد در قالب شش 
جلد که ۳جلد آن تا کنون منتشر شده است، انتشار ۲۲جلد 
کتاب در خصوص علمای مدفون در این قبرستان، برگزاری 
تورهای تخت فوالد شناسی و برگزاری ۱۲دوره تخصصی 
تخت فوالد شناس��ی از جمله برنامه ه��ای این مرکز بوده 
است.وی با اشاره به سرقت برخی سنگ های گرانبهای این 
قبرستان، گفت: به منظور حفظ این آثار موزه سنگ های 
 گرانقیمت تخت فوالد راه اندازی ش��د و این سنگ ها در 
آن جا نگهداری می شود.وی گفت: شب های جمعه عالوه بر 
دعای کمیل گلستان شهدای اصفهان، شش دعای کمیل 
دیگر در این قبرستان برگزار می شود و شماری زیاد از مردم 

و مومنین را به خود جذب کرده است.
وی همچنین از ساخت چند فیلم در خصوص مفاخر مدفون 

در تخت فوالد اصفهان خبر داد.

در تاریخ ادبی��ات رمان های متعددی با موض��وع ازدواج تلخ و 
بی سرانجام و زوج های غمگین نوشته شده است.

هرچند در ادبیات داستان های عاشقانه بسیاری دیده می شود، 
اما موضوع زوج های ناخرسند و زندگی های زناشویی اندوهبار 
و غم انگی��ز کم نیس��تند. آنچ��ه در ادامه می خوانی��د معرفی 

رمان هایی معروف درباره زوج های غمگین ادبیات است.
اما و شارل بوواری در »مادام بواری« نوشته گوستاو 

فلوبر )1856(
فلوبر این رمان را طوری نوشته بود که هیچ چیز نمی توانست 
در انتها به کمک»اما بواری« بیاید و او را از تراژدی نجات دهد. 
حتی زندگی در پاریس هم نتوانست چنین کمکی به او کنداما 
چیزی که در این رمان بس��یار اهمی��ت دارد تضاد فکری اما و 
همس��رش ش��ارل درباره ماهیت زندگی و عشق است. همین 
تضاد فکری اس��ت که تنهایی اِما را تش��دید و او را به تراژدی 
نزدیک می کند. کلود ش��ابرول براس��اس این رمان فیلمی در 
 س��ال ۱۹۹۱ با بازی» ایزابل اوپ��ر« در نقش اصلی س��اخته

 است.
دوروت�ی و کاس�ابون در »میدل م�ارچ« نوش�ته

 جرج الیوت )1874(
در ن��گاه اول دوروتی، ش��خصیت اصلی این رمان زنی اس��ت 
قدیس وار که با مردی مس��ن تر از خود به نام کاسابون ازدواج 

 می کند. زندگی زناش��ویی این دو هیچ اف��ق و گرمایی ندارد 
و در نهایت آش��نایی دوروت��ی با یکی از اقوام ش��وهرش همه 
چیز را بدتر هم می کن��د. تنها چیزی که تقریب��ا این زندگی 
 را نج��ات می ده��د وف��اداری و مهربان��ی بی ح��د دوروت��ی

 است.
ت�س و آنج�ل در »ت�س از دوربوی�ل« نوش�ته 

تامس هاردی )1891(
دیدن خروس در روز عروسی نشانه شومی است اما چیزی که 
زندگی ت��س را ویران می کند فقط این خروس نیس��ت. آنچه 
موجب نابود ش��دن زندگی زناش��ویی تس و آنجل می ش��ود، 
رس��م و رس��ومات کهنه جامعه اس��ت. رسم و رس��وماتی که 
شخصیت های رمان را وادار به کارهای هیجانی می کند و نتیجه 

این کارها فقط تراژدی است.
اوندین اس�پراگ و راف، ریموند و المر در »رس�م 

شهر« نوشته وارتون )1913(
وارتون به عقیده بس��یاری از منتقدان »هنری جیمز مردانه« 
توصیف ش��ده اس��ت. س��ه رمان اول او یعنی »رس��م شهر«، 
»The House of Mirth« و »عص��ر معصومیت« درباره 
ضدقهرمان های زن نفرت انگیز و ازدواج های به بن بست رسیده 
بودند. اوندین اس��پراگ یک هیوالی واقعی است. با این حال 
خواننده با او و زندگی زناش��ویی تلخش کنار می آید. اوندین 

با کارهایش زندگی چند زوج را خراب می کن��د و همین او را 
یک هیوال می سازد. به عقیده برخی جولین فالوز با الهام از این 

کتاب، متن سریال »دانتن ابی« را نوشته است.
نیک�ول و دی�ک دای�ور در »لطیف اس�ت ش�ب«

اس�کات  اف.  نوش�ته   
فیتزجرالد )1934(

نیکول و دی��ک دایور زوجی 
جوان، زیب��ارو و ثروتمندی 
هستند که بیشتر وقت خود 
را در مهمانی ها می گذرانند 
اما تمام ت��الش این دو برای 
مخفی نگه داش��تن گذشته 
آن هاس��ت؛ نیک روانشناس 
بوده و نیکول بیمار او. ازدواج 
این دو نیز تنه��ا راهی بوده 
که نیکول خودکش��ی نکند. 
درنتیجه کم ک��م این ازدواج 
تقریبا اجب��اری موجب بروز 
نفرت بین دو طرف می شود و 
زندگی زناشویی آن ها سقوط 

می کند.
پورت مورسبی و کیت در »آسمان سرپناه« نوشته 

پل بولز )1949(
پورت و کیت زوجی ناراضی هس��تند که به شمال آفریقا سفر 
می کنند، ش��اید محیط بک��ر آفریقا باعث ش��ود دوباره به هم 
نزدیک ش��وند اما این اتف��اق رخ نمی دهد؛ حت��ی تانر، رفیق 
بذله گو آن ها نیز کمکی نمی کند و در نهایت جدا افتادن زوج از 
هم و البته مرگ پایانی تلخی برای این ازدواج رقم می زند و تنها 

سرپناه این آدم های تنها آسمان بی انتها می شود.
فرانک و ایپریل ویلر در »جاده رولوشنری« نوشته 

ریچارد ییتس )1961(
ییتس درب��اره آثارش گفته که اگر قرار باش��د نوش��ته های او 
مضمونی داشته باشند، این مضمون تنهایی است و در تنهایی 
تراژدی نهفته اس��ت. درنتیجه اصال عجیب نیس��ت که رمان 
معروف او درباره زوجی مرفه در دهه ۱۹50 نتیجه ای جز پایانی 

غم انگیز نداشته باشد.
کاتری�ن آراگ�ون و آن بولین و هنری هش�تم در

 »تاالر گرگ« نوشته هیالری منتل )2009(
هیالری منتل ب��ا این  رمان برنده جایزه بوکر ش��د. این کتاب 
شرحی است خیالی از زندگی تامس کرامول که از ملکه بریتانیا 
سوءاس��تفاده می کرد تا در سیاس��ت حرف خود را بر کرسی 
بنش��اند. منتل در این رمان ماجرای هنری هشتم با آن بولین 
 و قبل از آن با کاتری��ن آراگون را به ش��یوایی توصیف کرده و 
به خوبی نشان داده در دنیای اشراف، چیزی که ارزش ندارد، 

زندگی زناشویی است.

سایه روشن ها؛ در انتخاب رمان

غمگین ترین زن و شوهرهای دنیای ادبیات

 معاون برنامه ریزی و س��رمایه گ��ذاری می��راث فرهنگی، صنایع 
 دس��تی و گردش��گری گف��ت: ای��ن پتانس��یل در این س��ازمان

  وج��ود دارد ک��ه وارد عرص��ه س��رمایه گ��ذاری ه��ای ب��زرگ 
شود.

 

سعید شیرکونددر گردهمایی فرصت سرمایه گذاری در مجموعه 
 خانه تاریخ��ی عامری ه��ای کاش��ان اف��زود: ش��رایط و ضوابط
  س��رمایه گ��ذاری نی��ز در ای��ن س��ازمان مش��خص و روش��ن

 است.

وی مطالعه و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را از برنامه های کوتاه و 

بلند مدت این معاونت برشمرد.
معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
 و گردشگری با بیان این که موقعیت های س��رمایه گذاری را باید 
 م��ورد مطالع��ه دقی��ق کارشناس��ی ق��رار داد، گف��ت: تعیی��ن 
 اولویت های س��رمایه گ��ذاری از دیگ��ر برنامه های این س��ازمان

 است. 
 احس��ان ایروان��ی، مدیرعام��ل و رییس هی��ات مدی��ره صندوق

  حف��ظ و احی��ای س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی 
 و گردش��گری هدف از ای��ن گردهمای��ی را تبیین گ��زارش طرح

 بهره ب��رداری خانه عامری های کاش��ان که درحال انجام اس��ت، 
دانست.

همچنی��ن سرپرس��ت اداره میراث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردشگری کاش��ان گفت: مجموعه تاریخی عامری ها با مساحتی 
 بی��ش از ۱0 ه��زار مترمربع یکی از ب��زرگ تری��ن مجموعه های
  تاریخی کش��ور اس��ت که در نیم��ه اول س��ال آینده ب��ه عنوان

  اقامت��گاه و هت��ل س��نتی م��ورد به��ره ب��رداری ق��رار خواه��د 
گرفت.

     فعالی�ت کارگاه ه�ای صنای�ع دس�تی ب�ه عن�وان
 جاذبه گردشگری در نوروز 93

   معاون گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
 گردش��گری از فعالیت کارگاه های صنایع دس��تی در ش��هرها و

 استان های مختلف به عنوان جاذبه گردشگری در نوروز ۹۳ خبر 
داد.

 مرتض��ی رحمان��ی موح��د در نشس��ت ه��م اندیش��ی خدمات 
سفر های نوروزی که با حضور تعدادی از اصحاب رسانه، متخصصان 
حوزه س��فر و گردشگری و اس��اتید دانش��گاه ها برگزارشد افزود: 
کارگاه های صنایع دس��تی به عنوان یکی از زیباترین جاذبه های 
 گردش��گری در تعطیالت نوروز ۹۳ در نقاط مختلف کش��ور فعال

 است. 
وی افزود: افراد می توانند در بازدید از این کارگاه ها عالوه بر خرید 
 محصوالت صنایع دس��تی به صورت مس��تقیم از ای��ن کارگاه ها 
 بازدی��د و با نح��وه تولی��د صنایع دس��تی بی��ش از پیش آش��نا

 شوند. 
وی ادام��ه داد: درهمین ارتب��اط برنامه ریزی ه��ای دیگری برای 
افزای��ش نظارت ب��ر س��فرهای ن��وروزی و ارتقای س��طح کیفی 
 خدمات انجام ش��ده که یکی از این برنامه ریزی ها افزایش نظارت 
 ب��ر تاسیس��ات گردش��گری و مراکز ارای��ه خدمات گردش��گری

 است. 
رحمانی موحد خاطر نش��ان کرد: امس��ال تمامی دستگاه ها برای 
 ارایه خدمات مطلوب به گردش��گران و مس��افران نوروزی بس��یج 

شده اند.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری میراث فرهنگی:

میراث فرهنگی پتانسیل سرمایه گذاری های بزرگ را دارد

مجموعه تاریخی 
عامری ها با 

مساحتی بیش از
 10 هزار مترمربع 

یکی از بزرگ ترین 
 مجموعه های

 تاریخی کشور
 است

هرچند در ادبیات 
داستان های 

عاشقانه بسیاری 
دیده می شود، 

اما موضوع 
زوج های ناخرسند 

و زندگی های 
زناشویی اندوهبار 

 و غم انگیز
 کم نیستند

هنِر دست و دل



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 رحمان به یک قدمی نیلسون 
رسید

در ج��دول بس��ته نگه داش��تن 
دروازه ها، رحمان احمدی به یک 

قدمی نیلسون رسید.
ب��ا نتایجی ک��ه این هفت��ه رقم 
 خورد رقابت تصاح��ب بهترین

دروازه ب��ان لیگ برت��ر در صدر  
جدول داغ تر شد.

همچنین مه��دی رحمتی نیز با 
۱۳ کلین شیت در رده سوم قرار دارد.

 آمار خوب محمد باقر صادقی، دروازه بان اصفهانی سایپا در این فصل 
باعث شده است او به همراه فالح زاده با ۱۱ کلین شیت در رده چهارم 
این رده بندی ق��رار بگیرند که البته با توجه ب��ه تیم هایی که این دو 
دروازه بان در آن حضور دارند این آمار برای این دو دروازه بان بسیار 

خوب محسوب می شود.
رده بندی کلین شیت دروازه بان های لیگ برتر به این شرح است:

۱۶ کلین شیت: نیلسون جونیور)پرسپولیس(
۱۵ کلین شیت: رحمان احمدی)سپاهان(

۱۳ کلین شیت: مهدی رحمتی)استقالل تهران(
 ۱۱ کلین ش��یت: محمد باق��ر صادقی)س��ایپا( و حامد ف��الح زاده

)راه آهن(
۱۰ کلین شیت: علیرضا بیرانوند)نفت تهران(

 کرانچار: نتیجه مساوی دیدار 
مس و سپاهان عادالنه بود

زالتکو کرانچ��ار پس از دیدار دو 
تیم م��س کرم��ان و س��پاهان 
اصفه��ان اف��زود: ه��ر دو تیم با 
حس��ابگری و برای کس��ب سه 
امتیاز وارد زمین ش��ده بودند و 
فشار بسیاری بر روی مس برای 
 بقا و ب��ر روی ما برای رس��یدن 
وج��ود ج��دول  ص��در   ب��ه 

 داشت.
سرمربی تیم سپاهان اصفهان تصریح کرد: ما با کسب یک امتیاز این 
دیدار فاصله خود نس��بت به تیم های صدر جدولی اس��تقالل، نفت 
تهران و فوالد را کم کردیم و باز هم به هدفمان نزدیک تر می شویم و 

هنوز 9 امتیاز از سه دیدار خود داریم.
 کرانچار اف��زود: در روزهای بعد تصویر تیم ها ش��فاف تر می ش��ود
  چون ممکن اس��ت اتفاقات��ی بیافت��د و وضعیت تیم ها مش��خص

 شود.
وی ادامه داد: پس از دیدار به بازی مقابل الس��عد قطر در نخستین 

دیدار آسیایی خود فکر می کنیم.

گردهمایی تفریحی- ورزشی بانوان 
در فریدونشهر 

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر 
فریدونش��هر گفت: کمیس��یون 
 بانوان ش��وراي اس��المي ش��هر 
در راس��تای اهداف فرهنگی – 
تفریحي خود اقدام به برگزاري 
گردهمایي فرهنگي – تفریحي 
بان��وان فریدونش��هر در مح��ل 
 پیس��ت اس��کي ای��ن ش��هر 

کرد.
مهناز گودرزی  با بیان این که ارتقای سالمت و شادابی بانوان رویکرد 
اصلی این گردهمایي بود اظهار داشت: تحکیم بنیان خانواده در گرو 
شادابی زنان و سالمت خانواده اس��ت بنابراین نبود شادابي و روحیه 
در بانوان آثار نامطلوب و غیر قابل چشم پوشی بر خانواده و در نهایت 

جامعه دارد.

اصالحیه خبر 
رییس کمیته پزشکی فدراسیون 
از اصالحی��ه خب��ر  فوتب��ال 
دستورالعمل فیفا در مورد زمان 
 نوش��یدن آب در مس��ابقات

 جام جهانی خبر داد.
احمد هاش��میان گف��ت: طبق 
فدراس��یون  دس��تورالعمل 

بین المللی فوتب��ال )فیفا( داور 
مس��ابقه باید در دقایق ۳۰ نیمه اول و دقیق��ه 7۵ نیمه دوم بازی را 

متوقف کند و بازیکنان ملزم به نوشیدن آب هستند.
در خبر قبلی دقایق توقف بازی به اشتباه ۳۰ و 7۰ آمده بود که به این 

ترتیب اصالح می شود.

بی برقی فدراسیون ورزش روستایی 

متاسفانه در ورزش ما تنها 
نیاز تهران دیده می شود !

رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی 
کشور گفت: متاسفانه برق این فدراسیون از ماه ها پیش قطع 
بوده و مشکالت بسیاری برای ما ایجاد کرده است اما کسی 

برای حل مشکالت ما و ورزش روستا کاری نمی کند.
غالمرض��ا جعفری در مراس��م اختتامیه پنجمی��ن المپیاد 
فرهنگی ورزشی روستاییان استان اصفهان با اشاره به توجه 
مقام معظم رهبری به ورزش روستا اظهار داشت: مقام معظم 
 رهبری به ورزش روس��تایی توجه بس��یاری از خود نش��ان

 می د هند و هم��واره بر ضرورت رش��د ای��ن ورزش تاکید 
می کنند.وی با اشاره به ضروت رشد فضاهای ورزش روستایی 
تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه توجه بسیاری به 
فضاهای ورزشی ش��ده و ما باید کاری کنیم که در روستاها 
و فضاهای مرزی کشور نیز فضاهای ورزش را افزایش و رشد 
دهیم.رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی 
محلی با بیان این که مشکالت بس��یاری در این فدراسیون 
وج��ود دارد، تصریح کرد: بده��ی برق باعث ش��ده که برق 
فدراسیون قطع باشد و مسووالن وزارت نیرو به جای آن که 
به دنبال ریشه کار و حل مشکالت بروند، برق فدراسیون را 
قطع کرده اند.وی تصریح کرد: ما در سال 89 برای خرید برق 
مستقل نزدیک به ۱۰ میلیون به حس��اب وزارت نیرو واریز 
کردیم و بعد از آن نزدیک به ۱۰۰ میلیون هزینه کردیم اما در 
این زمینه نتیجه نگرفتیم.جعفری با اشاره به مشکالت ورزش 
روستایی کشور گفت: متاسفانه در این زمینه سوءمدیریت 
بیداد می کند و با وجود این که انتظار داشتیم که در بودجه 
سال 9۳ فکری به حال آن ش��ود، این اتفاق صورت نگرفت 
و مش��کالت ما برطرف نش��د.وی با اش��اره به ضرورت حل 
مشکالت ورزش روستاییان کش��ور گفت: متاسفانه اعتبار 
اماکن ورزشی روستایی بسیار اندک است و در کل کشور این 
اعتبار به ۱۰ میلیارد تومان نمی رسد و باید گفت اعتبارات ما 

به اندازه خط دفاعی تیم سپاهان نیز نیست.
رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی 
 گفت: متاسفانه در ورزش ما تنها نیاز تهران دیده می شود و 
بر اساس آن ورزش ترویج داده می شود، در حالی که این روال 

غلط که از قبل از انقالب بوده، اصال مفید نیست.
وی خاطرنش��ان ک��رد: احی��ای ورزش روس��تایی، احیای 
ارزش های دینی کشور است و ما باید این مساله را در دستور 

کار خود قرار دهیم.

زاویه

6
یک افتخار تیمی برای کاراته اصفهان

تیم کاتای برادران باتوانی بر سکوی سوم مس��ابقات کاراته قهرمانی باشگاه های آسیا ایستاد.نماینده 
اصفهان که با نام تیم ملی در این مسابقات شرکت کرده است پیش از این امارات و تیم دانشگاه آزاد ایران 

را شکست داده بود. نماینده دیگر کویت در این مسابقات به مقام قهرمانی رسید.

خولیو والسکو در مراس��م معارفه اش در 
گروه 
سالن گلدن هال هتل پالتزا بوینس آیرس ورزش

به عنوان سرمربی جدید تیم ملی والیبال 
آرژانتین از ایران و مردمانش تقدیر و تشکر کرد.

به نقل از سایت فدراسیون والیبال، در این جلسه والسکو در حالی 
که اشک از چشمانش جاری می شد گفت: باعث افتخار من است 

که مربی آرژانتین شده ام. 
وی افزود: من از فدراس��یون ایران و مردم دوس��ت داشتنی ایران 
ممنونم. آن ها به من کمک بزرگی کردند و اجازه دادند قبل از اتمام 
قراردادم به آرژانتین برگردم. از آن ها به خاطر محبت هایشان کمال 

تشکر و قدردانی را می کنم.
این در حالی بود که استقبال و حضور بی سابقه رسانه های خبری 
و مردم آرژانتین هم در این مراسم والسکو و مسووالن ورزش این 

کشور را بسیار غافلگیر کرده بود. 

     یک کارشناس والیبال:برناردی قابل مقایسه با والسکو 
نیست

 میر مصطفی شجاعی گفت: درست اس��ت که »لورنزو برناردی«
کم تجربه اس��ت، اما باید دید که چه کاری می خواهد انجام دهد 
و تا برناردی س��کان تی��م ملی والیب��ال ایران را در دس��ت نگیرد 

نمی توانیم قض��اوت کنیم که می تواند س��رمربی خوبی باش��د یا 
نباشد.میر مصطفی شجاعی ، با بیان این که هر انسان خصوصیات 
ژنتیکی و اکتسابی خود را دارد، اظهارداشت: والسکو و برناردی را 
نمی توان با هم مقایسه کرد، زیرا والس��کو از فن روانشناسی بهره 
می برد و خوب می تواند در فکر بازیکن نفوذ کند که تلفیق تجربه، 
 هوش و روانشناسی توانس��ته او را تبدیل به یک مربی سرشناس 
کند. وی با اشاره به این که والسکو از سی و یک سالگی مربیگری 
را شروع کرده است، افزود: برناردی برعکس والسکو تا شش سال 

پیش بازی می کرد و حدود پنج سال است که مربیگری می کند.
دستیار سابق والسکو در تیم ملي افزود: نمی توان گفت کسی که 
بازیکن خوبی بوده مربی خوبی هم باشد و با توجه به تجربه کمی که 

دارد باید دید می تواند در ایران موفقیت خوبی کسب کند یا خیر!
شجاعی به تفاوت فرهنگ اروپا و ایران اشاره کرد و گفت: به نظر من 
برناردی در شش ماه اول مشکالت زیادی خواهد داشت و کم کم 

می تواند تیم را جمع کند.

     انتظار مردم از تیم ملی والیبال باال رفته است
شجاعی با اشاره به این که سطح والیبال کشور بسیار باال رفته است، 
تصریح کرد: اگر در گذش��ته از ایتالیا شکست می خوردیم مردم و 
مسووالن از تیم ملی گله مند نمی ش��دند اما امروز انتظار مردم و 

مسووالن از تیم ملی باال رفته و اگر از ایتالیا شکست بخوریم باید 
پاسخگو باش��یم و همین موضوع باعث می شود استرس بازیکنان 

باال برود.
وی با بیان این که برن��اردی در بلند مدت می تواند موفق ش��ود، 
افزود: مسووالن به پیشنهاد والس��کو برناردی را انتخاب کردند و 
می دانیم که برناردی شاگرد والس��کو بوده که این موضوع باعث 
می شود برناردی با والس��کو تبادل اطالعات داشته و با یک دیگر 

هم فکری کنند.

     صعود تیم ملی از گروه خود در لیگ جهانی دشوار است
ای��ن کارش��ناس والیبال 
صع��ود  تی��م مل��ی را از 
گ��روه خ��ود در لی��گ 
ی��ل  ز 2بر ۰ ۱ 4 نی جها
کاری دش��وار دانس��ت و 
گفت: باتوجه ب��ه این که 
برناردی تا پایان اسفند ماه 
نمی تواند به ایران بیاید و با 
تیم لهستانی قرارداد دارد، 
 نتیج��ه می گیری��م که او 
نمی تواند تی��م ملی را در 
یک ماه جمع کند و بتواند 
در خرداد ماه موفق ظاهر 
شود. شجاعی یکی دیگر 

از دالیل عدم موفقیت ایران در لیگ جهانی را دش��وار بودن گروه 
دانست و افزود: این گروه شامل: تیم های برزیل، ایتالیا، لهستان و 
ایران است که به نظر من از این گروه باال رفتن سخت و دشوار است.

     رییس فدراسیون والیبال از ادامه مذاکرات برای امضای 
قرارداد سرمربیگری تیم ملی ایران خبر داد

 به نقل از فدراس��یون والیبال، در حالی که قرار بود تصمیم نهایی 
در خصوص انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ب��ا لورنزو برناردی  جمعه 
گذشته اتخاذ ش��ود، دکتر محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون 
والیبال در این خصوص گفت: بر اساس صحبت هایی که با برناردی 
کردیم قرار شده بود جمعه گذشته در خصوص چگونگی حضورش 
در ایران و تشکیل اردوهای تیم ملی اعالم نظر نهایی کند که اعالم 
کرد؛ تمرینات تیم ملی پس از تعطیالت شش روز اول سال با حضور 
تمامی افراد زیر نظر دس��تیار وی، که از مربیان مطرح دنیاس��ت 
برگزار خواهد شد. داورزنی ادامه داد: در حال حاضر برناردی مشکل 
دیگری برای حضور در پست سرمربیگری تیم ملی ایران ندارد. ولی 
ما با توجه به اما و اگرهایی که در خصوص توافق با برناردی مطرح 
شده بود، پیش��نهادات و مواردی دیگری را نیز بررسی کردیم و به 
همین منظور هم با دو گزینه دیگر وارد مذاکره ش��دیم که پس از 
پایان این مذاک��رات در اواخر این هفته احتم��اال در خصوص یک 

گزینه به جمع بندی نهایی می رسیم.

»برناردی« قابل مقایسه با »والسکو« نیست

ادامه مذاکرات برای امضای قرارداد سرمربی 

تقدیر والسکو از مردم ایران در آرژانتین
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 رکابزنان اصفهانی 
در جزیره کیش

کی روش بازگشت به تیم 
آفریقایی را رد نکرد

تیم ۱۳ نفره از رکابزنان ملی پوش و جوانان رشته کورسی استان اصفهان جهت 
ارتقای سطح کیفی ورزشکاران این رشته و همچنین دوری از آلودگی هوای 
اصفهان،سردی هوا و شرکت در یک اردوی ده روزه، اصفهان را به مقصد جزیره 
کیش ترک کرد.کیوان لیموئی، رییس هیات دوچرخه سواری استان اصفهان 
در این خصوص اظهار داشت:این اردو برای ارتقای سطح فنی و کیفی رکابزنان 
و ملی پوش��ان اصفهانی از امروز به مدت ۱۰ روز در جزیره خوش آب و هوای 

کیش برگزار می شود.
کیوان لیموئی ادامه داد:در این اردوی آمادگی س��ه ملی پوش اصفهانی تیم 
بزرگساالن اس��تقامتی و نیمه اس��تقامتی دوچرخه س��واری کشور و هشت 
دوچرخه سوار رشته کورسی اس��تان در رده نوجوانان، جوانان و امید حضور 

دارند.
وی در پایان افزود:پنج بانوی رکابزن ملی پوش از استان اصفهان نیز در اردوی 

تیم ملی در تهران حضور دارند.

کارلوس کی روش در گفت گو با یک رس��انه آفریقای جنوبی بازگشت به این 
کشور برای هدایت تیم بافانا بافانا را رد نکرد؛ با این حال تا بعد از جام جهانی به 

این موضوع فکر نمی کند.
کی روش س��رمربی تیم ملی ایران یکی از گزینه های اصلی مطرح شده برای 
جایگزینی احتمالی گوردون ایگس��وند اس��ت که قرارداد وی در ماه ژوئن به 

پایان می رسد.
کی روش گفت: در حال حاضر تمرکز من بر آماده سازی ایران برای جام جهانی 

برزیل معطوف است و تمام توجه من آن جاست.
 کی روش که س��رمربیگری تیم مل��ی پرتغال و رئ��ال مادری��د را در کارنامه
  دارد و از جای��گاه باالیی در س��طح بین الملل��ی برخوردار اس��ت اول از همه
  دس��تمزد قابل توجهی می خواهد و می تواند در بیش��تر کش��ورها به وی ژه

  در کش��ورهای نف��ت خی��ز خاورمیانه دس��تمزد قابل توجهی درخواس��ت 
کند.

دولت آباد اصفهان قهرمان لیگ دسته اول
ششمین دوره مسابقات لیگ دس��ته اول کبدی استاندارد 
باش��گاه هاگرامیداش��ت دهه مبارک فجر برگزارش��د  که 
درنهایت تیم مقاومت دولت آباد با یک نتیجه قاطع برتیم 

هرمزگان غلبه کرد و جام قهرمانی را در خانه نگه داشت.

از امروز استارت فیروز با ذوب آهن 
معارفه فیروز کریمی به عنوان س��رمربی امروزبرگزار خواهد شد. بعد از 
تصمیم مسئووالن باشگاه ذوب آهن برای تغییر در کادر فنی تیم فوتبال 
این باشگاه، ظاهرا مذاکرات با فیروز کریمی به نتیجه رسیده است تا پس 

از لوکا بوناچیچ و مجتبی تقوی، او سومین سرمربی فصل این تیم باشد.

مهدوی کیا با پیراهن عجیب و غریب بوخوم
مهدی مهدوی کیا فوتبال خود در بوندس لیگا را از۱998با حضور در تیم 
بوخوم آغاز کرد.بوخوم در آن فصل یکی از پیراهن های منحصر به فرد 
دنیای فوتبال اما نه زیباترین طراحی را داشت که یک نصف آن سفید و 

نصف دیگرش ترکیبی از رنگ های مختلف بود.

با توجه به
 اما و اگرهایی که

 در خصوص توافق با 
 برناردی مطرح 

شده بود
پیشنهادات و

 مواردی دیگری را
 نیز بررسی کردیم

رییس فدراسیون فوتبال خبر داد؛

شرط تمدید قرارداد کی روش اعالم شد
شانس شهریار برای پنالتی شبه برانگیز 

دایی: از ملوان به خاطر برد استقالل متشکرم
رییس فدراس��یون فوتبال با اش��اره به ابراز تمایل دو مربی لیگ 
برتری فوتبال ب��رای حض��ور در کادر فنی تیم مل��ی تاکید کرد 
هیات رییسه فدراس��یون فوتبال ش��رط اصلی قرارداد کی روش 

را حض��ور یک دس��تیار ایرانی 
ب��ه عن��وان نف��ر اول 

بعد از کی روش تعیین کرده اس��ت. علی کفاش��یان عنوان کرد 
این ش��رط هیات رییس��ه اس��ت اما باید در مورد این پیشنهاد با 
 کی روش جلس��ه بگذارند و نظر ای��ن مربی پرتغال��ی را هم جویا

 شوند.
علی کفاشیان خاطرنش��ان کرد: درباره دو مربی لیگ برتری که 
به دنبال کمک به کی روش هستند صحبت خواهیم کرد که اگر 
قبول کرد آن ها را به تیم ملی دعوت می کنیم در غیر این صورت 
مربی خارجی به کادر فنی اضافه نخواهد شد و مربی تمرین دهنده 
برزیلی موقتی است و هیچ مربی خارجی به صورت قطعی به کادر 

تیم ملی نمی آید.
وی افزود:خود ک��ی روش در این باره ابراز عالقه کرده اس��ت ولی 
ما شرایطی هم داریم. هیات رییسه فدراسیون فوتبال تصمیم بر 
این گرفته شرط اصلی تمدید قرارداد وی این باشد که یک مربی 
ایرانی را به عنوان دستیار اول خود انتخاب کند. ما این موضوع 
را با کی روش در میان می گذاریم و اگر پذیرفت قرارداد وی را 

تمدید خواهیم کرد.
 ریی��س فدراس��یون فوتب��ال ادام��ه داد: ش��خص

 رییس جمه��ور هم ب��رای کمک به تی��م  ملی تاکید 
کرده اند ولی زیر مجموعه های آن باید بیشتر توجه 
کنند. باید رسانه ها را مورد حمایت قرار دهند تا آن 
 ها بتوانند با حضور در ج��ام جهانی کار فرهنگی

 انجام دهند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران با تشکر از اعضای تیم ملوان 
که برابر استقالل با تمام توان به میدان آمدند، عنوان کرد: اگر تیمی 
در هفته های پایانی بی انگیزه به میدان برود به دیگر تیم های لیگ 

خیانت کرده است.
علی دایی پ��س از برتری ۳ بر ی��ک تیم اش مقاب��ل صبای قم 

اظهار داش��ت: گمان م��ی کنم تیم م��ا یک��ی از زیباترین 
بازی ها را ب��ه نمایش گذاش��ت و خداوند را ش��اکرم که 
 از فرص��ت ه��ای گلزنی اس��تفاده ک��رده و ب��ه پیروزی

 رسیدیم. 
البته ش��انس نیز با ما یار بود که آن پنالتی شبه برانگیز 

تبدیل به گل نشد.
 دای��ی در ادام��ه از هواداران پرس��پولیس ک��ه حمایت

 همه جانبه ای از تیم خود داشتند قدردانی کرد.
وی در مورد صحب��ت های صمد مرفاوی ک��ه معتقد بود 

صبای ق��م باید به پی��روزی می رس��ید اظهار 
داشت: به نظر ایش��ان احترام می گذارم 

و اگر شما یک باردیگر بازی نیمه دوم 
 را مرور کنید متوجه می ش��وید که

 چه قدر فرصت گلزنی داشتیم.
 دای��ی عن��وان ک��رد: الزم

 م��ی دان��م از تی��م های��ی 
انزل��ی  مل��وان  چ��ون 

تش��کر کنم. آن ها شانس��ی ب��رای آس��یایی ش��دن ندارند ولی 
ب��ازی جوانمردانه را ب��ه نمایش م��ی گذارند و با تم��ام وجود به 
 میدان م��ی آیند تا سرنوش��ت قهرمانی ب��ه روز آخر

 برسد.
تی��م فوتب��ال پرس��پولیس ته��ران 
هفت��م  و  بیس��ت  درهفت��ه 
 لی��گ برت��ر باش��گاه ه��ای

 کشور با نتیجه ۳ بر یک صبای 
قم را شکست داد و با 48 امتیاز 
به رتبه سوم جدول رده بندی 

صعود کرد.

خوشبختانه در این دیدار از نظر 
داوری صدمه ندیدیم

رضالک/سرمربیتیمفوتسالگیتیپسند

بازیکنان گیتی پسند در دو بازی گذشته خود خوب بازی کردند و در بازی 
با   ماهان تندیس  قم این تیم را دسته کم گرفتند و همین موضوع باعث شد 
تا در اوایل بازی دو بر صفر عقب بیافتیم.مهم این است که خوشبختانه در 
این دیدار از نظ��ر داوری صدمه ندیدیم و 
حقی از تیمی پایمال نشد. درباره شانس 
قهرمانی نیز بازیکنان ما انگیزه زیادی 
برای قهرمانی دارند و با ارایه بازی خوب 
نشان دادند که شایسته قهرمانی هستند. 
در مورد وضعیت مس��ابقات هم، دبیری 
تبریز با ۵2 امتیازتنها ۳امتیاز از ما جلو 
است و گیتی پس��ند با 49امتیاز و 
شرکت حفاری با47 امتیاز سایه 
به سایه به دنبال دبیری هستند.
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 مدیران جدید استانداری 

چهارمحال و بختیاری منصوب شدند
چهار مدیر جدید استانداری چهارمحال و بختیاری از سوی قاسم سلیمانی 
استاندار چهارمحال و بختیاری منصوب شدند.قاسم سلیمانی استاندار 
چهارمحال و بختیاری طی حکم هایی چهار مدیر جدید در اس��تانداري 

چهارمحال و بختیاري را منصوب کرد.
در انتصابات جدید اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری فاطمه دوس��تي 
به عنوان سرپرس��ت اداره کل بانوان و خانواده اس��تانداري چهارمحال 
و بختیاری معرفي ش��د و ملك محم��د محمودیان به عن��وان مدیرکل 
 دفتر امور روس��تایي و ش��وراهاي اس��امي روس��تاي اس��تان معرفي

 شد.
همچنین محمدرضا رئیس��ي به عن��وان مدیرکل دفتر امور ش��هري و 
شوراهاي اسامي شهر استان معرفي شد.اسفندیار آهنجیده نیز به عنوان 

مشاور استاندار در امور دانشگاه ها منصوب شد.

 چهارمحال و بختیاری
280 ورزشکار اسکی باز دارد

 ریی��س هی��ات اس��کی اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 
چهارمحال و بختیاری 280 ورزشکار اسکی باز دارد.رحمت اهلل خیرخواه 
با اشاره به فعال شدن تعدادی از پیست های اسکی استان در سالجاری، 
ادامه داد: هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری دارای 280 ورزشکار در 

رشته ورزشی اسکی است که در این رشته فعالیت می کنند.

احیای پوشش گیاهی تاالب ها 
نیازمند تخصیص اعتبارات است

معاون فنی اداره کل منابع طبیع��ی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: حفاظت و احیای پوشش گیاهی اطراف تاالب ها در استان نیازمند 

تخصیص اعتبارات خاص است. 
علی محمد محمدی مقدم ، اظهار داش��ت: حضور پوش��ش گیاهی اعم 
از مرتعی ی��ا جنگلی در حاش��یه و پیرام��ون حوزه های آبخی��ز تغذیه 
کننده تاالب ها باعث می ش��ود که در طول س��ال ی��ك جریان رطوبتی 
در ای��ن مناطق وج��ود داش��ته باش��د.وی اف��زود: تخریب ی��ا تحلیل 
 پوش��ش گیاه��ی باع��ث کاه��ش رطوب��ت ای��ن اکوسیس��تم خواهد

 شد.

   افزایش 30 درصدی
 کشفیات اسلحه غیرمجاز 

 فرمان��ده انتظام��ی چهارمح��ال و بختی��اری از افزای��ش 30 درصدی
  کش��فیات مهم��ات و اس��لحه غی��ر مج��از در ای��ن اس��تان 

خبر داد.
 نورعلی یاری در نشست ش��ورای اداری این اس��تان در شهرکرد اظهار 
داشت: نیروی انتظامی یکی از نیروهای مقتدر در میان نیروهای مسلح 
کشور است که با تمام ظرفیت برای تامین و برقراری نظم و امنیت عمومی 

تاش می کند.
وی از کش��ف حدود 850 کیلوگرم مواد مخدر در این اس��تان خبر داد 
و گفت: در طول س��ال جاری اقدامات خوبی ص��ورت گرفته که یکی از 
مهمترین اقدامات انهدام باندهای مخوف توزیع کننده مواد در اس��تان 

بوده است.

لزوم ابالغ برنامه های کمیته های 
ستاد تسهیالت سفر تا 5 روز آینده

معاون عمرانی اس��تانداری چهارمح��ال و بختیاری بر ل��زوم اباغ 
برنامه های کمیته های خدمات تسهیات سفر تا 5 روز آینده تأکید 

کرد.
گودرز امیری در دومین نشست ستاد هماهنگی خدمات تسهیات 
س��فر اس��تان اظهار کرد: برای اینکه اس��تان زیبای ما هرچه زودتر 
و با آمادگی بیش��تر به اس��تقبال ایام ن��وروز برود بای��د ظرف مدت 
 5 روز برنامه های کمیته ها و ش��رح وظایف اعض��ای کمیته ها اباغ

 شود.
وی از تهیه نقشه گردشگری استان توسط سازمان میراث فرهنگی 
خبر داد و گفت: دس��تگاه ها نیز می بایست در ارائه اطاعات کامل با 

این سازمان همکاری کنند.
امیری اف��زود: دهیاری  ها و ش��هرداری ها نیز بای��د در ارائه خدمات 
عمومی و سرویس های بهداشتی نظارت کرده و  برای جلب رضایت 

مردم و گردشگران تمام تاش خود به کار گیرند.
معاون عمرانی اس��تانداری چهارمحال و بختیاری بر لزوم تش��کیل 
کمیته ارزیابی مش��کات تاکید کرد و اذعان داش��ت: سال گذشته 
نواقصی در ارائه خدمات بوده که نیازمند بررس��ی و آسیب شناسی 

است.
این مس��ئول ایجاد بازارچه تامین اقام ضروری در ورودی ش��هرها 
را یکی از برنامه های این ستاد برش��مرد و یادآور شد: نظارت سطح 
ش��هر، معرفی نقاط حادثه خیز به مردم، نظافت تابلوهای راهنمایی 
و رانندگ��ی و لکه گی��ری محوره��ای ارتباطی نی��ز از اهمیت ویژه 

برخوردار است.

اخبار کوتاه 

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرس��تان بروجن از برگزاری یادواره ۹5 شهید این شهر 
در اسفند ماه امسال خبر داد. علی رحیمی اظهار داش��ت: برگزاری یادواره شهدا و تجلیل از مقام 
شهدا امروز نه تنها یك وظیفه همگانی است بلکه با توجه به شرایط جامعه امروز یك ضرورت است.

7 یادواره۹۵شهیدشهربروجنبرگزارمیشود

حمل و نقل

 رانندگان استان مشمول
 بیمه تکمیلی می شوند

مدیرکل حمل و نق��ل و پایانه های چهارمح��ال و بختیاری 
 گفت: رانندگان حمل ونقل کاال و مس��افر اس��تان مشمول 

بیمه تکمیلی می شوند.
  فریب��رز کرمی اظهارداش��ت: در راس��تای توجه ب��ه بهبود 
 وضعی��ت رفاه��ی و حمایت ه��ای اجتماع��ی رانن��دگان 
 حم��ل ونق��ل ج��اده ای وخانواده ه��ای آن ه��ا، ب��ا تبادل

  تفاهم نام��ه بیم��ه تکمیل��ی بی��ن انجم��ن صنف��ی 
رانندگان با ش��رکت س��هامی بیمه ایران در اس��تان، تمام 
رانندگان وسایل حمل ونقل کاال و مس��افر که دارای کارت 
هوشمند شناسایی معتبر باش��ند، زیر پوشش این بیمه قرار 

می گیرند.
وی اف��زود: نتایج به دس��ت آمده از طرح صحت وس��امت 
رانندگان و وضعیت آسیب های جس��می و روحی این قشر 
که بخش عمده آن ناش��ی از ماهیت حرفه ای و ش��غل آن ها 
است لزوم توجه به س��امت روحی و جس��می رانندگان را 

ضروری می کند.
کرمی تصریح کرد: از سوی دیگر توان مالی اندک رانندگان در 
برابر هزینه های فزاینده درمانی به ویژه هزینه های کلینیکی 
و بیمارستانی این گروه از افراد جامعه را در تنگنای مضاعف 
قرار داده و بس��یاری از رانندگان با دردهای مزمن ناش��ی از 
عدم امکان درمان کامل بیماری دچار پیری و از کار افتادگی 
زودرس می شوند و  معیش��ت خانواده در معرض تهدید قرار 

می گیرد.
مدیرکل حمل و نق��ل و پایانه های چهارمح��ال و بختیاری 
با بیان این که مبل��غ پرداختی حق عضویت ب��رای هرنفر از 
اعضا  ماهانه 182 هزار ریال است، گفت: رانندگان متقاضی 
می توانند با مراجعه به دفتر انجمن صنفی رانندگان اس��تان 
واقع در شهرکرد  پایانه باربری 26 آذر برای استفاده از مزایای 

این بیمه ثبت نام کنند.
 کرم��ی با  اش��اره ب��ه اهمی��ت ارتق��ای وضعیت س��امت

 و رف��اه رانن��دگان به عن��وان گردانن��دگان چ��رخ اقتصاد 
کش��ور اظهار داش��ت: بیش از۹0 درصد حمل و نقل و جابه 
 جایی ها در کشور توس��ط بخش حمل ونقل جاده ای انجام

می شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این حجم عظیم جابه جایی 
توس��ط این بخش و تاثیر آن در ایجاد حمل ونقل اقتصادی، 
روان و ایمن، الزمه تحقق این نوع حمل ونقل، داشتن منابع 
انسانی مطلوب و رانندگان سالم و دارای امنیت خاطر در بخش 

حمل ونقل است.

شهر بلداجی استان چهارمحال و بختیاری درآستانه سال نو به شهر 
فعال و پر تاش کشور برای تولید شیرینی گز تبدیل شده به نحوی 
که همه از پیر و جوان در تاش هستند که تا گز با کیفیت ایام نوروز 
مردم کش��ور را تولید کنند و این در حالی است که بیکاری از این 
شهر رخت بربست. این حرفه پیشتر در شهر اصفهان نیز رایج بوده 
و گز سوغات این شهر شمرده می ش��د اما امروزه گز با نام بلداجی 
عجین شده و شهرت جهانی پیدا کرده است.انگبین ماده شیرین 
و مطبوعی است و ماده اصلی گز را تشکیل می دهد که از گیاهای 
مختلفی) گیاهان تیره خاردارها( به دست می آید. انگبین ها مواد 
شیرینی هس��تند که به طور طبیعی به صورت صمغی شکل روی 
درختچه های خاردار تشکیل می شوند.این مواد از دیرباز به عنوان 
داروی شفابخش و اکسیری برای جوان ماندن و طول عمر و غذای 
مقوی برای تندرستی و شادابی استفاده می شده است. امروزه نیز 
به جای شکر و قند مصنوعی از انگبین ها در گزهای اصیل استفاده 
می شود.ترنجبین، گزانگبین، شیر خشت و گز علفی همه از گروه 
انگبین ها هستند که انگبین از آن ها به دست می آید و این گیاهان 
در اس��تان چهارمحال و بختیاری به وفور روی��ش دارند. به جای 
انگبین می توان از عسل طبیعی استفاده کرد زیرا عسل طبیعی در 
واقع نوعی انگبین مرغوب گیاهی است که زنبور عسل آن را تولید 
می کند.نام گز بلداجی در بسیار از شهر های کشور به عنوان برند 
مطرح شده و بسیاری از مردم ،بلداجی را نام یك شرکت تولیدی 
خاص قلمداد می کنند اما اگرچه بلداجی در کل یك برند شناخته 

شده در گزس��ازی مطرح ش��ده و همه آن را می شناسند اما اصل 
بلداجی نامی ش��هری در اس��تان چهارمحال و بختیاری است که 
باالی 80 کارگاه گز سازی در آن مش��غول به تولید این محصول 
هس��تند.گز بلداجی به دلیل کیفیت ب��اال و مرغوبیت آن بهترین 
گز ایرانی محسوب می شود و به کشورهای دیگر صادر می شود و 
شهرت این شهر شیرین به خاطر محصول گز و استفاده از انگبین 
طبیعی در تولید گز اس��ت.چگونگی تبدیل شدن شهر بلداجی به 
پایتخت گز ایران این گونه گفته ش��ده که در س��ال های بسیاری 
 دور تعدادی از مردم ش��هر بلداجی به ش��هر اصفه��ان رفته و در

کارگاه های گز سازی مشغول به فعالیت شده اند، پس از یادگیری 
حرفه گز متوجه شدند که انگبین که یکی از مواد اصلی گزسازی 
به ش��مار می رود در چهارمحال و بختی��اری و به خصوص اطراف 
شهر بلداجی به وفور پیدا می شود تصمیم گرفتند که به شهر خود 
برگشته و تولید گز را در شهر خود انجام دهند.استفاده از انگبین 
درجه یك و خالص و تولید گز مرغوب موجب ش��ده به یکباره گز 
شهر بلداجی معروفیت خاصی پیدا کند و کارگاه های زیادی در این 
شهر برای تولید این محصول راه اندازی شود و اشتغال فراوانی در 
این حوزه ایجاد کند.هم اکنون در این شهر بیکاری معنایی ندارد و 
همه از پیر و جوان در کارگاه های مشغول کار هستند تا گز مصرفی 

ایام نوروز را برای مردم تولید کنند.
وجود 90 کارگاه گز سازی در شهر بلداجی  

رییس اتحادیه گز سازان شهر بلداجی در گفت وگو با مهر با بیان این 

مسافران و گردشگران زمستانی که برای دیدن تاالب یخ زده 
 چغاخور اس��تان چهارمحال و بختیاری به این منطقه س��فر 
می کنند بدون توجه به خطرشکسته شدن یخ نازک تاالب و 
غرق شدن در آن وارد تاالب شده اند وبه بازی و تفریح روی یخ 

سطح تاالب می پردازند.
تاالب چغاخور یکی از زیباترین تاالبهای بین المللی کشور و 

جهان است که در قسمت جنوب غربی کشور قرار دارد.
تاالب چغاخور یکی از زیباترین و بزرگترین تاالبهای رش��ته 
کوه زاگرس است که در اس��تان چهارمحال و بختیاری واقع 

شده است.
تاالب بین الملل��ی چغاخور با بیش از دو ه��زار و 300 هکتار 
مساحت در نزدیکی ش��هر بلداجی در شهرستان بروجن و در 
دامنه ارتفاعات بر آفتاب و کار است. مساحت آبی این تاالب 
یك هزار و 360 تا یك هزار و 500 هکتار و عمق آبی آن شش 

متر مربع است.
هم اکنون سرد شدن ش��دید هوا در منطقه تاالب موجب یخ 
زدن این تاالب ش��ده و یخ زخیمی تاالب را فرا گرفته است، 
از طرفی بارش ب��رف بر روی یخ فرا گرفته ت��االب، این تاالب 
 را محو کرده و این تاالب در زیر برف ناپدید ش��ده اس��ت و به

 رنگ سفید درآمده است.
ارتفاعات کوهستانی پشت تاالب و سطح یخ زده تاالب منظره 
زیبا و خارق العاده ای ایجاد کرده است و موجب جذب بسیاری 

از گردشگران ومسافران به این منطقه شده است.
 مس��افران بس��یاری برای دی��دن زیبایی این ت��االب به این 
منطقه س��فر می کنند و از نزدیك سطح گسترده سفید رنگ 

 سطح تاالب را به نظاره
 می نشینند.

در این میان مسافرانی 
هستند که بدون توجه 
به خط��رات احتمالی 
شکس��ته ش��دن ی��خ 
 وارد س��طح ت��االب 
می ش��وند و ب��ر روی 
 ی��خ س��طح ت��االب
  راه م��ی رون��د ی��ا

 می دوند و تعدادی نیز 
به ب��ازی و س��رگرمی 
مشغول هس��تند. هوا 

در اس��تان چهارمحال و بختیاری در حال گرم ش��دن است 
و یخ س��طح تاالب نیز روز به روز در حال نازک ش��دن است 
به طوری که کناره های یخ در کنار س��احل تاالب آب ش��ده 
است و آب جاری ش��ده است. همچنین در وس��ط تاالب نیز 
 قسمت وسیعی یخ آن آب شده است و موجهای آب مشاهده 

می شود.
امابا وجود همه اینها مسافران و گرشگران زمستانی این منطقه 
پارا فراتر گذاش��ته و وارد س��طح یخ زده تاالب می شوند و  تا 

مسافت زیادی جلو می روند.
کودکان و نوجوانی نیز به بزرگساالن خود نگاه می کنند و وارد 
سطح تاالب می ش��وند وروی یخ تاالب به بازی وجسد و خیز 

مشغول می شوند.

تمام این م��وارد در 
حالی در حال اتفاق 
اس��ت ک��ه در کنار 
تاالب نه پایگاه غریق 
نجات��ی و ن��ه پایگاه 

امدادی وجود دارد.
 رئی��س جمعی��ت 
احم��ر  ه��ال 
شهرس��تان بروجن 
گف��ت: ی��خ س��طح 
تاالب چغاخور بسیار 
نازک ش��ده اس��ت 
و ورود ب��ه روی آن 
بس��یار خطر آفرین اس��ت. آرش ش��یرانی اذعان داشت: هم 
اکنون ش��اهد این هس��تیم که بی احتیاطی های بسیاری از 
جمله ورود به س��طح یخ زده تاالب چغاخور توسط مسافران 
و گردشگران زمس��تانی این منطقه اتفاق می افتدو این مهم 
کاری بسیار خطرناک اس��ت و می تواند منجر به غرق شدن و 

مرگ افراد شود.
وی اذعان داشت: یخ سطح تاالب بسیار نازک شده و قسمت 
های مختلفی از آن شکس��ته ش��دن و دارای ترک خوردگی 
است. شکس��ته ش��دن یخ و افتادن ناگهانی در آب تاالب در 
 قسمت عمیق با توجه به سردی آب غرق شدن حتمی را در پی

 دارد.
رئیس جمعیت هال احمر شهرس��تان بروج��ن تاکید کرد: 

مس��افران و گردش��گرانی که به این منطقه س��فر می کنند 
باید احتیاط کنند و به هیچ وجه بر روی یخ سطح تاالب وارد 
نشوند. وی اظهار داشت: تاکنون در این منطقه گزارش تلفات 

جانی در این خصوص دریافت نشده است.

که بسیاری از مردم کشور نام بلداجی را نام شرکتی قلمداد می کنند 
و آن را متعلق به استان اصفهان می دانند، عنوان کرد: نام بلداجی 
نام شهری در استان چهارمحال و بختیاری است که دارای 20 هزار 

جمعیت دارد و در 60 کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار دارد.
بهمن رفیعی اذعان داشت: در ش��هر بلداجی در حدود ۹0 کارگاه 
گز س��ازی وجود دارد که هر کدام روزانه به صورت میانگین 200 
کیلوگرم گز تولید می کنند.این گز ساز ش��هر بلداجی ادامه داد: 
درهر کارگاه به طورمیانگین 20 نفر اشتغال دارند که ماهانه شش 
 هزار کیلوگرم گز تولید می کند.وی گف��ت: بلداجی بر روی تمام

 بسته بندی این۹0 کارگاه تولیدی درج می شود و نشانه گز تولیدی 
شهر بلداجی است واین گز به علت اس��تفاده از ترکیب طبیعی و 
کیفیت باال شهرت باالیی از آن خود کرده است. وی یادآور شد: در 
آستانه س��ال نو تولید گز در تمام واحدها به دوبرابر و حتی بیشتر 
رسیده است و اشتغال نیز افزایش پیدا کرده است.وی گفت: اشتغال 
 مس��تقیم و غیر مس��تقیم تمام کارگاهی تولیدی این شهر باالی

 سه هزار نفر است.
مشکل بیکاری  را در شهر بلداجی حل کردیم

رییس اتحادیه گز سازان شهر بلداجی با بیان این که مشکل بیکاری 
در این شهر از بین رفته است، ادامه داد: کارگاه های تولیدی شهر 
جدا از حل مشکل بیکاری شهر، بیکاری بسیاری از مناطق اطراف 
را نیز حل کرده اند.رفیعی در ادامه با اشاره به این که گز تولیدی این 
شهر بسیاری از استاندارد های جهانی را اخذ کرده وبه کشورهای 
خارجی صادر می شود، اذعان داشت: در حدود40 تا 50 درصد گز 
تولید این شهر صادر می شود.مدیر واحد گزسازی ملت بلداجی با 
اشاره به ضرورت حمایت مسوولین، عنوان کرد: در بسیار از مناطق 
 ایران و جهان نمایش��گاه ه��ای مواد غذایی و ش��یرینی جات برپا

  می ش��ود که ش��رکت در بس��یاری از آن ها برای ما ب��ا توجه به 
هزینه های باال امکان پذیر نیست و باید مسوولین در این خصوص 
حمایت کنند. یکی دیگر از گز س��ازان ش��هر بلداجی نیز  با اشاره 
به مش��کات گز س��ازان بلداجی عنوان کرد: کمبود منابع مالی 
مهمترین مشکل گز سازان بلداجی است که باید مسوولین در این 

خصوص گز سازان این شهر را حمایت کنند.
رقابت ناسالم گزسازان اصفهانی با گزسازان  بلداجی

مسوول واحد گز سازی برلیان بلداجی در ادامه با اشاره به مشکات 
فروش، گفت: متاسفانه گز سازان و فعاالن فروش گز استان اصفهان 
رقابت ناسالمی با ما در پیش گرفته اند.وی ادامه داد: هم اکنون در 
آستانه سال به گونه ای شده است که برخی فعاالن استان اصفهان 
به مغازه ها اجازه فروش گز بلداجی را نمی دهند و فروش گزبلداجی 
 در استان اصفهان برای ما که گز ساز هستیم و گز با کیفیت تولید

 می کنیم بسیار کم شده است.

 بیکاری دیگر در شهر معنا ندارد

گردشگرانی که غرق شدن در تاالب چغاخور را به جان می خرند

پایتختگزایراندرتکاپویشیرینکردنکامایرانیان

 بازی و تفریح بر روی یخ نازک تاالب

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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اخطار اجرایی

 90/10/27 تاریخ   1008 شماره  رأی  موجب  به   564/90 شماره:   2022
شعبه 27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
اقامت:  محل  نشانی  عباس    فرزند  احمدی  حسین  امیر  علیه   محکوم 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ دو  میلیون و پانصد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و  
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسیدچک  83/2/15 تا تاریخ اجرای 
حکم و همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا . محکوم له صندوق قرض 
الحسنه یاوران مهدی )عج ( به مدیریت جالل الماسی نشانی محل اقامت: 
اصفهان- خیابان پروین دوم جنب بانک انصار . ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
اختالف  نماید. شورای حل  اعالم  ندارد صریحًا  مالی  اگر  و  کند  تسلیم 

شعبه 27 حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی
 90/10/27 تاریخ   1010 شماره  رأی  موجب  به   563/90 شماره:   2021

شعبه 27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
المکان محکوم  اقامت: مجهول  امیر سر شوق نشانی محل  محکوم علیه 
است به: پرداخت مبلغ پنج  میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهارصد 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و   دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار 
سررسیدچک  83/2/7 تا تاریخ اجرای حکم و همچنین پرداخت نیم عشر 
به   ) )عج  مهدی  یاوران  الحسنه  قرض  له صندوق  محکوم   . االجرا  حق 
مدیریت جالل الماسی نشانی محل اقامت: اصفهان- خیابان پروین دوم 
به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   . انصار  بانک  جنب 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن 

را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت  مزبور 
اختالف شعبه 27 حقوقی  نماید. شورای حل  اعالم  ندارد صریحًا   مالی 

اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی 
2032 شماره 92/6855/33/و چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک 
اردستان یک اصلی دهستان  کبودان  واقع در کوی  پالک شماره 6404 
گرمسیر بخش 17 اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام وقف بتصدی و 
تولیت بانو شاهرخ بهمرد دختر مرحوم حسین در جریان ثبت می باشد و 

و از نوبت تحدید حدود آن به علت اشتباه در آگهی قبلی تحدید می گردد  
نامبرده باال و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت  بنا به درخواست  اینک 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخه 93/2/2 راس ساعت 9 
صبح در محل شروع  و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم داداخواست را اخذ و 
 به این اداره تسلیم نمایند.م الف 519عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک

 اردستان 

تحدید حدود اختصاصی
قطعه   ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/3236/337چون   : شماره   2020
اصلی   -100 شماره  از  فرعی   1028 پالک  شماره  به  محصور  زمین 
عامری  عرب  غالمرضا  آقای  بنام  که    9 بخش  جزء  طامه   در  واقع 
آگهی  در  حضورمالک  عدم  بعلت  باشد،  می  ثبت  جریان  در  طامه 
 15 ماده  اخیر  دستور  بموجب  اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی 
ساعت  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  و  ثبت  قانون 
به  لذا  آمد.  خواهد  بعمل  و  محل شروع  در   1392/12/26 روز  9 صبح 

اخطار  امالک   صاحبان  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این   موجب 
می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم 
 20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  رسانند ضمنا 
پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون 
اداره ثبت اسناد و امالک  خواهدشد.م الف: 271 مجتبی شادمان رئیس 

 نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
2031 در خصوص پرونده کالسه 876/92 خواهان بهار نوش یوسفیان 
اسناد رسمی  دفتر  در  به حضور  الزام خواندگان  بر  مبنی  دادخواستی 
از 11307 ملی بخش  ثبتی شماره 1 فرعی  دانگ پالک  انتقال سند 6  و 
آبادی  قلی فخری میر  امیر  و  ابراهیم فخری  به طرفیت  ثبت اصفهان   5
 93/2/15 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم 
بودن  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  تعیین گردیده  ساعت 17 عصر 
خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
انتهای  خیابان خوراسگان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل 
نسخه  و  مراجعه  نور  پیام  دانشگاه  روبروی  علی  مسجد  خیابان 
حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
م  شود.  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف حل  شورای  یک   شماره  مجتمع   34 دفتر  14576مدیر   الف 

 اصفهان 
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راهنماى خود گیرد به راهى پایدار رهنمون شود و خداوند او 
را به رشد و هدایت موفق سازد و به نیكویى استوار گرداند.
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مطالعات صورت گرفته توسط محققان کالج دانشگاهی 
لندن )UCL( نش��ان می دهد، کد ژنتیکی پدر بر وزن 

نوزاد در بدو تولد اثر مستقیم می گذارد.
محققان موسس��ه س��امت ک��ودک )ICH( در کالج 
دانش��گاهی لن��دن در تحقیق��ات خ��ود دریافته ان��د، 
ژن های به ارث رس��یده از پدر و مادر در مراحل مختلف 
 بارداری، وظیفه تنظیم رش��د و وزن جنی��ن را برعهده

 دارند.
 ای��ن ژن ها ع��اوه ب��ر ی��ک زایم��ان موفق، س��امت 
 م��ادر و ام��کان زایمان ه��ای بع��دی را نی��ز تضمی��ن 

می کنند.
وزن کم نوزاد در بدو تولد یکی از فاکتورهای خطر برای 
ابتا به دیابت نوع 2 و مشکات قلبی در آینده محسوب 

می شود.
فرضیه غلبه ژنی پ��در و مادر نش��ان می دهد، ژن های 
پدر باعث افزایش میزان رش��د نوزاد می شود؛ برعکس 
ژن های م��ادر باعث محدود کردن رش��د جنین ش��ده 
و منجر به توزیع مناس��ب منابع بین فرزندان می ش��ود 
که در این حالت ش��انس بقای مادر و تولید مثل مجدد 

فراهم می شود.
 در ای��ن مطالعه ارتب��اط بی��ن وزن نوزاد در ب��دو تولد
)IGF2( و بیان فاکتور رش��د ش��به انس��ولین نوع دو  

مورد بررس��ی قرار گرفت؛ »IGF2 «هورمون کلیدی 
 در تنظی��م می��زان رش��د جنی��ن در رحم محس��وب

 می شود.
پروفسور »گرودن مور« سرپرست تیم تحقیقاتی تاکید 
می کند: به نظر می رسد که ژن های پدر و مادر به صورت 
مس��اوی بر روی وزن نوزاد تاثیر دارند ام��ا مطالعات ما 
نشان می دهد که ژنوم والدین در مراحل مختلف بارداری 

بر کنترل وزن و رشد جنین اثر می گذارند.
به گفته »م��ور«، درحالی که رش��د جنی��ن در مراحل 
اولیه ب��ارداری بیش��تر توس��ط ژن های پ��در کنترل و 
 تنظیم می ش��ود ام��ا در ادامه )ب��ارداری( ژن های مادر 

تنظیم کننده یک زایمان موفق هستند.
نتایج ای��ن مطالع��ه در مجله PLOS ONE منتش��ر 

شده است.

 کشف ارتباط 
بین ژن پدر و وزن نوزاد 

امیدی برای درمان دردهای مزمن

دانش پژوهان دانشگاه استنفورد با استفاده از نور شیوه نوینی برای 
کنترل درد ارایه کردند. 

به گزارش مهر، دانشمندان موسسه Bio-X دانشگاه استنفورد که 
در زمینه اکتشافات بدن انسان و بیماری ها کار می کنند با استفاده از 
ژن درمانی، یک موش را به گونه ای دست ورزی کردند که حساسیت 
آن ها به درد با تاباندن نور به پنجه هایشان، تغییر کرد.کاربرد روش 
مدوالسیون عصبی موس��وم به اوپتوژنتیک با تزریق پروتئین های 
حساس به نور موس��وم به اوپس��ین ها به اعصاب موش آغاز شد.این 
تحقیقات نش��ان داد قرار گرفتن در معرض یک رنگ از نور می تواند 
حساس��یت به نور را در موش ها افزایش دهد در حالی که رنگ دیگر 

آن را کاهش می دهد.
محققان در تاش برای ارایه ش��ناخت بهت��ری از درد و چرایی روی 
دادن این پدیده هس��تند. آن ها همچنین امیدوارند این تحقیقات، 
شواهدی از این که چرا برخی افراد بیشتر یا کمتر از بقیه درد احساس 
 می کند فراهم آورد.دان��ش پژوهان قصد دارن��د دریابند در نهایت 
چه میزان نور می تواند درد را در انس��ان به وی��ژه آن هایی که دچار 

بیماری های دردناک مزمن و ناتوان کننده هستند درمان کند.
دانشمندان امریکایی این موش ها را با تزریق مستقیم یک ویروس به 
اعصاب این حیوان تراریخته کردند. این ویروس به گونه ای مهندسی 

شده بود که حاوی DNA تولید کننده اوپسین باشد.
 محققان پس از چند هفته، دریافتن��د تنها اعصابی که درد را کنترل 
می کنند پروتئین های اوپس��ین را به خود گرفتن��د. در نتیجه این 
اعصاب کم و بیش احتماال بسته به رنگ نوری که در معرض آن قرار 

می گیرند فعال می شوند.

تازه های پژوهشی

همه ساله، در میان متوفیان افرادی هستند که به دلیل آنچه که 
مرگ غیرطبیعی خوانده می ش��ود، جان خود را از دست داده و 

اصطاحا کشته شده اند، 
     مهمترین علل کشته شدن ایرانیان چه بوده است؟

در میان عل��ل مختلفی که برای م��رگ افراد اعام می ش��ود، 
 علت های وج��ود دارد ک��ه در گ��روه مرگ ه��ای غیرطبیعی

 دسته بندی می ش��ود، مرگ هایی که قابل پیش بینی نبوده و 
دلیل پزشکی نیز نمی توان برایش یافت.

مرگ های غیر طبیعی که در اصطاح عامیانه به آن »اجل معلق« 
هم گفته می شود ساالنه جان بس��یاری از ایرانیان را می گیرد و 
نگاهی به علل وقوع آن ها بیانگر این اس��ت که راه های زیادی 

برای پیشگیری و کاهش احتمال وقوع آن وجود دارد.
بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی از ابتدای سال 92 تا پایان 
آذر ماه تصادف ، س��وء مصرف مواد مخدر و مس��مومیت اعم از 

دارویی و گازگرفتگی درصدر علل مرگ های غیرطبیعی ایرانیان 
بود و نگاهی به این آمار در مدت مشابه سال قبل نیز حاکی از این 
است که مرگ های غیرطبیعی با همین رده بندی و ترتیب به 

سراغ بسیاری آمده است.

موضوع دیگر اختاف چش��مگیر آمار کش��ته شدگان حوادث 
رانندگی با دومین علت مرگ  های غیرطبیعی یعنی سوءمصرف 
مواد مخدر اس��ت به طوری که تنها در 9 ماهه امسال ، 14هزار 
و 475 تن در تصادفات رانندگی جان خود را از دس��ت داده اند 
و س��وءمصرف مواد مخدر در همین مدت 2164 قربانی گرفته 

است.
پس از س��وءمصرف موادمخ��در ، مس��مومیت های دارویی و 
گازگرفتگی ، سوختگی و س��قوط از بلندی به ترتیب با 1829، 
1464 و 1376 قربانی در جایگاه سوم تا پنجم علت مرگ های 

غیر طبیعی ایرانیان قرار گرفته است.
غرق شدگی، ساح س��رد و برق گرفتگی نیز به ترتیب با 964، 

606 و 605 مورد در رده های ششم تا هشتم قرار گرفته اند.
این آمار در مدت مش��ابه س��ال 91 نیز با همی��ن رتبه ها تکرار 

شده است.

مهمترین علل مرگ های غیرطبیعی ایرانیان 

صدفی با بیش از 35/5 
سانتی متر طول و10/7 
ع��رض  س��انتی متر 
 در دانم��ارک کش��ف

 شد .
 ب��ه گ��زارش تلویزیون 
فرانس��ه ای��ن کش��ف 
دیدن��ی و ج��ذاب در 
آب ه��ای دانم��ارک به 
دس��ت آمده اس��ت.این صدف در ماه دس��امبر در س��واحل 
یولن��د در دانم��ارک کش��ف ش��د اما ب��ه تازگی ب��ه عنوان 
 بزرگ ترین ص��دف جه��ان در کت��اب گینس تایید ش��ده

 است.
با توجه ب��ه گفته های متخصصین س��ن این ص��دف حدود 
20 س��ال اس��ت ام��ا س��ن دقی��ق را از طری��ق الیه های��ی 
 ک��ه فض��ای داخل��ی آن را تش��کیل می دهن��د می ت��وان

 فهمید.

بات��ری آکوآس��ل ب��ا 
گذاش��تن در آب ش��ارژ 
می ش��ود و م��دت 6-7 

سال عمر می کند.
 مخترع هلن��دی به نام 
»نیل��ز بک��ر« انق��اب 
کوچکی در زمینه باتری 
انج��ام داده اس��ت.این 
باتری زیس��ت محیطی 
از نظر اقتصادی به نفع کاربر اس��ت و در ش��رایط اضطراری به 

راحتی شارژ می شود. 
»اولیویه شوفا« یکی از محققان این پروژه می گوید:  ارایه این 
پروژه همه جا مورد اس��تقبال قرار گرفت.ش��ارژ کردن باتری 
خیلی ساده است، در پوش باتری غیرفعال باز می شود و سپس 
در آب گذاش��ته می ش��ود و بعد از 5 دقیقه برداشته می شود.
 وی اف��زود: این بات��ری با برف آب ش��ده و آب دریا هم ش��ارژ

 می شود

اون��و«  »یوس��وکی 
ط��راح و معمار ژاپنی 
ب��ر روی 40صفح��ه 
اثری زیبا خلق کرده 
 اس��ت که مش��اهده 

می کنید. 
وی ب��ا دقت��ی زی��اد 
ورق ه��ای کاغ��ذ را 
برش داده و فهرستی 
از فیلم های انیمش��ین را روی کتاب س��اخته اس��ت.این 
کتاب ها به صورت 360 درجه به حالت گرد باز می ش��وند.
 به گفته وی، این راه جدیدی برای خواندن و تعریف کتاب

 است.
ب��رای مش��اهده ای��ن تصاوی��ر ب��ه ص��ورت فیل��م 
زد.صحنه ه��ای  ورق  تن��د  را  صفح��ات   بای��د 
سه بعدی با شخصیت ها و پس زمینه ها درجهات مختلف 

نشان داده می شوند.

 ثبت بزرگ ترین 
صدف جهان در گینس

باتری غیرفعال را با آب 
شارژ کنید

 طراحی کتاب های 
۳۶۰ درجه ای

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
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