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رفتار با مسلمانان در  آفریقای مرکزی 
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 بازدید رایگان دانش آموزان 
از موزه های اصفهان در نوروز

 ریی��س انجم��ن م��وزه داران اس��تان اصفه��ان گفت:
 بر اس��اس توافقی که با آموزش و پرورش استان داشتیم 
دانش آموزان و دانشجویان می توانند به صورت رایگان از 
موزه های آموزش و پرورش دی��دن کنند. عباس نکوئی 
درب��اره برنامه های ن��وروزی انجمن موزه داران اس��تان 

اصفهان اظهار داشت: برنامه ریزی های الزم برای...

 چیدمان بازی
در گروه ها اشتباه بود

 کیش و مشهد
 مقصد  نوروزی اصفهانی ها 

لیگ برتر بسکتبال باشگاه هاي کش��ور در حالي آخرین 
دیداره��اي مرحل��ه دوم را پیش رو دارد که فدراس��یون 
بس��کتبال هنوز در خصوص چگونگي برگ��زاري مرحله 
بعدي مس��ابقات توضیح ش��فافي ارایه نداده است.لیگ 
برتر بسکتبال باشگاه هاي کشور در سال ۹۲ از شانزدهم 
 آبان آغاز ش��د و دوازده تیم رقابت هاي خود را تا کنون در

دو مرحله گروهي پشت س��ر گذاش��ته اند.گالیه اهالی 
 بس��کتبال از برگزاری لیگ در ادوار گذش��ته رفت و آمد

 بی حساب و کتاب تیم ها و عدم تمایل...

  رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرتی اصفهان 
گفت: بیشترین تقاضای اصفهانی ها برای سفرهای داخلی 
 نوروز سال آینده برای شهرهای کیش و مشهد ثبت شده
  اس��ت. ابراهیم توکلی  اظهار داش��ت: ترکی��ه و دبی نیز
  دو مقصد خارجی پر طرفدار اصفهانی ه��ا در عید نوروز

 است. وی افزود: کشورهای عربستان و عراق نیز در...

3
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 تنظیم بازار شب عید فقط
 به عهده وزارت کشاورزی است

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از ممنوعیت واردات میوه و برخورد با متخلفان خبر داد 
و گفت: با تشریح وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ،تنظیم بازار شب عید برعهده 
این وزارتخانه است و دیگر دستگاه ها فقط به این وزارتخانه کمک می کنند. خلیل آقایی 
اظهار داشت: بر اس��اس ابالغ آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از 
4سوی دولت به وزارت جهاد کشاورزی و تشریح وظایف بازرگانی این وزارتخانه از سوی ...
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سفر بیش از ۴۰ هیات سیاسی 
کشورهای جهان به اصفهان

اس��تاندار اصفهان گفت: در ۶ ماه گذشته اصفهان میزبان 
۴۰ هیات سیاسی از کشورهای مختلف جهان بوده و همه 
آن ها تمایل زیادی برای حضور در ش��هر اصفهان نش��ان 
داده اند.رس��ول زرگرپور در شانزدهمین جشنواره تجلیل 
از پیشکس��وتان، نخبگان و چهره های برتر صنعت استان 
اصفهان اظهار داش��ت: اصفهان با بی��ش از 1۰ هزار واحد 
صنعتی، مرکز خلق و صدور ایده وخالقیت های گوناگون و 

صنعتی ترین استان کشور است.
وی با بیان این که کس��ب این جایگاه و پیشرفت صنعت 
اس��تان مرهون زحمات پیشکس��وتان و نخبگان صنعتی 
 اس��تان بوده، افزود: 15 درصد تولی��د ناخالص صنعتی،

 ۶5 درصد فوالد، 5۰ درصد سیمان و صنایع ساختمانی، 
 ۲7 درصد از ف��رآورده ه��ای نفتی، 11 درص��د صادرات 
غیر نفتی و ۹ درصد انرژی برق کش��ور در استان اصفهان 
است.استاندار اصفهان تصریح کرد: با وجود مشکالت آب 
استان، کشاورزی نیز در اصفهان رونق بسیار خوبی دارد و 
۲۰۰ هزار هکتار از اراضی زیر کش��ت و تولید محصوالت 
مهم اس��ت. وی گفت: در ۶ ماه گذش��ته اصفهان میزبان 

۴۰ هیات سیاسی از کشورهای مختلف جهان بوده و همه 
آن ها تمایل زیادی برای حضور در ش��هر اصفهان نش��ان 
داده اند.زرگرپور با اشاره به جایگاه هنری و مذهبی اصفهان 
گفت: این مایه افتخار ش��هر اصفهان اس��ت که بر اساس 
آمار گیری جهانی، اصفهان یکی از 1۰ کش��ور نخس��ت 
مش��هور برای بازدید گردشگران است.س��یدعبدالوهاب 
س��هل آبادی، نایب رییس اتاق اصفهان نیز در این جلسه 
با اش��اره به اهمیت رس��الت صنعتگران در ایجاد اشتغال 
پایدار گفت: اقتصاد مقاومت��ی زمانی تحقق پیدا می کند 
که صنعت پویا باش��د و ب��ا ظرفیت کامل خ��ود کار کند. 
 وی خاطرنش��ان کرد: برای حمایت از تولی��د داخلی باید 
فرهنگ سازی در زمینه اس��تفاده از این تولیدات صورت 
گیرد. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این جلس��ه گفت: در تدوین قانون نباید به صورتی 
عمل شود که قانون از تولید طلبکار باشد، بلکه نمایندگان 
مجلس باید بدانن��د که ما نه تنها از بخ��ش تولید طلبکار 
نیستیم بلکه به آن ها بدهکار هم هستیم. محسن صرامی با 

اشاره به جایگاه استان اصفهان در کشور از...

استاندار اصفهان خبر داد:

46

بهار نزدیک است؛ با آمدن فصل تازگی و نو شدن، روح آدمی هم جال پیدا می کند. در این روزهای پر از جنب و جوش بازار همه چیز داغ است، همه جا نشان از تغییر و 
تحول در زندگی پیداست.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي
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ملليادداشت

اخبار کوتاه

 قدرت های بزرگ مسوول 
جرايم جنگی در سوريه هستند

س��ازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود درباره بحران سوریه 
قدرت های بزرگ به ویژه اعضای دایم شورای امنیت را مسوول جرایم 

جنگی و شکست توقف جنگ داخلی در سوریه خواند.
بازرسان حقوق بشر س��ازمان ملل در گزارشی اعالم کردند که همه 
طرف ها در جنگ داخلی سوریه با استفاده از توپخانه و تاکتیک های 
محاصره، غیرنظامی��ان را هدف قرار می دهن��د و قدرت های بزرگ 

مسوول ارتکاب چنین جرایم جنگی در این کشور هستند.
در این گزارش از ش��ورای امنیت س��ازمان ملل خواسته شده است 
که جرایم جنگی در س��وریه باید در دادگاه جنایی بین المللی تحت 
پیگرد قانونی قرار بگیرد.کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل می گوید 
که مسوولیت این که طرف ها با خیالی آسوده به نقض قوانین جنگی 

در سوریه می پردازند بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است.
بنابراین گزارش، این قبی��ل اقدامات باعث فراهم ش��دن فضا برای 
افزایش بازیگران در سوریه شده که هر طرف دستور کار خود را دنبال 
می کند و این مساله به رادیکالیزه ش��دن فضا و افزایش خشونت ها 
در سوریه دامن زده است.در این گزارش آمده است؛ نیروهای دولت 
سوریه تحت فرمان بشار اسد شهرهایی مثل حمص را محاصره کرده 
و با بمباران آن مانع از دس��ت یابی آن ها به غذا و دارو می شوند.این 
گزارش همچنین می گوید که نیروی هوایی س��وریه با اس��تفاده از 
بمب های بشکه ای در ش��هر حلب صدها نفر از غیرنظامیان را کشته 
 است و بس��یاری دیگر را مجروح کرده است.براس��اس این گزارش، 
شبه نظامیانی که برای براندازی حکومت بش��ار اسد می جنگند به 
ویژه جنگجویان القاعده حمله به غیرنظامیان را افزایش داده و اقدام 
به گروگانگیری می کنند، زندانیان را اعدام می کنند و دست به ارعاب 
و وحشت می زنند. این گزارش 75 صفحه ای بین 15 تا 20 جوالی 
تهیه شده و هفتمین گزارشی است که س��ازمان ملل درباره بحران 

سوریه از سال 2011 ارائه می کند.

 آمادگی ايران برای کمک
 به انتخابات افغانستان

مع��اون امنیتی و انتظامی وزیر کش��ور از اع��الم آمادگی جمهوری 
اسالمی ایران برای کمک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 
افغانستان و فراهم کردن زمینه مناسب برای اخذ آرای پناهندگان 

افغانی ساکن در ایران خبر داد.
 علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در دیدار با تروو 
نماینده ویژه کشور سوئد در امور افغانس��تان و پاکستان و پیتر تیلر 
سفیر سوئد در تهران با اشاره به خدمات جمهوری اسالمی ایران برای 
پناهندگان افغان بر ضرورت کمک های جدی کشورهای غرب برای 

بازسازی افغانستان و تحقق وعده ها در این زمینه تاکید کرد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کش��ور، ایجاد مسکن مناسب، فراهم 
کردن زمینه های اش��تغال، ایجاد فضای مناس��ب آموزشی، ایجاد و 
توسعه مراکز بهداش��تی و درمانی و ایجاد و گس��ترش مراکز حرفه 
آموزش��ی را از برنامه ه��ای مورد توافق دانس��ت و بر تالش بیش��تر 
کشورهای غربی و سازمان های بین المللی برای تحقق این برنامه ها 

تاکید کرد.
وی همچنین با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده از س��وی جمهوری 
اس��المی ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریس��م گفت: 
جمهوری اسالمی ایران هزینه های زیادی را پرداخت کرده و شهدای 

زیادی را در این راه تقدیم نموده است.
عبداللهی از آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای کمک به برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری در افغانس��تان و فراهم ک��ردن زمینه 
 مناس��ب برای اخذ آرای پناهن��دگان افغانی س��اکن در ایران خبر

 داد.تروو نماینده ویژه کشور سوئد در امور افغانستان و پاکستان نیز 
در این دیدار از نقش جمهوری اس��المی ایران در کمک و پشتیبانی 
به پناهندگان افغانی طی چند دهه اخیر تجلیل کرد و نقش ایران را 

در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر مثبت و قابل توجه ارزیابی کرد.
وی با اشاره به سفر 4 سال گذشته خود به تهران و بازدیدهای صورت 
گرفته از مرز مشترک ایران افغانس��تان از همکاری های جمهوری 
اس��المی ایران با کشور س��وئد قدردانی کرد و خواس��تار همکاری 
مشترک دو طرف جهت اجرای پروژه های مشترک در داخل خاک 
افغانستان و مناطق مرزی مشترک با جمهوری اسالمی ایران در امر 

توسعه عمرانی و اقتصادی شد.

رسالت هنر بیان معضالت اجتماعی 
است

نماینده مردم کاش��ان و آران وبیدگل در مجلس ش��ورای اسالمی 
 گفت: رسالت هنر بیان ضعف ها و نش��ان دادن معضالت اجتماعی

 است.
 عباس��علی منصوری اظهار داشت: مس��ووالن باید با بهره گیری از 

دیدگاه هنرمندان برای غلبه بر مشکالت فرهنگی بکوشند. 
وی گف��ت: باید در چارچ��وب قوانی��ن در مواجهه ب��ا موضوع های 
فرهنگی و هنری حرکت کرد تا از برخوردهای س��لیقه ای در بخش 
هنر جلوگیری ش��ود.وی در ادامه خواس��تار اجرای یکس��ان قانون 
 برای هنرمندان کشور ش��د و تصریح کرد: در این صورت هنرمندان

 می توانند با خلق آث��ار هنری، دیدگاه های خود را برای پیش��رفت 
جامعه عملی س��ازند.نماینده مردم کاش��ان و آران و بیدگل گفت: 
امیدواریم به زودی مجوز خانه تئاتر کاشان با تعامل نهادهای مرتبط 
و هنرمندان صادر شود تا شاهد شکوفایی و پیشرفت هنر نمایش در 

این شهرستان باشیم.

 عربستان، امارات و بحرين
 سفیران خود را از قطر فراخواندند

همزمان با ادامه تنش ها میان قطر و سایر کشورهای عربی، عربستان، 
امارات و بحرین سفرای خود در قطر را فراخواندند.

سه کش��ور عربس��تان، امارات و بحرین در اعتراض به قطر به دلیل 
 حمایت از گروه اخوان المس��لمین، س��فرای خود از این کش��ور را

 فرا خواندند. 
تنش در روابط عربس��تان، امارات و بحرین به دنب��ال ادامه حمایت 
قطر از گروه اخوان المس��لمین به ویژه اخوان المسلمین مصر بعد از 
سرنگونی محمد مرسی رییس جمهوری این کشور و روی کار آمدن 

دولت نظامیان باال گرفت.
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پس از سه سال ،خنده بر لبان کودکان سوری نشست

شبکه خبری العالم در گزارشی اعالم کرد:گروهی از هنرمندان با هدف ایجاد لحظاتی شاد برای کودکان 
آواره سوری، به چند اردوگاه رفتند.کودکان س��وریه بزرگ ترین قربانیان بحرانی هستند که تکفیری ها و 

افراطیون به وجود آوردند. 
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 ظريف و کیشیدا 
رايزنی کردند 

ظریف و فومیو کیشیدا وزرای امور خارجه ایران و ژاپن در توکیو مناسبات دو 
کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را مورد بررسی و تبادل نظر 
 قرار دادند. در این مذاکرات مواضع دو کش��ور در م��ورد تحوالت منطقه ای و

 بین المللی هم مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.
ظریف در این مالقات ضمن تش��ریح دیدگاه های تهران نسبت به مذاکرات 

هسته ای، ابعاد فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان را تبیین کرد.
وزیر امور خارجه کش��ورمان روابط تهران و توکیو را نزدیک، خوب و با سابقه 
طوالنی خواند و اظهار داشت: این روابط برای تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است و امیدواریم مناسبات به نفع دو ملت بیش از پیش گسترش یابد.
 ظریف ابراز امی��دواری کرد: همکاری های دو کش��ور در ابع��اد منطقه ای و 

بین المللی در جهت تقویت صلح و امنیت جهانی به خوبی پیش برود.

نماینده مجلس شورای ملی افغانستان گفت: استقالل طلبی و بیگانه ستیزی 
از گوهرهای درخشان ملت افغانستان در طول تاریخ است.

صادق زاده نیلی در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری با بیان 
این که هر ملتی ویژگی های خاص خود را دارد و ملت افغانستان نیز کشوری 
دین محور است، اظهار داشت: اس��تقالل طلبی و بیگانه ستیزی از گوهرهای 
درخشان این ملت در طول تاریخ است.وی با بیان این که وجود نظام اسالمی در 
همسایگی افغانستان باعث ارتقای جایگاه این کشور شده است، گفت: تکلیف 

امروز ما ایجاد امنیت برای مرزهای جمهوری اسالمی است.
وی با یادآوری مجاهدت های ملت مبارز افغانستان در برابر اشغالگران انگلیسی 
و نیروهای نظامی شوروی ادامه داد: در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری 

در کشور ما برگزار می شود که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

س��خنگوی دولت با بیان این که تمام کس��انی که در دولت 
مسوولیت دارند در صورت تهدید کشور لباس رزم خواهند 
پوشید گفت: هر کشوری بخواهد اقدام خصمانه ای علیه ایران 

انجام دهد، قطعا پشیمان خواهد شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری خود 
در پاس��خ به س��وال خبرگزاری فارس مبنی بر اقدام دوباره 
رییس جمهور امریکا در تکرار تهدیداتش علیه ایران و موضع 
دولت ایران در برابر این اظه��ارات گفت: آنچه در توافق نامه 
ژنو بین ایران و کش��ورهای 5 + 1 بود متن توافق شده است 
که مورد توجه ما قرار دارد  و ما اصال به اظهارات مطرح شده 
از س��وی طرف مقابل ورود نمی کنیم.وی با بی��ان این که 
 رژیم صهیونیس��تی خود را مغبون می دان��د تصریح کرد:

 امریکایی ها نیز در سخنرانی های خود گفته اند که دوست 
نداش��تند این اتفاق بیافتد ولی کاری از دستش��ان بر نمی 

آمده است. 
نوبخت ادامه داد: نتایج مذاکرات، رژیم صهیونیستی ر ا وادار 

به عکس العمل کرده است.
س��خنگوی دولت ادامه داد: دولت مواضع رهبری را مد نظر 
دارد و تمام کسانی که در دولت مسوولیت دارند نشان دادند 
که هر وقت کشور دچار تهدید شود برای دفاع از کشور لباس 

رزم خواهند پوشید. 

رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: حماس��ه اقتصادی جز با 
بازگش��ت به تعالیم دینی و تدوین قوانین��ی متقن وجامع و 
س��پردن امور به دس��ت متخصصان آگاه و دلسوز و همدلی 
و خصوصا با اتح��اد کلمه، خلق نمی ش��ود. آیت اهلل العظمی 
حسین مظاهری در پیامی به همایش ملی حماسه اقتصادی 
اظهار داشت: اکنون که با عنایات خداوند سبحان، همایش 
ملی حماس��ه اقتصادی با حضور شما صاحب نظران محترم 
برگزار می ش��ود با تقدیر از متصدیان برگزاری این همایش، 
فرصت را برای بیان چند نکته مغتنم می ش��مارم.وی افزود: 
اساس برپایی انقالب شکوهمند اسالمی در راستای اهداف  
واالی اسالم عزیز، تامین زندگی سعادتمندانه ملت ایران در 
همه ابعاد و تشکیل یک جامعه اسالمی سرافراز بوده است و 
از اهم این ابعاد، موضوع اقتصاد و مسایل گسترده مربوط به 
آن، خصوصا مساله معیش��ت عادالنه عموم مردم است.وی 
تصریح کرد: اینک 35 سال از آغاز انقالب اسالمی می گذرد و 
اگرچه خدمات بی شماری از سوی مسووالن و دستگاه های 
مربوطه ارایه شده است ولی از آن جا که هنوز یک برنامه کالن 
دقیق برای اقتصاد کشور برپایه تعلیمات و آرمان های دینی و 
اسالمی وجود ندارد و عموم سیاست ها و برنامه های مربوط به 
این بخش، یا به صورت مقطعی و بخشی تنظیم و اجرا شده و یا 

با اشکاالت و مشکالت مختلفی همراه بوده است.

 س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه در واکن��ش ب��ه بیانیه
یکصد و سی امین نشس��ت وزیران خارجه کشورهای عضو 
ش��ورای همکاری خلیج فارس ، با تاکید بر تعلق همیشگی 
 جزایر تنب ب��زرگ ، تنب کوچک و ابوموس��ی ب��ه ایران و

 بی اس��اس دانس��تن ادعاهای تکراری در این زمینه افزود: 
اتهامات نسبت داده ش��ده به جمهوری اس��المی ایران در 

خصوص اوضاع داخلی بحرین کامال بی اساس است.
س��خنگوی وزارت امورخارج��ه جمهوری اس��المی ایران 
ادعاهای مطرح شده علیه کشورمان در بیانیه وزیران خارجه 
شورای همکاری خلیج فارس را مردود و ناشی از عدم درک 
صحیح واقعیت های تاریخی و شرایط جاری منطقه دانست.

افخم در واکنش به بیانیه یکصد و سی امین نشست وزیران 
خارجه کشورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس ، با 
تاکید بر تعلق همیشگی جزایر تنب بزرگ ، تنب کوچک  و 
ابوموسی به ایران و بی اساس دانستن ادعاهای تکراری در این 
زمینه افزود: اتهامات نسبت داده شده به جمهوری اسالمی 
ایران در خصوص اوضاع داخلی بحرین کامال بی اساس است.

وی همچنین افزود: سیاس��ت اصولی جمهوری اس��المی 
ایران در قبال کشورهای همس��ایه مبتنی بر رعایت حسن 
همجواری ، احت��رام متقابل و عدم مداخل��ه در امور داخلی 

سایر کشورهاست .

نایب رییس مجلس با بیان این که مهمترین مس��اله امروز 
جهان اسالم وحدت و همبستگی مسلمانان است، بر نقش 

مهم علما و روحانیون در این زمینه تاکید کرد.
 لیاقت بلوچ، دبیرکل حزب جماعت اس��المی پاکس��تان و 
هیات همراه با سیدمحمدحس��ن ابوترابی فرد نایب رییس 
مجلس شورای اس��المی دیدار و گفت وگو کرد.ابوترابی فرد 
در ابتدای این دیدار با ابراز خشنودی از سفر هیاتی از حزب 
جماعت اسالمی پاکس��تان به ایران، گفت: بسیار خرسندم 
که حزب جماعت اسالمی که با همت بنیان گذار هوشمند و 
متعهد آن تاسیس شده، امروز با درایت مسووالنش به عنوان 
حزبی موثر و معتبر در حفظ و نشر آموزه های غنی اسالمی در 
میان مسلمانان پاکستان کوشا است.وی افزود: رابطه نزدیک 
و برادرانه حزب جماعت اسالمی و جمهوری اسالمی ایران 
تاکنون در فهم صحیح آموزه های اس��المی، تقویت وحدت 
و همدلی در میان آحاد مس��لمانان و غلبه ب��ر توطئه های 
دشمنان اسالم نقش موثری داشته است.نایب رییس مجلس 
شورای اسالمی در ادامه اظهار داشت: مجلس شورای اسالمی 
پس از انقالب با حضور نمایندگانی از سراسر کشور و از میان 
همه اقوام و گروه های سیاسی و مذهبی به خانه واقعی ملت 
 ایران تبدیل ش��ده و امروزه جمهوری اس��المی ایران نماد 

مردم ساالری دینی در جهان است. 

حماسه سیاست خارجیسخنگو همبستگی

واکنش سخنگوی دولت 
به تهديدات اخیر اوباما

 بازگشت به تعالیم دينی  
راه تحقق حماسه اقتصادی

تاکید بر تعلق همیشگی 
جزاير سه گانه به ايران

وحدت مهمترين مساله 
جهان اسالم 
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 ریی��س مجلس ش��ورای اس��المی در دی��دار با
 رییس مجلس ملی آفریقای جنوبی بر گسترش 
مناسبات دو جانبه در همه زمینه ها تاکید کرد و 
گفت: رفتار با مسلمانان در آفریقای مرکزی نوعی 

نسل کشی است.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در 
ادامه س��فر خود به آفریقای جنوبی و در دیدار با 
سی سولو رییس مجلس آفریقای جنوبی با تشکر 
از دعوت پارلمان آفریقای جنوبی برای سفر هیات 
ایرانی به این کش��ور اظهار داشت: مطمئنا روابط 

دو کشور پس از مذاکرات توسعه و ادامه می یابد.
وی ب��ا بیان این ک��ه در بحث ارتباط، دو کش��ور 
ایران و آفریقا دارای س��وابق طوالن��ی و تاریخی 
هستند،افزود: در مبارزه با نژادپرستی و آپارتاید 
 ایران  نلس��ون ماندال را نم��اد آن می داند که یاد

و خاطره او را گرامی می داریم.
نماین��ده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی 

با تاکید ب��ر این که روابط میان ای��ران و آفریقای 
جنوبی از جهات مختلف مطلوب است، ادامه داد: 
جمهوری اس��المی ایران، آفریقا  را دوست خود 
در مب��ارزه می داند و رایزنی نزدیکی در مس��ایل 
سیاسی و حساس میان دو کشور وجود دارد، که 

رویکرد ایران استمرار دوستی است.
الریجانی خاطرنشان کرد: پارلمان ایران خواستار 
همکاری ه��ای بیش��تر می��ان کمیس��یون های 

تخصصی دو مجلس با یکدیگر است.
عضو کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس با 
بیان این که در زمینه اقتصادی میان دو کش��ور، 
باید گام های س��ریع تری برداش��ته شود، گفت: 
ظرفیت ه��ای خوبی در ای��ران وج��ود  دارد که 
بر اس��اس آن می ت��وان در وضع فعل��ی گام های 

بلند تری برداشت.
 وی با بی��ان این ک��ه ایران آم��اده هم��کاری با

 آفریق��ای جنوب��ی در زمین��ه نفت وگاز اس��ت، 

خاطرنشان کرد: در زمینه سرمایه گذاری مشترک 
مانند پتروشیمی، نفت و معادن  باید تالش کنیم 

همکاری مشترک بیشتری داشته باشیم.
الریجانی اضافه کرد: با توج��ه به این که  موضوع 
نفت آفریقای جنوب��ی خارج از تحریم هاس��ت، 
می توان روی این موضوع س��رمایه گذاری کرد و 

گام های اساسی برداشت.
نماینده قم با اشاره به موضوع هسته ای کشورمان 
و مذاکره با گ��روه 1+5 بیان داش��ت: در موضوع 
هس��ته ای، مذاکرات در حال پیش��رفت است، ما 
پیش از این اع��الم کردیم، موضوع هس��ته ای از 

طریق گفت وگو قابل حل است.
وی ادامه داد: قدرت های بزرگ خیال می کردند 
با فشار و تحریم می توانند مقاومت مردم ایران را 
بشکنند که موفق نشدند، ایران بارها اعالم کرده 
در دکترین خود س��الح هس��ته ای جای ندارد و 

همچنان مذاکرات را دنبال می کنند.

رییس مجلس ش��ورای اس��المی تصری��ح کرد: 
کشورهای غربی، هیچ گاه  نباید به دنبال منصرف 

کردن ایران از دانش صلح آمیز هسته ای باشند.
الریجانی با بیان این که آفریقای جنوبی می تواند 
در مراودات اقتصادی با ایران فعال تر باشد، افزود: 

خوب است که تجار آفریقایی به ایران بیایند.
وی ب��ا تاکید ب��ر این که ای��ران در ی��ک منطقه 
پربحران قرار دارد، بیان کرد: اوضاع افغانس��تان، 
عراق و سوریه در منطقه ما، اوضاع مناسبی نیست، 
اما در فضای فعلی منطقه، ایران کشوری پایدار و با 
اهمیت است، که این امنیت برای سرمایه گذاران 

بسیار مهم است.
عضو کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی مجلس 
با اعالم این ک��ه وضعیت تروریس��م در منطقه با 
حمایت برخ��ی از قدرت های بزرگ یک مس��اله 
تاکتیکی اس��ت، گفت: به هر میزان تروریسم در 
منطقه گس��ترش یابد قطعا مبارزه با آن مشکل 
می شود.الریجانی در این دیدار با اشاره به مساله 
سوریه، ادامه داد: از ابتدای پیدایش مساله سوریه، 
ایران اعالم کرد،  این بحران باید از طریق راهکار 
سیاس��ی حل ش��ود، زیرا دموکراس��ی با اسلحه 
مستقر نمی ش��ود، برخی از کش��ورها اگر نگران 
دموکراسی در سوریه هستند ، باید وضعیت را در 
کشور خود سامان دهند.وی تصریح کرد:حضور 
غربی ها سبب مشکل تر ش��دن اوضاع در سوریه 
می ش��ود، ما تالش می کنیم اوضاع در این کشور 
 از طریق سیاس��ی و برگ��زاری انتخابات پیگیری

 شود.
الریجانی ب��ا تش��کر از موضع آفریق��ای جنوبی 
در موضوع هس��ته ای ایران و مس��اله فلس��طین 
خاطرنشان کرد: موضوع فلسطین امروز چهره ای 

از نژادپرستی را دارد.
رییس مجلس شورای اس��المی با ابراز نگرانی از 
حوادث رخ داده در آفریقای مرکزی گفت: رفتار 
با مس��لمانان در آفریقای مرکزی خشونت آمیز و 
نوعی نسل کشی اس��ت، این اوضاع چهره آفریقا 
را تهدید می کن��د و باید کمک کرد این مس��اله 

حل شود.
در این دیدار س��ی س��ولو ریی��س مجلس ملی 
آفریق��ای جنوبی با خ��وش آمدگوی��ی به هیات 

ایرانی، از میزبانی ایران در س��فر گذش��ته وی به  
ایران تقدیر و تشکر کرد.

وی ادامه داد: من از تالش مردم ایران به ویژه در 
بخش مس��کن تحت تاثیر قرار گرفتم و آفریقای 
جنوبی مایل است از تجربیات ایران استفاده کند.

سی سولو تصریح کرد: ایران با حمایت از انقالبیون 
در زمان مبارزه با آپارتاید به یک نماد آزادی برای 

م��ردم آفریقای جنوبی تبدیل ش��ده اس��ت.وی 
تصریح کرد: همکاری خوبی میان  پارلمان ایران و 

آفریقای جنوبی برقرار است.
رییس مجلس ملی آفریقای جنوبی با اش��اره به 
مساله فلسطین، بیان کرد: تمام مجامع بین المللی 
هم مانند س��ازمان ملل آفریقای جنوبی حمایت 

خود را از مردم فلسطین اعالم کرده است.
س��ی س��و لو با بیان این که اقتصاد ایران با وجود 
تحریم ها بسیار پویا است، گفت: آفریقای جنوبی 
کش��وری در حال توسعه  می باش��دو مایل است 
که از تجربیات ایران در زمینه ه��ای اقتصادی و 

صنعتی استفاده کند.
وی با اشاره به مس��اله صلح آمیز هسته ای ایران، 
ادامه داد: آفریق��ای جنوبی از برنام��ه صلح آمیز 

هسته ای ایران حمایت می کند.
ریی��س مجلس آفریق��ای جنوب��ی تصریح کرد: 
من معتقدم تجار آفریق��ای و هیات های تجاری 
ایرانی برای گس��ترش و تعمیق مناس��بات باید 

تالش کنند.

الريجانی در ديدار با سی سولو:

رفتار با مسلمانان در آفریقای مرکزی نوعی نسل کشی است

سی سو لو با بیان اين که
 اقتصاد ايران با وجود

 تحريم ها بسیار پويا است
گفت: آفريقای جنوبی

 کشوری در حال توسعه
 می باشد و مايل است
 که از تجربیات ايران

در زمینه های اقتصادی و
 صنعتی استفاده کند

بیگانه ستیزی از 
گوهرهای افغانستان 



یادداشت

میراث

 رییس انجمن موزه داران اصفهان 
خبر داد:

 بازدید رایگان دانش آموزان 
از موزه های اصفهان در نوروز

 ریی��س انجم��ن م��وزه داران اس��تان اصفه��ان گفت:
 بر اساس توافقی که با آموزش و پرورش استان داشتیم 
دانش آموزان و دانشجویان می توانند به صورت رایگان از 

موزه های آموزش و پرورش دیدن کنند.
 عباس نکوئ��ی درب��اره برنامه ه��ای ن��وروزی انجمن 
موزه داران استان اصفهان اظهار داشت: برنامه ریزی های 
الزم برای پذیرایی از میهمانان نوروزی در استان صورت 
گرفته و انجمن موزه داران اصفهان با برنامه ریزی هایی 
در قالب طرح تشویقی با همکاری آموزش و پرورش در 

زمینه بازید از موزه ها اقدام کرده است.
وی درباره طرح تشویقی این انجمن افزود: دانش آموزان 
و دانش��جویان می توانند به صورت رایگان از موزه های 
آموزش و پرورش دیدن کنند و در هنگام بازدید از این 
موزه ها بسته های فرهنگی و تشویقی را از موزه دریافت 
می کنند. رییس انجمن موزه داران استان اصفهان تصریح 
کرد: به غی��ر از موزه هایی که در بخ��ش دولتی فعالیت 
می کنند و در تعطیالت روزهای نخس��ت نوروز، تعطیل 
هستند، تمام موزه ها به ویژه موزه های خصوصی پذیرای 

بازدیدکنندگان و مسافران نوروزی است.
وی بیان کرد: انجمن م��وزه داران اصفهان در ایام نوروز 
پذیرای چند تور دانشجویی است که ثبت نام این گروه ها 
در حال انجام است و در نظر داریم که از موزه های اطراف 
اصفهان و شهرس��تان ها بازدید داشته باش��یم. نکوئی 
خاطرنشان کرد: ما با مسافران نوروزی پیشنهاد می کنیم 
که در زمان سفر به بازدید از موزه ها و بناهای تاریخی نیز 
بروند زیرا این ابنیه و یادگاران گذشته بخشی از فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمی است.وی پیرامون حمایت دولت 
از انجمن  موزه داران تصریح کرد: یک سری از مشکالت 
همیش��ه وجود دارد و نمی توان انتظار داشت که سریع 
رفع شود اما ما با پیگیری و نامه نگاری ها درصدد رفع این 

مشکالت هستیم.
رییس انجمن موزه داران اس��تان اصفهان افزود: مجوز 
انجمن موزه داران اصفهان از استانداری است و در زمان 
اس��تاندار قبلی حمایت ه��ای ویژه ای ص��ورت گرفته و  
استاندار فعلی نیز با تشکیل جلسات مشترک با اعضای 

انجمن، حمایت های خوبی از این انجمن داشته است.
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افزایش ۲۵ درصدی پسماند اصفهان در روزهای پایانی سال
 مدیرعامل سازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری اصفهان گفت: در روزهای پایانی سال به دلیل 
خانه تکانی و افزایش خرید شهروندان، پسماند شهر ۲۵ درصد افزایش یافته است.تیمور باجول 

اظهار داشت: 18 ایستگاه ثابت جمع آوری بازیافت نیز در شهر وجود دارد.
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با نزدیک شدن ایام نوروز، اصفهان رنگ و بوی خاصی به خود 
گرفته و ش��هروندان و به ویژه جوانان را در هیاهوی پر زرق و 
برق خود غرق کرده اس��ت، این جا همه رنگی هست جز رنگ 

سادگی.
مدها به وسعت ضدفرهنگ ها ، فرش گسترانیده اند و صاحبان 

سالیق را با خود به رویاهای رنگین کمانی می برند. 
معاون تشکل های مردمی ستاد احیای امربه معروف و نهی از 
منکر استان اصفهان با تاکید بر مساله هجمه های فرهنگی مد و 
لباس در کشور به خبرنگار ایرنا گفت: صاحبان برخی واحدهای 
صنفی تصور می کنند نظارت در ایام نوروز کمتر می شود اما 
ستاد امربه معروف بازرسی های خود را در روزهای پایانی سال 

افزایش می دهد. 
حجت االسالم محمد زارعان درباره نظارت بر واحدهای صنفی 
ادامه داد: این ستاد در زمینه پوشاک نقش هماهنگ کننده و 
پیگیری ام��ور مربوط را با اتحادیه های صنفی پوش��اک، اتاق 
اصناف مرکز، تعزیرات حکومتی و بازرس��ان اداره بازرگانی و 

مجامع صنفی داراست.
وی افزود: ستاد در راستای بررسی و رفع منکرات گران فروشی، 
کم فروشی و مد لباس که در نزدیکی ایام نوروز نمود بیشتری 

دارد فعالیت می کند. 
وی به تشکیل جلسات آموزش��ی و توجیهی ویژه درخصوص 
آشنایی کس��به اتحادیه های صنفی با مبانی اسالمی و اطالع 

از قوانین اشاره کرد و اظهارداش��ت: ستاد امربه معروف و نهی 
از منکر وظیفه ای ب��ه عنوان ضابط ن��دارد و در زمینه اقدام و 

برخورد ،دستگاه های اجرایی و انتظامی فعال هستند. 
معاون تشکل های مردمی ستاد احیای امربه معروف و نهی از 
منکر اصفهان تصریح کرد: همشهریان می توانند با شماره تلفن 
1888 گزارش خود از تخلفات مربوط به معروفات و منکرات در 
سطح شهر و اماکن صنفی را به ستاد شهرستان اطالع دهند. 

وی فروش��ندگان بدحجاب، مدها و فروش پوشاک نامناسب 
و وجود مانکن ه��ای ناهنجار در ویترین مغ��ازه ها را از جمله 

منکرات مربوط به اماکن صنفی برشمرد. 
حجت االسالم زارعان با اش��اره به همکاری نزدیک و مناسب 
مردم با ستاد عنوان کرد: اصناف و اتحادیه ها نیز در این زمینه 
با ستاد همکاری خوبی دارند و موارد تذکری به سرعت از سوی 

اتحادیه ها بررسی و رفع می شود. 
وی به افزایش دست فروش��ان در ایام پایانی سال اشاره کرد و 
افزود: نظارت بر دست فروشان غیرقانونی و فاقد مجوز کسب 
که اجناس غیراس��تاندارد به فروش می رسانند نیز در دستور 
کار ستاد قرار دارد و از مردم نیز درخواست می شود از این گونه 

افراد خرید نکنند. 
معاون تشکل های مردمی ستاد احیای امربه معروف و نهی از 
منکر اصفهان گفت: برخی واحدهای صنفی نیز بدون آگاهی از 
اجناس قاچاق اقدام به فروش آن ها می کنند که از سوی ستاد 

مورد بررسی و تذکر لسانی قرار می گیرند.  وی بیشترین موارد 
تخلف اماکن صنفی را مربوط به موارد بدپوششی فروشندگان و 
فروش پوشاک با آرم ها، عالیم و تصاویر بیگانه که آسیب زننده 
به فرهنگ جامعه اسالمی هس��تند دانست و افزود: 98 درصد 
موارد تخلف با تذکر لس��انی رفع و در کمتر موردی به تعهد و 

اقدامات قضایی منجر می شود. 
حجت االسالم زارعان گفت: بیشتر کسبه و واحدهای صنفی 
پذیرای موارد تذکر داده شده هستند و با ستاد همکاری دارند. 

    ل�زوم بومی س�ازی 
م�ورد  جذابیت ه�ای 
در جوان�ان   انتظ�ار 

 مد و لباس ایرانی
یک��ی از فعاالن م��د و لباس 
کشور با اشاره به هجمه های 
فرهنگی رس��انه های معاند 
در زمینه م��د و لباس گفت: 
بای��د جذابیت ها و طرح های 
ن��ان جوا عالق��ه   م��ورد 

 بر اس��اس فرهن��گ ایرانی 
و اس��المی کش��ور خودمان 

بومی سازی شود.
 سید شریف رضوی گفت: در 
طی سال های اخیر برگزاری 

جشنواره مد و لباس توانسته تا حدودی در تغییر ذائقه جوانان 
و مردم موثر باشد اما شاید این اثرات ملموس نبوده است و آن 
هم به این دلیل است که همیشه عده ای وجود دارند که بسیار 
حساسیت برانگیز هستند و همیشه در چشم هستند. وی ادامه 
داد: همیشه در ابتدای فصول گرم و سرد شاهد هستیم که بحث 
بدحجابی مطرح می شود و افراد مروج بدحجابی در جامعه، عده 
خاصی هستند و باید طرح های ارایه ش��ده در نمایشگاه ها به 

گونه ای باشد که کل جامعه را پوشش دهد.
این فعال حوزه مد و لباس گفت: متاس��فانه در سال های اخیر 
به واس��طه هجمه های تبلیغاتی که از طریق رسانه های معاند 
 و ش��بکه های ماهواره ای و اینترنت انجام ش��ده و برخوردی با

آن ها نش��ده است،توانس��ته اند در الیه های اجتماعی ما نفوذ 
کنند اما در برخی از موارد نباید ب��ا گروه های مخالف برخورد 
کرد بلکه باید آن ها را اص��الح کرد. رضوی اف��زود: زمانی که 
دشمنان ما از سالح تبلیغاتی خود استفاده می کنند ما هم باید 
به سالحی مجهز باش��یم که اگر نمی توانیم در فرهنگ آن ها 

نفوذ کنیم اجازه ورود آن ها را به فرهنگ خودمان نیز ندهیم.
رضوی افزود: ما تاکید داریم که بای��د طرح های مورد عالقه و 
جذابیت های مورد انتظار جوانان را بومی کنیم و با یک سری 
روش ها حربه ه��ای تبلیغاتی دش��من را در زمینه مد و لباس 

خنثی کنیم.

لزوم بومی سازی جذابیت های مورد انتظار جوانان در مد و لباس ایرانی

مد ولباس امروزی رنگ سادگی ندارد 

 باید طرح های
  مورد عالقه

 و جذابیت های مورد 
انتظار جوانان را بومی 

کنیم و با یک سری 
روش ها حربه های 

تبلیغاتی دشمن را 
در زمینه مد و لباس 

خنثی کنیم

یادداشت

سامانه سوابق تحصیلی داوطلبان 
کنکور تا پایان اسفند باز است

ریی��س مرک��ز س��نجش آم��وزش و پ��رورش گفت: س��امانه س��وابق 
تحصیلی داوطلبان کنک��ور تا پایان اس��فند باز اس��ت و در حال حاضر 
عمده داوطلب��ان به س��امانه مراجعه کرده ان��د. عبدالرس��ول عمادی، 
رییس مرکز س��نجش آموزش و پرورش در خصوص س��امانه س��وابق 
تحصیلی داوطلبان کنکور اظهار داش��ت: س��امانه س��وابق تحصیلی تا 
پایان اس��فند باز اس��ت و در دو نوبت س��وابق تحصیلی را بر روی سایت 
قرار دادی��م.وی ادامه داد: نوب��ت اول آذرم��اه بود ک��ه اطالعات عمده 
داوطلبان در آن زمان بر روی س��ایت قرار گرفت و حدود 800 هزار نفر 
بودند و ح��دود 60 هزار نفر هم در نوبت اس��فندماه اضافه ش��د.عمادی 
 اف��زود: اطالعات و س��وابق تحصیلی داوطلبان روی س��ایت به نش��انی

 www.dipcode.medu.ir موجود است.

 متاهالن فاقد شناسنامه
 در سفرعید چه کار کنند

مدیرکل اسناد سجلی سازمان ثبت احوال کشور درباره متاهالنی که 
فاقد شناسنامه هستند و قصد س��فر برای نوروز را دارند، گفت: برای 

جلوگیری از ایجاد مشکل، سند ازدواج همراه داشته باشند.
 اس��ماعیلی در گفت وگو باایس��نا ، در م��ورد افرادی که شناس��نامه 
آن ها مفقود شده و یا برای تعویض به ادارات سپرده شده و در ایام نوروز 
به آن نیاز دارند، گفت: صدور شناسنامه جدید با توجه به مراحلی که 
دارد، زمان بر است اما کارت  ملی هوشمند به صورت آنی صادر می شود.

وی افزود: هر چند که اولویت صدور کارت های ملی هوش��مند برای 
1۵ ساله هاست اما کس��انی که کارت ملی آن ها مفقود شده باشد اگر 
به ادارات مراجعه کنند، برای آن ها کارت ملی هوشمند صادر می شود.

مدیرکل اسناد سجلی سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: با توجه به 
نزدیکی ایام نوروز و فصل س��فر، چنانچه ضرورتی ندارد، افراد به ویژه 
متاهالن از تعویض غیرضروری شناسنامه خود اجتناب کنند و چنانچه 
شناسنامه آن ها مفقود شده است و برای المثنی اقدام کرده اند، سند 
ازدواج خود را به همراه داشته باشند تا در اسکا ن شان در هتل ها و مراکز 

اقامتی دچار مشکل نشوند. 

 افسردگی باال ترین آمار 
بیماری های روانی در اصفهان است

مسوول سالمت روان مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: افسردگی 
باال ترین آمار بیماری های روانی را در استان اصفهان به خود اختصاص 
می دهد.ناهی��د گرامیان با اش��اره به ضرورت رس��یدگی به وضعیت 
بیماری های اعص��اب و روان در اس��تان اظهار داش��ت: بیماری  های 
اعصاب و روان به عنوان چهارمین اولویت توس��عه مباحث س��المت 
در اس��تان قرار دارد.وی با بی��ان این که رش��د بیماری های اعصاب و 
روان در سطح اس��تان اصفهان باید کنترل ش��ود، اضافه کرد: عوامل 
بس��یاری در راس��تای بروز بیماری های اعصاب و روان در افراد موثر 
است.مسوول س��المت روان مرکز بهداشت اس��تان اصفهان با اشاره 
به آمار های موج��ود از بیماری های اعصاب و روان در اس��تان تصریح 
کرد: افس��ردگی باال ترین آمار بیماری های روانی را در استان اصفهان 
به خود اختص��اص می ده��د. وی با تاکید ب��ر این ک��ه بیماری های 
خلقی پس از افس��ردگی بیش��ترین آمار بیماری های اعصاب و روان 
 را در اس��تان به خود اختصاص داده اس��ت، ادام��ه داد:  یک بیماری 

مولتی فاکتوریال سبب بروز بیماری های اعصاب و روان می شود.

 تمدید دوباره مهلت ثبت نام 
و ویرایش اطالعات کنکور ۹3

مشاور عالی رییس سازمان س��نجش آموزش کشور از تمدید مهلت 
ثبت نام و ویرایش اطالعات داوطلبان کنکور سراسری سال آینده تا ۲۲ 
اسفندماه خبر داد.حسین توکلی مشاور عالی رییس سازمان سنجش 
آموزش کشور با اش��اره به تمدید مهلت ثبت نام در مرحله دوم آزمون 
سراسری سال 93 گفت: براساس برنامه زمانی اعالم شده داوطلبانی 
که در آزمون سراسری سال 93 ثبت نام نکرده اند تا روز پنج شنبه ۲۲ 
اسفندماه مهلت دارند با مراجعه به س��ایت سازمان سنجش آموزش 

کشور نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
وی همچنین به امکان ویرایش اطالعات در این فاصله زمانی اشاره کرد 
و گفت: با توجه به این که روز چهارش��نبه گذشته  تعداد 10۲ هزار و 
۲9 داوطلب برای مشاهده اطالعات ثبت نامی خود به سایت سازمان 
مراجعه کرده و به ویرایش اطالعات خود پرداخته اند به منظور فراهم 
کردن تس��هیالت الزم برای س��ایر ثبت نام کنندگان آزمون، مهلت 

ویرایش اطالعات  نیز تا روز پنج شنبه ۲۲ اسفندتمدید شد.

اخبار کوتاه
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رییس مرکز بهداشت استان:

300 ناظر بهداشت محیط در اصفهان فعالیت می کنند
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی:

کیش و مشهد مقصد  نوروزی اصفهانی ها 

رییس مرکز بهداش��ت اس��تان اصفه��ان گفت: در ح��ال حاضر 
 300 ناظر بهداش��ت محیط در سراسر اس��تان اصفهان فعالیت

 می کنند.
عباس��علی ج��وادی اظه��ار داش��ت: از چن��د س��ال گذش��ته 
تاکنون مرکز بهداش��ت اس��تان اصفهان در راس��تای جایگزین 
 ش��دن پلیس بهداش��تی به جای بازرس��ان و ناظران بهداش��تی

 تالش کرده است.
وی با بیان این که البته اس��تفاده از پلیس بهداشت برای نظارت 
بر روی مسایل بهداشتی با مخالفت هایی از سوی پلیس اصفهان 
صورت گرفت و این مخالفت ها سبب عدم استفاده از پلیس بهداشت 
در حوزه سالمت شده اس��ت، اضافه کرد: پلیس های بهداشت در 
 س��طح دنیا از قوه اجرایی و نظارتی ق��وی و قدرتمندی برخوردار 

هستند.
ریی��س مرکز بهداش��ت اس��تان اصفه��ان ب��ا تاکید ب��ر این که 
پلیس های بهداش��ت به عن��وان بهترین ناظران ب��رای نظارت بر 
روی مس��ایل بهداش��تی هس��تند، تصریح ک��رد: چرا ک��ه این 
اف��راد با اختی��ارات خ��ود بهترین نظارت ه��ا را بر روی مس��ایل 
 بهداش��تی دارند و وضعیت بهداش��ت را در کش��ور س��اماندهی

 می کنند.
وی به ضرورت وجود پلیس بهداشت در کش��ور برای ساماندهی 
وضعیت محیط بهداشت اش��اره کرد و ادامه داد: مسووالن امر در 
سطح کشور باید نسبت به ایجاد پلیس بهداشت در حوزه سالمت 

اقدام کنند.

 

 رییس انجم��ن صنف��ی دفاتر خدم��ات مس��افرتی اصفهان 
گفت: بیش��ترین تقاضای اصفهانی ها برای س��فرهای داخلی 
 نوروز س��ال آینده برای ش��هرهای کیش و مش��هد ثبت شده

 است. 
 ابراهی��م توکل��ی  اظه��ار داش��ت: ترکی��ه و دب��ی نی��ز دو
  مقص��د خارج��ی پ��ر طرف��دار اصفهانی ه��ا در عی��د نوروز

  اس��ت. وی افزود: کشورهای عربس��تان و عراق نیز در اولویت
 سفرهای مذهبی خارجی اصفهانی ها قرار  دارد. 

توکلی با مقایسه فروش بلیت های سال گذشته و سال جاری 
گفت: با وجود کاهش سهمیه ارزی، سفرهای خارجی کاهش 

نیافته است. 
 وی تصری��ح ک��رد: ثب��ات و کاهش ن��رخ ارز در س��ال جاری 
 یک��ی از عوام��ل موث��ر در ای��ن زمین��ه ب��ه ش��مار 

می رود.
 رییس انجم��ن صنف��ی دفاتر خدم��ات مس��افرتی اصفهان 
 ب��ا انتق��اد ازع��دم افزای��ش پروازه��ای برنام��ه ای در 
 اصفه��ان گف��ت: افزای��ش تقاضا ب��رای س��فر و نب��ود پرواز 
 کاف��ی، ب��رای م��ردم اصفه��ان مش��کل ایج��اد ک��رده

 است.
وی تصریح کرد: در ح��ال حاضر امکان خرید بلی��ت پرواز به 
تنهایی برای مردم به مقاصد گردشگری وجود ندارد و گردشگر 
مجبور اس��ت بلیت هواپیما را به همراه اقامت و یا بس��ته تور 

خریداری کند.

ریی��س اداره نظ��ارت و پای��ش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: توسعه شهر نشینی به عنوان 
 عامل اصلی ایج��اد آالینده های ج��وی در اصفهان تلقی 

می شود.
 کیوان نعمتی درپانل های تخصصی چهارمین 
همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های 
بخار با اشاره به این که در حال حاضر در اصفهان 
با مش��کالت زیس��ت محیط��ی و آالینده های 
جوی مختلف مواجه هس��تیم، اظهار داش��ت: 
خشکس��الی، آب، آالینده های جوی و مباحث 
زیست محیطی از مهمترین مشکالت اصفهان 

به شمار می رود.
وی با بیان این که استاندار در ابتدای ورود خود 
به استان مشکالت زیست محیطی را مهمترین 
مشکالت استان دانسته است، اضافه کرد: در آذر 
امسال جلسه ای با حضور مدیران استان و اساتید 

دانشگاهی در راستای رسیدگی به مشکالت زیست محیطی 
در اصفهان برگزار شد.

ریی��س اداره نظ��ارت و پای��ش اداره کل حفاظ��ت 
محی��ط زیس��ت اس��تان اصفه��ان تصری��ح ک��رد: ب��ه 
دنب��ال برگ��زاری جلس��ات مختلف ب��ا حض��ور مدیران 
و مس��ووالن اس��تان و اس��اتید دانش��گاهی نس��بت به 

ارائه طرحی در راس��تای کنت��رل کیفی ه��وای اصفهان 
 اقدام ش��د و این طرح در اس��تانداری م��ورد تصویب قرار 
گرفت. وی با تأکید بر اینکه با تصوی��ب این طرح وظایف 
و مسئولیت های مردم و دس��تگاه های اجرایی در راستای 

 کنت��رل کیف��ی ه��وای اصفه��ان و مقابله با مش��کالت
 زیس��ت محیطی،دبیر خانه برنامه جام��ع کنترل کیفی 
هوای اصفهان در اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان 

مستقر است.
نعمتی با بیان این که این طرح یک برنامه کنترل کیفی است 
و باید تداوم داشته باشد، تاکید کرد: اصفهان با گنجینه ای 

 از آثار فرهنگ��ی و تاریخی بای��د در مقابل��ه آالینده های
  زیس��ت محیطی حفظ ش��ود و این برنامه راهکاری برای
  حف��ظ اصفهان در مقاب��ل آالینده های زیس��ت محیطی

 است.
وی با اشاره به این که برنامه کنترل کیفی هوای 
اصفهان هشت شهرس��تان اس��تان و 40 نقطه 
 ش��هری را در اصفهان در ب��ر می گی��رد، افزود: 
۵4 درصد این طرح پیش��گیرانه و 46 درصد آن 

کنترلی است.
رییس اداره نظ��ارت و پای��ش اداره کل حفاظت 
محیط زیس��ت اس��تان اصفهان، شهر نشینی و 
گس��ترش ش��هر ها را یک��ی از دالی��ل ب��روز 
آالینده های جوی در ش��هر ها دانس��ت و گفت: 
توس��عه شهر نش��ینی به عن��وان عام��ل اصلی 
 ایج��اد آالینده ه��ای ج��وی در اصفه��ان تلقی 

می شود.
وی با تاکید بر این که عدم مدیریت ترافیک، شهر سازی های 
غیر کارشناسی، فعالیت های صنایع، استفاده از وسایل نقلیه 
شخصی و س��ایر موارد از دالیل آالینده های جوی شهر ها 
تلقی می ش��ود، اظهارداش��ت: 86 درصد جمعیت استان 
شهر نشین و 14 درصد جمعیت اس��تان نیز روستانشین 

هستند.

رییس اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان:

شهر نشینی ، عامل اصلی آالینده های جوی اصفهان 
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روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

 تنظیم بازار شب عید فقط
 به عهده وزارت کشاورزی است

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از ممنوعیت واردات میوه و برخورد 
با متخلفان خبر داد و گفت: با تشریح وظایف بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی تنظیم بازار ش��ب عید برعهده این وزارتخانه است و دیگر 

دستگاه ها فقط به این وزارتخانه کمک می کنند.
خلیل آقایی اظهار داش��ت: بر اس��اس ابالغ آیین نامه اجرایی قانون 
تمرک��ز وظایف بخش کش��اورزی از س��وی دولت ب��ه وزارت جهاد 
کشاورزی و تش��ریح وظایف بازرگانی این وزارتخانه از سوی معاون 
اول رییس جمهور، وزارت جهاد کش��اورزی موظف است بازار شب 
عید را تنظیم و کنترل کند که البته با توجه به این که دیگر دستگاه 
از جمله وزارت تجارت از ابتدای سال و سال های گذشته در تنظیم 
بازار محصوالت کشاورزی دخیل بوده و اختیاراتی برعهده داشته اند 

از آن ها کمک گرفته می شود.

دانشگاه صنعتی 250 میلیارد ريال 
قرارداد پژوهشی منعقد کرد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: این دانشگاه 
امسال موفق به انعقاد قراردادهای پژوهش��ی با ارزش 250 میلیارد 
ریال شد. س��ید مهدی ابطحی در نشست ش��ورای پژوهشی استان 
اصفهان افزود: این دانشگاه با این رقم قراردادهای پژوهشی و انتشار 
یک هزار و یکصد مقاله در س��ال جاری در جایگاه سوم کشور و 90 
آسیا قرار دارد.وی با اشاره به این که دانشگاه صنعتی اصفهان شش 
طرح کالن ملی را در دس��ت اجرا دارد، اضافه کرد: این دانش��گاه در 
چهار طرح کالن مجری و در دو طرح دیگر همکار است.وی با اشاره 
به اینکه برخی از پروژه های پژوهش��ی دانشگاه صنعتی اصفهان در 
زمینه دفاعی اس��ت، تصریح کرد: در برخی پروژه ها وزارت دفاع به 
عنوان کارفرمای اصلی پای کار ایستاده اما طرح ها در شورای عالی 
عتف ) علوم، تحقیقات و فناوری( بالتکلیف مانده است.وی همچنین 
با اشاره به موج تجاری سازی ش��رکت های دانش بنیان و گسترش 
پژوهشکده ها گفت: اگر این موج رصد نشود هیچ دستاوردی از آن 

نصیب کشور نخواهد شد.

گندم کافی برای تولید آرد مرغوب 
در اصفهان وجود ندارد

عضو هی��ات مدیره کانون آرد گفت: در ش��رایط کنون��ی با توجه به 
خشکسالی های اخیر در استان، نیاز به واردات گندم به اصفهان باید 
در دستور کار قرار گیرد تا مشکل کمبود مواد اولیه کارخانجات تولید 
آرد به حداقل برس��د.محمد عصارزادگان با اشاره به وضعیت استان 
اصفهان در صنعت آرد کشور اظهار داش��ت: در حال حاضر اصفهان 
یکی از اس��تان های ش��اخص کش��ور در زمینه تولید آرد به حساب 
می آید.وی ادامه داد: با همکاری خوب مسووالن توانسته ایم بخشی 
از ماشین آالت کارخانه ها را نوسازی یا بهسازی کنیم و به صنعت آرد 
شکل منس��جم تری بدهیم.عضو هیات مدیره کانون آرد با اشاره به 
برخی مشکالت موجود در این زمینه تصریح کرد: در برخی مسایل 
همچنان مش��کالتی وجود دارد که امیدواریم با همکاری مسووالن 
این مشکالت برطرف شوند. وی یکی از این مشکالت را کمبود گندم 
برای تولید آرد مرغوب در کارخانجات دانست و اضافه کرد: در شرایط 
کنونی با توجه به خشکس��الی های اخیر در اس��تان اصفهان، نیاز به 
واردات گندم به استان باید در دستور کار قرار گیرد تا مشکل کمبود 

مواد اولیه کارخانجات تولید آرد به حداقل برسد.

فعالیت 2 هزار واحد صنعتی 
صادراتی در نواحی صنعتی

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک وش��هرک ه��ای صنعتی ایران 
با بیان اینک��ه 2 هزارواحد صنعتی صادراتی در ش��هرک ها و نواحی 
صنعتی سراسرکشور مس��تقر هس��تند، گفت: شناسایی مشکالت 
واقعی واحدهای تولیدی از مهمترین اولویت های س��ازمان در سال 
آتی خواهد بود.سیدمحمدعلی سید ابریش��می در نشست معاونان 
صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی سراسر کش��ور با بیان اینکه 
آمار درس��تی از وضعیت واقع��ی بخش خصوصی در کش��ور وجود 
ندارد، گفت:  طی سال های اخیر به رغم تالش های صورت گرفته، 
به دلیل ع��دم اطمینان برخ��ی از فعاالن اقتصادی، آم��ار دقیقی از 
 وضعیت سرمایه گذاران بخش خصوصی و مشکالت پیش روی آن ها 
جمع آوری نشده اس��ت.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن 
تاکید بر شناسایی دغدغه های اصلی واحدهای صنعتی، رسالت اصلی 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را ترغیب فعاالن 
بخش خصوصی به سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی و 

توسعه واحدهای صنعتی صادرات گرا عنوان کرد.

 کشف 2/5 تن پوشاک قاچاق 
در گمرک آستارا

مدیرکل گمرک آستارا از کشف2/5 تن پوشاک قاچاق از یک دستگاه 
کامیون ورودي به این گمرک خبر داد.

جهانگیر بخش��ي با اعالم مطلب فوق افزود: کارکن��ان درب مرزي 
گمرک آس��تارا در بین خودروهاي وارده به کش��ور به یک دستگاه 
کامیون ورودي خالي مظنون و پس از بازرس��ي دقیق موفق شدند 
محموله اي به مقدار 2500 کیلوگرم انواع البسه را کشف کنند.این 
محموله لباس قاچاق شامل کت و ش��لوار، لباس عروس، شلوار لي و 
بلوز بچه گانه بود که به منظور فریب ماموران گمرک به نحو بس��یار 

ماهرانه اي در قسمت انتهایي محفظه بار جاسازي شده بود.

 اجرای طرح جامع احیای
 حوضه آبريز زاينده رود کلید خورد

در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زاینده رود، 
اجرای طرح جامع احیای حوضه آبریز زاینده رود کلید خورد.

 اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زاینده رود به 
ریاس��ت وزیر نیرو و با حضور معاونان وزرای نیرو، جهادکشاورزی، 
صنعت، مع��دن و تج��ارت همچنین اس��تانداران اصفه��ان، یزد و 

چهارمحال بختیاری در دفتر وزیر نیرو برگزار شد.
اس��تاندار اصفهان درب��اره مصوبات این ش��ورا، اظهار داش��ت: در 
 این جلس��ه ضمن تصویب اصول حاک��م بر مدیری��ت حوضه آبریز

زاین��ده رود، در خصوص منابع و مصارف حوضه آبریز در ش��ش ماه 
آینده سال آبی بحث و تبادل نظر شد.

66 درصد راه های 
روستايی آسفالت شده اند

تقسیم آب زاينده رود 
براساس تاريخ

معاون راه روستایی وزیر راه و شهرس��ازی از آسفالت شدن 66 درصد راه های 
روستایی در کشور خبر داد.سید حسین میرشفیع ، اظهار داشت: هم اکنون 
102 هزار کیلومتر راه آسفالته روستایی در کشور داریم که 66 درصد از شبکه 

راه های روستایی آسفالت شده است.
وی با اشاره به اینکه توجه دولت و همکاری مجلس شورای اسالمی نسبت به 
راه روستایی افزایش یافته و بودجه مناسبی برای این امر اختصاص یافته است، 
اظهار داش��ت: به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات در سال جاری و مشکالت 
تحریم، هم اکنون به پیمانکاران بدهکار هستیم که امیدواریم در سال آینده با 

اختصاص یافتن بودجه، سرعت کار بیشتر شود.
میرشفیع با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون در خراسان رضوی 97 کیلومتر 
راه روستایی آسفالت شده است که از میانگین کشوری باال تر است، گفت: در 

این استان باید روستاهای باالی 50 خانوار از راه آسفالت برخوردار شوند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: باید مس��ایئل خشک ش��دن زاینده رود 
با جدیت پیگیری و تقسیم آب زاینده رود براس��اس سهمیه های قانونی که 
در تاریخ نیز آمده صورت گیرد. خشکسالی تنها نباید برای مصرف کنندگان 
قدیمی رودخانه زاینده رود باش��د و مصرف کنندگانی که در سال های اخیر 
اضافه ش��دند نیز باید به همین میزان خشکس��الی را حس کنند. متاسفانه 
نهادهای اجرایی و مسووالن با یکدیگر وحدت ندارند و بین آن ها تفرقه زیاد 
است به این دلیل اتاق بازرگانی سعی دارد تا با هماهنگ کردن نهادهای اجرایی 
و نمایندگان به ارایه راهکاریی برای حل معضل زاینده رود بپردازد. کسائیان 
به تالش های مسووالن اجرایی در راستای حل مسایل زاینده رود اشاره کرد 
و گفت: نسبت به گذشته، مسووالن فعلی به زاینده رود و مسایل پیرامون آن 
اهمیت بیشتری می دهند و جلسات متعددی را با افراد ذیربط برای حل این 

معضل داشتند. 

4
دولت با امنیتی کردن مقوله اقتصاد مخالف است

معاون برنامه ریزی و اشتغال اس��تانداری اصفهان گفت: فضای بازار، فضای عرضه و تقاضاست و دولت به شدت با 
امنیتی کردن مقوله اقتصاد مخالف است. علیرضا همدانیان در نشست کمیسیون تنظیم بازار ستاد هدفمند کردن 

یارانه ها گفت: تعیین قیمت ها در فضای عرضه و تقاضا در صورت کنترل فراوانی بازار بهترین گزینه است.
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مسووالن کانون سراسری انبوه س��ازان معتقدند اگر نرخ تورم در 
سال آینده 25 درصد تثبیت شود، افزایش قیمتی در بخش مسکن 
 نخواهیم داش��ت. همچنین با ادامه روند فعلی س��اخت و س��از تا 
10 سال دیگر مشکل مسکن داریم و قیمت ها 10 سال دیگر تعدیل 
می شوند.جمشید برزگر که حدود س��ه ماه است به عنوان رییس 
کانون سراسری انبوه سازان منتخب شده در اولین نشست خبری 
خود با خبرنگاران و اعضای کانون سراسری انبوه سازان اظهارداشت: 
باید بتوان در سال اقتصاد مقاومتی بخش ساختمان و انبوه سازی 
را نیز مقاوم کرد تا مشکالت پیش روی مسکن کاهش یابد.وی با 
اشاره به صنعت س��اختمان که از جمله اشتغال زاترین بخش های 
اقتصادی است، اظهار داش��ت: این صنعت با حداقل 160 صنعت 
دیگر در ارتباط اس��ت و می تواند این صنع��ت را متحول کند.وی 
راهکارهای خود برای حل مشکل مسکن کشور را این گونه عنوان 
کرد: کانون انبوه سازان راهکارهای فعال سازی و بهبود این صنعت 
را به دولت ارایه کرده اس��ت اما با گذشت ش��ش ماه از آغاز به کار 
دولت هنوز جلسه ای با این بخش خصوصی برگزار نشده اما درباره 
موانع پیش روی تولید مسکن جلساتی با مسووالن بانک مرکزی و 
وزارت کار برگزار شده است.برزگر با گالیه از این که تاکنون وزیر راه 
و شهرسازی حتی لحظه ای به این کانون وقت مصاحبه نداده است، 
گفت: این درحالی است که وزیر راه و شهرسازی بارها در زمان اخذ 
رای از مجلس یکی از برنامه های خود را بها دادن به بخش خصوصی 

اعالم کرد.رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن به مشکالت و 
چالش های کانون و مهندسان با سازمان نظام مهندسی اشاره کرد 
و اظهارداشت: این س��ازمان برای ساماندهی جامعه تاسیس شده 
اس��ت نه این که بخواهد برای همه چیز نسخه بپیچد.به گفته وی 
در هیچ کشوری چنین نیست که سازمان نظام مهندسی در همه 
امور دخالت کند بلکه وظیفه سازمان نظام مهندسی سازماندهی،  
رتبه بندی و... است.برزگر افزود: دولت در قوانین و مسایل مربوط 
به بانک ه��ا و تامین اجتماعی انبوه س��ازان را در جری��ان اقدامات 
انجام ش��ده قرار نمی دهد و ما باید در راهروه��ای مجلس بدویم 
 تا بتوانیم یک قانون را برگردانیم.وی با اش��اره به این که س��ازمان

 تامین اجتماعی از ما پول می گی��رد اما کارگران را بیمه نمی کند، 
گفت:در حال حاضر حساب کانون با یک اخطار یک روزه بسته شده 
است و این درحالی اس��ت که باید در پایان سال عیدی کارگران را 

واریز کنیم.
     پیش�نهاد افزايش مبلغ وام برای خروج رکود از بازار 

مسکن
وی با اشاره به ارایه راهکارهایی برای خروج مسکن از رکود گفت:  
کانون انبوه سازان پیشنهاد داده است تا سقف وام مسکن روستایی 
 ب��ه 35 میلیون تومان، درش��هرهای زیر 250 ه��زار نفر جمعیت 
50 میلیون تومان و شهرهای 250 تا 500 هزار نفر جمعیت سقف 

وام مسکن به 80 میلیون تومان افزایش یابد.

در ادامه ایرج رهبر- رییس کانون سراس��ری انبوه س��ازان استان 
تهران با اشاره به مشکل پیش آمده از مسدود شدن حساب کانون 
 و بیمه کارگران گفت: ب��ه علت یک روز تاخی��ر در پرداخت بیمه

 10 هزار مس��کن مهر پردیس در فاز پنج، شرکت بیمه جلوی کار 
ما را گرفته اس��ت.وی با بیان این که حق بیمه هر مترمربع مسکن 
مهر 5200 تومان اس��ت، اف��زود: بیمه پس از ی��ک روز اخطار در 
خصوص واریز مبلغ بیمه، از ادامه کار ما در پروژه های مسکن مهر 
جلوگیری کرد و اکنون حس��اب ما بسته است.رهبر با بیان این که 
در چهار سال اخیر 160 میلیون مترمربع پروانه ساختمانی صادر 
شده است، گفت: اگر برای هر مترمربع به طور متوسط یک میلیون 
 تومان هزینه شود در مجموع 160 هزار میلیارد تومان یعنی ساالنه 

40 هزار میلیارد تومان برای ساخت هزینه شده است.
رییس کانون انبوه سازان تهران با یادآوری این که این رقم چهار برابر 
بودجه های عمرانی کشور است، افزود: سازمان نظام مهندسی به 

جای نظارت، بودجه های مردم را حیف و میل می کند.
رهبر در ادامه با اشاره به پیش��نهاد اجرای شهرک های مسکونی 
توسط بخش خصوصی گفت: شورای معماری و شهرسازی وزارت 
راه این پیش��نهاد را تصویب کرد و معاون وی نیز این پیش��نهاد را 

به عنوان یکی از برنامه های خود اعالم کرد.
     کاهش قیمت مسکن با صنعتی سازی

رهبر افزود: با شهرک سازی توسط بخش خصوصی قیمت مسکن 
با صنعتی سازی و بر اساس معماری علمی و حساب شده کاهش 
می یابد.رییس کانون انبوه س��ازان تهران خاطرنشان کرد: با وجود 
همه پیگیری های صورت گرفته در دولت قبلی و دولت کنونی هنوز 
این برنامه به جایی نرسیده است.در ادامه اعضای کانون سراسری 
انبوه سازان با اشاره به افزایش قیمت مسکن در سال آینده اظهار 
داشتند که بازار مس��کن در س��ال آینده با افزایش قیمت مواجه 
نخواهد شد.برزگر با اشاره به نرخ تورم در سال آینده افزود: درحالی 
که نرخ تورم در سال آینده 25 درصد تثبیت شود، افزایش قیمتی 

در بخش مسکن نخواهیم داشت.
     نیاز به 3 میلیون واحد مسکونی

در ادامه محتش��م، دبیر کانون سراسری انبوه س��ازان با اشاره به 
افزایش جمعیت و وجود ساالنه 800 هزار ازدواج در کشور گفت:در 

حال حاضر به سه میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.
وی افزود: در شرایط فعلی به زور می توان یک میلیون و 100 هزار 
واحد مسکونی س��اخت و اگر این روند ادامه یابد تا 10 سال آینده 
مشکل مسکن خواهیم داشت. اما اگر امروز تا 10 سال آینده ساالنه 
 حداقل یک میلیون و 100 هزار واحد مس��کونی س��اخته شود تا

10 سال آینده بازار مسکن به تعادل می رسد.

پیش بینی  انبوه سازان درباره آينده مسکن

سرنوشت سهام عدالت خانه گران نمی شود مشروط به تثبیت تورم 25 درصدی
کارگران چه شد؟

 رییس کانون هماهنگی ش��ورای اس��المی کار سراسر 
کشور از وضعیت پرداخت سهام عدالت جامعه کارگری 
انتقاد کرد و گفت: نباید ب��ه مردم وعده داد و به آن عمل 

نکرد.
اولیاء علی بیگی ، اظهارداشت: سهام عدالت همانطور که 
از نام آن برمی آمد س��هامی بود که دولت تصمیم گرفت 
عادالنه بین اقش��ار ضعیف و دهک های نیازمند تقسیم 

کند تا کمکی برای زندگی و معیشت آن ها باشد.
وی ادامه داد: از همین رو انتظار داش��تیم در توزیع این 
 س��هام اولویت اصلی ب��ا خانوارهای فاقد درآم��د، افراد

 تحت پوشش س��ازمان های حمایتی از جمله بهزیستی 
و کمیته امداد و همچنین کارگران باش��د اما متاسفانه 
تاکنون بخش عظیمی از این اقشار از گرفتن سهام عدالت 

محروم مانده اند.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اس��المی کار سراسر 
کشور معتقد است، توزیع نشدن سهام عدالت بین اقشار 
نیازمند و خصوص��ا جامعه کارگری موج��ب نارضایتی 
 آنان و انح��راف این ط��رح از ه��دف اصلی خود ش��ده

 است.
علی بیگی با بیان این که توزیع س��هام عدالت بین اقشار 
نیازمند از تعهدات دولت نهم و ده��م بود، گفت اگرچه 
پرداخت س��هام عدالت کارگ��ران در حیط��ه تعهدات 
دولت فعلی نیست اما از دولت تدبیر وامید انتظار داریم 
 از اشتباهاتی که در گذش��ته رخ داده درس بگیرد و اگر

 می خواهند طرحی این چنینی اجرا کنند قبل از هرگونه 
 اطالع رس��انی و وعده دادن ب��ه مردم مطالع��ات کافی

 در خصوص اجرای آن داشته باشند.
به گفته این مسوول این که به مردم وعده داده می شود 
و بعد به آن عمل نمی شود بی اعتمادی ایجاد می کند و 
بهتر است اگر مش��کلی وجود دارد مسوولین صادقانه با 
 مردم در میان بگذارن��د تا این که وع��ده بدهند و عمل

 نکنند.
علی بیگی تصریح کرد: اقدامات این چنینی فاصله دولت 

و مردم را زیاد می کند.
وی اضاف��ه ک��رد: مش��ابه وضعی��ت س��هام عدالت در 
خصوص کارت خرید کارگران ه��م رخ داد و قرار بود به 
 کارگران کارت خرید1/5 میلیون تومانی داده ش��ود و از
  آن ه��م رونمای��ی ش��د، ام��ا کارگ��ری آن را دریافت

 نکرد.

سهام عدالت؟

معاون فرمانداری ش��هرضا گفت:درصدد بهره گیری از فاضالب 
شهری شهرضا در مصارف آب صنعتی هستیم.

به گزارش فارس، سید حمید بحرینی در نشست کارگروه پسماند 
شهرستان شهرضا با بیان این که یکی از مهمترین تاکیدات دین 
اسالم اهتمام همگانی نسبت به رعایت اصول بهداشتی و حفاظت 
از فضای زیست محیطی است، اظهار داشت: باید از تمام امکانات 
و زیر س��اخت های فرهنگی و اجتماعی در راس��تای تبیین این 
موضوع مهم اس��تفاده کنیم. وی ادامه داد: حساسیت نسبت به 

سالمت فردی و عمومی از نکات مهمی به شمار می رود که باید 
اقشار مختلف جامعه نسبت به اهمیت آن آگاه باشند و در این بین 

مسووالن از وظایف قابل توجهی در این حوزه برخوردار هستند.
معاون فرماندار شهرضا با اش��اره به این که در چارچوب تدوین 
سیاست های توسعه صنعتی شهرستان باید امکانات و خدمات 
الزم  برای جلوگیری از اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت  
این واحد ها لحاظ شود، تصریح کرد: هرگونه انتخاب مکان برای 
دفن پسماند های تولید ش��ده در سطح ش��هرضا باید براساس 
مطالعات علمی و هم اندیشی با متخصصان مجرب صورت بگیرد، 
تا از بروز  احتمالی مشکالت و نارس��ایی های گسترده در آینده 

جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که بهره گیری 
از پساب های صنعتی جزو مهمترین راهکار های کاهش مصرف 
آب در بخش صنعت به ش��مار م��ی رود، اف��زود: در حال حاضر 
شهرس��تان های زرین شهر و مبارکه از این ش��یوه برای مصارف 
آب در بخش صنعتی استفاده کرده اند که امیدواریم در آینده ای 
نزدیک با محوریت بخش خصوصی شاهد تحقق این امر مهم در 

شهرضا باشیم.

 

ریی��س اداره مناب��ع طبیعی و آبخی��زداری ش��هرضا گفت: 
شهرک های صنعتی ش��هرضا باید براس��اس رعایت اصول و 
اس��تاندارد های ملی و مبتن��ی بر حفاظت از محیط زیس��ت 

اجرایی توسعه پیدا کنند.
 ام��ان اهلل نیک رو در نشس��ت کارگروه پس��ماند شهرس��تان 
شهرضا اظهار داشت: اوایل س��ال 90 طرح جامع و سازنده ای 
در راستای ساماندهی وضعیت پسماند واحد های صنعتی در 
شهرضا تدوین و اجرایی ش��د اما پس از مدت کوتاهی شاهد 

توقف این طرح بودیم. وی ادامه داد: پس از متوقف شدن طرح 
جامع ساماندهی پس��ماند ها در ش��هرضا هیچ طرح یا برنامه 
دیگری در این حوزه تدوین نشده است و این موضوع می تواند 
آثار و مخاطرات قابل توجهی را برای مجموعه شهرس��تان به 

همراه داشته باشد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری ش��هرضا با اش��اره به 
اینکه کم توجهی به آثار زیان بار پسماند های صنعتی مشکالت 
قابل توجهی را در حوزه س��المت برای ش��هروندان به همراه 
دارد، تصریح کرد: در این زمین��ه آمادگی های الزم برای ارایه 
فضای مناس��ب به منظور دفن اصولی پس��ماند های صنعتی 
وج��ود دارد و در وضعیتی ک��ه این موضوع براس��اس تفاهم 
متولیان امر حل و فصل نش��ود، باید در س��طح دستگاه های 

قضایی این موضوع را پیگیری کنیم.
وی با تشریح وظایف شرکت ش��هرک های صنعتی در حوزه 
مدیریت پسماند های بخش صنعت اضافه کرد: در حال حاضر 
یک مکان مناسب در محدوده نصر  آباد برای دفن پسماند های 
ویژه انتخاب شده است، که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد 

بستر سازی مناسب در این بخش باشیم.

معاون فرمانداری شهرضا:

درصدد بهره گیری از فاضالب در مصارف آب صنعتی هستیم
ريیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرضا:

اصول استاندارد در توسعه شهرک های صنعتی رعايت شود 

استاندار اصفهان گفت: در 6 ماه گذشته اصفهان میزبان 40 هیات 
سیاسی از کشورهای مختلف جهان بوده و همه آن ها تمایل زیادی 
برای حضور در ش��هر اصفهان نش��ان داده اند.رس��ول زرگرپور در 
شانزدهمین جشنواره تجلیل از پیشکسوتان، نخبگان و چهره های 
برتر صنعت استان اصفهان اظهار داشت: اصفهان با بیش از 10 هزار 
واحد صنعتی، مرکز خلق و صدور ای��ده وخالقیت های گوناگون و 

صنعتی ترین استان کشور است.
وی با بیان اینکه کسب این جایگاه و پیشرفت صنعت استان مرهون 
زحمات پیشکسوتان و نخبگان صنعتی استان بوده، افزود: 15 درصد 
تولید ناخالص صنعتی، 65 درصد فوالد، 50 درصد سیمان و صنایع 
 س��اختمانی، 27 درصد از فرآورده های نفتی، 11 درصد صادرات 
غیر نفتی و 9 درصد انرژی برق کش��ور در اس��تان اصفهان است.

اس��تاندار اصفهان تصری��ح کرد: با وجود مش��کالت آب اس��تان، 
کشاورزی نیز در اصفهان رونق بسیار خوبی دارد و 200 هزار هکتار 

از اراضی زیر کشت و تولید محصوالت مهم است.
وی گفت: در 6 ماه گذش��ته اصفهان میزبان 40 هیات سیاسی از 
کش��ورهای مختلف جهان بوده و همه آن ها تمای��ل زیادی برای 
حضور در شهر اصفهان نش��ان داده اند.زرگرپور با اشاره به جایگاه 
هنری و مذهبی اصفهان گفت: این مایه افتخار شهر اصفهان است 
که بر اساس آمار گیری جهانی، اصفهان یکی از 10 کشور نخست 

مشهور برای بازدید گردشگران است.سیدعبدالوهاب سهل آبادی، 
نایب رییس اتاق اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت رسالت 
صنعتگران در ایجاد اش��تغال پایدار گفت: اقتصاد مقاومتی زمانی 
تحقق پیدا می کند که صنعت پویا باش��د و ب��ا ظرفیت کامل خود 
 کار کند. وی خاطرنش��ان کرد: برای حمای��ت از تولید داخلی باید 
فرهنگ س��ازی در زمینه اس��تفاده از این تولیدات صورت گیرد. 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ش��ورای اسالمی نیز در این 
جلسه گفت: در تدوین قانون نباید به صورتی عمل شود که قانون 

از تولید طلبکار باشد، بلکه نمایندگان مجلس باید بدانند که ما نه 
تنها از بخش تولید طلبکار نیستیم بلکه به آن ها بدهکار هم هستیم.

محسن صرامی با اشاره به جایگاه اس��تان اصفهان در کشور از نظر 
دریافت بودجه و پرداخت مالیات، گفت: متاس��فانه اصفهان از نظر 
دریافت بودجه های دولتی در کش��ور، جایگاه یکی مانده به آخر را 
دارد. در این مراس��م از ابوالقاسم س��رتیپی به عنوان پیشکسوت و 
از علیرضا نادری  ب��ه عنوان نخبه صنعت و از مرحوم حاج رس��ول 
گل شیرازی تجلیل شد. در بخش نخبگان علیرضا چاووشی، علیرضا 
نادری، رضا حسینی، مرتضی ایرانپور، محمدباقر زرگرپور، ابراهیم 
احمدی و احمد  خوروش برگزیده ش��دند. در بخش پیشکسوتان 
احمد فرهی ،غالمعلی سرتاج، حس��ین شاه سیا، عباسعلی گلکار ، 

ابوالقاسم سرتیپی، اکبر نقش و محمد علی رجالی برگزیده شدند.

استاندار اصفهان خبر داد:

سفر بیش از 40 هیات سیاسی کشورهای جهان به اصفهان



یادداشت

     سومین شماره دوهفته  نامه سینمای خانگی با موضوع نقد و معرفی آثاری از جمله ضدگلوله، گناهکاران، 
تماس و ... که به  تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده اند، منتشر شد.سومین شماره این دو هفته نامه با آثار 

و گفتاری از فرامرز قریبیان، رضا کیانیان، حسن فتحی، رضا رویگری و... همراه است. 
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شماره تازه »سینمای خانگی« منتشر شد
هفتیادداشت

نخستین نشست باشگاه پژوهشگران 
شهاب سنگ برگزار می شود

باش��گاه  نشس��ت  نخس��تین   
پژوهش��گران با عنوان آش��نایی با 

شهاب سنگ ها برگزار می گردد.
مدیر مرکز نجوم ادیب گفت: در این 
نشست حس��ن عباسی، کارشناس 
 زمی��ن شناس��ی س��خنرانی را 
ب��ا »آش��نایی  موض��وع   ب��ا 

شهاب س��نگ ها« ارایه خواهد کرد. وی در سخنرانی خود به معرفی 
 منش��ا ش��هاب س��نگ ها و وجه تمایز آن ها با س��نگ های زمینی

می پردازد و پیرامون روش های کش��ف آن ها در زمین توضیحاتی 
ارایه خواهد کرد.  وی افزود: همچنین در ادامه این نشس��ت، سپیده 
قاضی عسگر از اعضای باشگاه پژوهشگران شهاب سنگ، درباره طرح 
شهاب س��نگ در پش��ت بام و ویژگی های میکرو شهاب سنگ ها به 

سخنرانی می پردازد. 

در کارگاه آموزشی گیاهان دارویی 
شرکت کنید

برنامه ای با عنوان کارگاه آموزشی 
گیاهان دارویی در باغ بانوان ناژوان 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان برگزار می شود.

ش��اهزیدی، مدیر باغ بانوان ناژوان 
گفت: این برنامه به مناسبت نزدیک 
شدن به ایام سال نو و ایجاد اوقاتی 

شاد و مفرح برای شهروندان محترم در این مکان برگزار می شود. 
وی افزود: برگزاری جشن درختکاری به همراه اهدای نهال ، مسابقات 
تفریحی و مهیج و همچنین آموزش هفت سین با استفاده از وسایل 
دور ریز و بال مصرف از دیگر بخش های موجود در این برنامه هستند. 
گفتنی است که کارگاه آموزشی گیاهان دارویی تا ۲۲ اسفند از صبح 
تا بعد از ظهر در باغ بانوان ناژوان ، واقع در ناژوان انتهای خیابان الفت 

برگزار خواهد شد. 

 سریال »تایتانیک، خون و فوالد« 
به شبکه 4 می آید

شبکه چهار سیما سریال »تایتانیک، 
خون و فوالد« را به عن��وان مجموعه 
نوروزی خ��ود انتخاب کرد. س��ریال 
ف��والد« و  خ��ون   »تایتانی��ک 

  Titanic blood and steel
محصول مشترک کشورهای فرانسه، 
ایتالیا، کانادا و ایرلند، در ایام نوروز 93 
از شبکه چهار سیما پخش می شود.کی ران دانلی در سال ۲01۲ این سریال 
را در ژانر درام و تاریخ��ی کارگردانی کرد تا کوین زگ��رز، درک جاکوبی، 
آلساندرا ماسترو ناردی در مقابل دوربین آن نقش آفرینی کنند.این سریال 
1۲ قسمتی، از کارخانه ساخت کشتی تایتانیک، کارگردان و مهندسان آن 
آغاز می شودو تعارض و کش��مکش های طبقه کارگران و اغنیا  به تصویر 
کشیده می شود. در طول ساخت کشتی، تنش میان کارگران و اغنیا افزایش 
می یابد. تا جایی که ولف در پی کاهش هزینه ها، با استفاده از مواد ارزان تر 
است اما کارگران در تالشند با تشکیل اتحادیه ها حق نظر دادن پیدا کنند. 

در اوج این کشمکش ها، مارک به صوفیا عالقه مند می شود.

طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه 
رییس اداره اوقاف و امور خیریه بادرود 
گفت: بقاع متبرکه بهترین مکان برای 
اجرای برنامه های طرح آرامش بهاری 
است و این طرح سبب ترویج سنت های 

اصیل اسالمی در میان مردم می شود.
حجت االس��الم ول��ی اهلل روان اظهار 
داش��ت: طرح آرامش بهاری با هدف 
تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، تقویت باور های دینی مذهبی و ارتقای 
سطح فکری و فرهنگی زایران در آستان مقدس امامزاده آقا علی عباس )ع( و 

شاهزاده محمد )ع( بادرود برگزار می شود.
وی اضافه کرد: تبلیغ و ترویج س��نت های اصیل اسالمی و خدمت رسانی 
مطلوب و ایجاد رضایت و عالقه مندی در زایران و گردشگران نوروزی از دیگر 
اهداف برگزاری این طرح در امامزاده آقا علی عباس )ع( محسوب می شود.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه بادرود تصریح کرد: اجرای مراس��م لحظه 
تحویل سال نو همراه با قرائت ادعیه توسل، کمیل، ندبه، زیارت آل یاسین 
و دعای تحویل س��ال، نقاره زنی، پخ��ش زنده پیام ن��وروزی رهبر معظم 
انقالب و برپایی خیمه های معرفت، عطر افش��انی و گلب��اران قبور مطهر 
 شهدا، تهیه هفت س��ین قرآنی نیز از برنامه های اجرایی در قالب این طرح

 است.

 فروش »معراجی ها«
 از نیم میلیارد گذشت

مدیر پخ��ش فیلمی��ران از فروش 
نیم میلیارد تومانی فیلم سینمایی 
»معراجی ها« در مدت 1۲ روز خبر 

داد. 
امیر قطبی مدی��ر پخش فیملیران 
گفت: در مجموع و از 1 اس��فندماه 
تاکنون این فیلم در تهران به فروش 
370 میلیون تومانی و در شهرستان 
به فروش 180 میلیون تومانی رسیده است که این نشان دهنده آمار 

خوبی برای گیشه این فیلم است.
 در نس��خه س��ینمایی »معراجی ها« اکب��ر عبدی، دانی��ال عبادی، 
بهاره افش��اری، برزو ارجمند، مه��ران رجب��ی، پوراندخت مهیمن، 
پندار اکبری، س��ید جواد هاش��می، اصغر نقی زاده، عباس محبوب، 
ماشااهلل شاه مرادی زاده و غیره بازی کرده اند و برخالف خالصه های 
 منتشر شده، نس��خه س��ینمایی داس��تانی کامال متفاوت با سریال

 دارد. در خالصه داس��تان نس��خه س��ینمایی آمده اس��ت محمد با 
بازی پندار اکبری جوانی است که ش��وق رفتن به جبهه را دارد اما با 
مخالفت های سرسختانه پدرش )با بازی مهران رجبی( مواجه می شود 
و پدر برای رفتن او به جبهه ش��رط های عجیب و غریب می گذارد تا 
این که محمد ش��بانه از خانه فرار کرده و به جبهه می رود و پدر برای 

بازگرداندن او راهی منطقه می شود.

برگزاری چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی هنریمعتمدآریا: میدان نقش جهان متعلق به تمام دنیاست

در چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات طی مراسم تجلیل 
از فاطمه معتمدآریا، وی گفت: آمدن به شهر الجوردی اصفهان که 
در جهان بی نظیر است و تنها میدان نقش جهان آن متعلق به تمام 

دنیاست برای من مساوی با امیدواری در زندگی است.
 فاطمه معتمدآریا در این مراس��م پ��س از دریافت لوح و تندیس 
جش��نواره، لوح تقدیر و صنایع دستی اصفهان اظهار داشت: هیچ 
حرفی باقی نمی ماند زمانی که این همه عشق،مهر و بخشندگی 
 وجود دارد.وی افزود: آمدن به این ش��هر الج��وردی که در جهان

 بی نظیر است و تنها میدان نقش جهان آن متعلق به تمام دنیاست 
برای من مساوی با امیدواری در زندگی است.

 معتمدآری��ا تاکی��د ک��رد: ب��زرگ ترین هدی��ه خداون��د به من

 زاون قوکاسیان بود.ابتدا از وی تشکر می کنم.
      راز مان�دگاری هنرمن�دان خیر، پایبن�دی به اصول 

اخالقی و نیکی
همچنین در این مراسم حسین موالیی رییس جشنواره حسنات 
اظهار داشت: برای من جای افتخار است که این جشنواره را  برای 
نخستین بار در کشور از اصفهان آغاز کردیم و امیدواریم با همت 
جوان��ان عالقه مند به نیک��وکاری و عرصه س��ینما نقش موثری 

درترویج احسان و نیکوکاری در صحنه سینما داشته باشیم.
وی افزود: امشب برای بزرگداشت دو تن از چهره های معروف کشور 
حضور داریم که هر دو عالوه بر هنرمند بودن در آالم مردم و در غم 
و شادی آن ها سهیم بوده اند و این ارزش بزرگی در میان هنرمندان 
کشور است.رییس جشنواره حسنات با اشاره به این که نیک نامی 
این دو تن به باورها و ارزش های انس��انی اس��ت، بیان داشت: در 
مراسم افتتاحیه جشنواره از شهرام ناظری خواننده خوب کشورمان 
 تقدیر کردیم که وی عالوه بر این که خواننده خوش ذوقی اس��ت 
 کنسرت های بس��یاری در راه خیر برگزار کرده است که از جمله

 آن ها برگزاری کنس��رت به نفع  دانش آموزان حادثه دیده شین 
آبادی بود.موالیی با اشاره به این که این فعالیت های ناظری نشانه 
همدردی وی در آالم مردم است، تصریح کرد: جوان ها بدانند که 
تنها با هنر نمی توانند معروف شوند بلکه باید پایبند به اصول ارزشی 

باشیم که این هنرمندان به آن اقدام کرده اند.

    

معاون حقوقی، امور مجلس و اس��تان های وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از برگزاری چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، 
هنری و حقوق مرتبط از ششم اردیبهشت 1393 در تهران خبر داد.

حسین نوش آبادی اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به عنوان متولی اصلی حق مولف کش��ور، در راس��تای حمایت از 
پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و فرهنگ سازی در خصوص رعایت 
حقوق این افراد، این همایش را با رویکرد ویژه به نقش سازمان های 
مدیریت جمعی برگزار خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: مدیریت 
جمعی حق مولف و حقوق مرتبط موضوعی است که در آن خالقان 
آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط به سازمان ها، انجمن ها 
و یا موسسات مدیریت جمعی اجازه می دهند تا حقوقشان را اداره 

کنند یعنی با نظارت بر نحوه استفاده از آثار شان توسط دیگران، 
مجوز استفاده از آن را به دیگران بدهند و حق التالیف دریافت کنند. 
معاون حقوقی، امور مجلس و اس��تان های وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با بیان این که این تشکیالت تا کنون در ایران سابقه نداشته 
است، افزود: با توجه به تجربیات کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان و 
ژاپن در تشکیل چنین نهادهایی و تاثیر آن در تسهیل دسترسی 
قانونی افراد جامعه به آثار ادبی و هنری از یک سو و تجاری سازی 
آثار با هزینه کمتر از سوی دیگر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تاسیس چنین نهادی را در الیحه جامع حمایت از حقوق مالکیت 
ادبی، هنری و حقوق مرتبط که مراحل پایانی را در دولت سپری 
 می کند و به زودی به مجلس ش��ورای اس��المی ارسال می شود، 

پیش بینی کرده است. 
نوش آبادی گفت: وزارت ارش��اد در تالش است با انجام این گونه 
اقدامات ضمن فراهم سازی بس��ترهای حقوقی و قانونی مناسب 
برای ارتقای خالقیت ها و آفرینش های ادبی و هنری، با همکاری 
بخش غیردولتی به استقرار حرفه ای نظام مالکیت فکری در کشور 

دست یابد. 
چهارمین همایش ملی حق��وق مالکیت ادبی، هن��ری و حقوق 
مرتبط با رویکرد ویژه به نقش سازمان های مدیریت جمعی، ششم 
اردیبهش��ت 1393 همزمان با روز جهانی مالکیت فکری در تاالر 

وحدت برگزار خواهد شد.

موسیقی 

 رهنما :جای موسیقی
 کنار پفک نیست

خواننده موسیقی پاپ کشورمان با ارایه جزییاتی درباره آلبوم 
در دس��ت انتش��ارش تاکید کرد که قصد ندارد این محصول 
 فرهنگ��ی را در س��وپرمارکت ها عرضه کند.مان��ی رهنما در 
گفت وگو با مهر در توضیح آلبوم جدی��دش این گونه گفت: 
این آلبوم  که در فضایی کامال متفاوت نسبت به سایر کارهایم 
قرار دارد هم اکنون در مرحله صدور مجوز قرار دارد و به محض 
دریافت مجوز به تهیه کنندگی اشکان یوسف پور با محتوایی 
بسیار متفاوت از آلبوم های قبلی ام و همچنین تغییر در نحوه 
پخش وارد بازار موسیقی می ش��ود.وی ادامه داد: شما در این 
آلبوم فضای جدیدی از کارهای موسیقی مانی رهنما را تجربه 
می کنید اما آن چه برای من مهم بود خارج نشدن از شخصیت 
همیشگی خودم بوده اس��ت اما همین که توانسته ام فضای 
جدید و متفاوتی را تجربه کنم برایم دارای جذابیت های فراوانی 

بود که امیدوارم مورد پسند مخاطبان نیز قرار گیرد.
رهنما درباره جزییات آلبوم توضیح داد: آلبوم جدیدم شامل 
14 قطعه با ترانه های��ی از بابک صحرایی، س��جاد ایران نژاد، 
افشین مقدم و ... است که به تهیه کنندگی اشکان یوسف پور 
تا پایان س��ال جاری منتش��ر می ش��ود. این در حالی است 
که علیرضا افکاری و بهن��ام رهنما نی��ز در تنظیم آهنگ ها 
به من کمک کردند.این خواننده موس��یقی پ��اپ ادامه داد: 
نوع موس��یقی ای که برای ای��ن آلبوم انتخاب ک��ردم دارای 
قالب های متفاوتی اس��ت و این آلبوم به نظر خودم می تواند 
به عنوان یکی از متفاوت ترین کارهایم ش��ناخته شود. البته 
اگر بخواهم گونه ای را برای این آلب��وم انتخاب کنم می توان 
از گونه پاپ - راک یاد کرد که این گونه در کارهای قبلی من 
کمتر دیده می ش��د.رهنما در بخش دیگری از صحبت های 
خود گفت: شرایطی که برای پخش این آلبوم موسیقی در نظر 
گرفتیم شرایط کامال ویژه ای است که در ایام توزیع آن در قالب 
یک لوح فشرده خاص با طول و تفصیالت و توضیحات کامل 
 به عالقه مندان ارایه خواهد ش��د. البته ما در این فضا طوری

 برنامه ریزی کردیم که آلبوم پخش س��وپر مارکتی نداشته 
باشد چرا که به اعتقاد من سوپرمارکت جایگاه مناسبی برای 
عرضه آثار فرهنگی نیست.خواننده آلبوم »فصل پرواز« ادامه 
داد: م��ا به هیچ عنوان دوس��ت نداریم خود را افرادی نش��ان 
 دهیم که مخالف جریان های روز هستند اما حقیقتا من هیچ 
عالقه ای به عرضه سوپرمارکتی آثارم ندارم چرا که معتقدم 
 این روند اه��داف فرهنگی مولف��ان آثار هنری را زیر س��وال

 می برد. من پفک، مایع ظرفشویی، دستمال، بستنی و سیگار 
تولید نمی کنم که بخواهم آن را در سوپرمارکت توزیع کنم.

پنج فیلم در اکران نوروزی 93 در س��رگروه های سینمایی با 
هم به رقابت می پردازند که در کن��ار آن ها یک فیلم در گروه 
سینمایی آزاد به نمایش درمی آید و باید دید از میان این آثار 
کدامیک گوی سبقت را در گیشه و جذب مخاطب از دیگران 

می رباید.
به گزارش مه��ر، اکران نوروزی س��ال 93 س��ینمای ایران با 
 نمایش پن��ج فیلم س��ینمایی »چ« ب��ه کارگردان��ی ابراهیم

 حاتمی کیا در گ��روه س��ینمایی آزادی، »طبقه حس��اس« 
ب��ه کارگردانی کمال تبریزی در گروه س��ینمایی اس��تقالل، 
»معراجی ها« به کارگردانی مسعود ده نمکی در گروه سینمایی 
قدس، »خط ویژه« ب��ه کارگردانی مصطف��ی کیایی در گروه 
سینمایی آفریقا، »با دیگران« به کارگردانی ناصر ضمیری در 

گروه سینمایی فرهنگ شکل می گیرد.
می توان گفت با آغاز اکران »خط ویژه« در سینماهای تهران 
به نوعی اکران نوروزی هم کلید خورده اس��ت و با پیوس��تن 
»طبقه حساس« شکل جدی تری به خود می گیرد. البته فیلم 
»معراجی ها« نیز چند هفته ای هس��ت ک��ه روی پرده رفته و 

فروش خوبی داشته است.
 فیلم س��ینمایی »چ« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا که در 
سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر توانست جوایزی 
 را از آن خود کن��د، روایتی از زندگی مصطف��ی چمران از روز

 ۲۵ تا ۲7 مرداد 13۵8 اس��ت. روزهایی ک��ه حضرت آیت اهلل 
خمینی در فرمانی، مهلت ۲4 ساعته  ای به دولت و ارتش داد 
تا حصر پاوه را بش��کنند و منطقه را از وجود نیروهای کومله و 

دموکرات پاک سازی کنند.
در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون فریبرز عرب نیا، سعید 
راد، مریال زارعی، بابک حمیدیان، مهدی سلطانی، اسماعیل 
سلطانیان، امیررضا دالوری، خسرو شهراز، مژگان خالقی، پیام 

الریان، رضا نوری حضور دارند.
همچنین فردین خلعتبری موس��یقی این فیلم س��ینمایی را 
س��اخته اس��ت. »چ« را می توان یکی از بهترین ساخته های 

ابراهیم حاتمی کیا دانست.
 فیلم سینمایی »طبقه حساس« به کارگردانی کمال تبریزی، 
یک فیلم کمدی اس��ت که فیلمنامه آن توس��ط پیمان قاسم 
خانی نوشته شده است و داستان مردی را روایت می کند که 
بعد از مرگ همس��رش او را در یک قبر دو طبقه دفن می کند 
 اما پس از مدتی که سر مزار همسرش می رود متوجه می شود 
 ب��ه اش��تباه م��ردی غریب��ه در آن م��کان دف��ن ش��ده

 است.
رضا عطاران، پانته آ به��رام، بهاره رهنما، پیمان قاس��م خانی، 
هوتن شکیبا، بهرام ابراهیمی، سوگل قالتیان، محمد بحرانی، 
بهادر مالکی، کاظم س��یاحی، عرفان ناصری، لیلی فرهاد پور، 

نادر فالح، ش��بیر پرس��تار، با حضور افتخ��اری آزاده صمدی 
 از بازیگ��ران جدیدتری��ن س��اخته کم��ال تبریزی به ش��مار

 می روند.
این کارگردان سینما بعد از چندین سال دوری از عرصه سینما، 
با »طبقه حساس« بازگش��ت. رضا عطاران برای بازی در این 
فیلم سینمایی توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را از 

سی و دومین جشنواره فیلم فجر از آن خود کند.
 فیلم سینمایی »معراجی ها« به کارگردانی مسعود ده نمکی 
یازده روز است که در سینماهای کشور در حال اکران است و در 

نوبت اکران نوروزی به نمایش خود ادامه می دهد.
در خالص��ه داس��تان »معراجی ها« آمده اس��ت: قرار اس��ت 
تعدادی از شهدای گمنام تفحص ش��ده در یکی از دانشگاه ها 
دفن شوند اما گروهی از دانش��جویان با تحریک استاد گنجی 
اقدام به آش��وب و جنجال در دانش��گاه می کنن��د که این امر 
آغاز قصه ای می ش��ود که گروه دانش��جویان مجبور به سفری 

ناخواسته می شوند.
اکبر عب��دی، حمید لوالیی، رض��ا رویگری، دانی��ال عبادی، 
برزو ارجمند، س��یدمهرداد ضیایی، غالمحسین لطفی، مجید 
شهریاری، اصغرنقی زاده، اسماعیل سلطانیان، بهاره افشاری، 

مریم کاویانی و الله صبوری بازیگران این فیلم هستند.
این فیلم در سی و دومین جش��نواره بین المللی فیلم فجر در 

چند اکران خاص به نمایش درآمد.
 فیلم سینمایی »خط ویژه« به کارگردانی مصطفی کیایی که 
در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود کرد، یکی دیگر از 
فیلم هایی اس��ت که در اکران نوروزی سال 1393 به نمایش 

درآمده است.
»خط ویژه« یک فیلم اجتماعی و ش��هری است که به مسایل 
جوانان و جامعه امروز می پردازد. داستان فیلم روایت مقطعی از 
زندگی چند جوان است که پول هنگفتی به دست می آورند و...

در این فیلم هانیه توسلی، مصطفی زمانی، میترا هجار، هومن 
س��یدی، میالد کی مرام، محس��ن کیائی و... بازی می کنند. 
خواننده تیتراژ اول این فیلم سینا حجازی و تیتراژ پایانی رضا 
یزدانی است. میالد کی مرام برای بازی در این فیلم سینمایی 
توانست س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از 

جشنواره فیلم فجر امسال به دست آورد.
 فیلم س��ینمایی »با دیگران« به کارگردانی ناصر ضمیری نیز 
در س��ی و دومین جش��نواره بین المللی فیلم فجر به نمایش 

درآمده است.
این فیلم سینمایی داس��تان زنی به نام آرزو است که به دلیل 
س��قط جنین های مکرر امید خود را به داشتن فرزند از دست 
داده است و زندگی مشترک او با امیرحسین در شرایط بحرانی 

قرار دارد.
هنگامه قاضیانی، بابک حمیدیان، حسن محجوب، لیال زارع، 
حمیدرضا آذرنگ از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

برنده بازی اکران نوروزی کیست ؟

رقابت 5 کارگردان در بهترین نوبت اکران

رییس کمیته دایمی نهضت مطالعه مفید شهرس��تان کاشان 
گفت: مطالع��ه  کتاب ه��ای دیجیتالی را نمی ت��وان جایگزین 

کتاب کرد.
علیرضا جوادی، ریی��س کمیته دایمی نهض��ت مطالعه مفید 
شهرس��تان کاش��ان در همای��ش تجلی��ل از فع��االن عرصه 
نهضت مطالعه مفید کاش��ان گفت: هرچند ام��روز در دهکده 
جهانی با برخ��ورداری از ش��بکه های اینترنتی دسترس��ی به 
کتاب های دیجیتالی آس��ان تر شده اس��ت اما هیچ مطالعه ای 
را نمی ت��وان جایگزین کتاب ک��رد که همیش��ه و در همه جا 
قابل دسترس��ی اس��ت.وی ضرورت فرهنگ مطالعه به سمت 
و س��وی کتاب را تاکید کرد و اف��زود: تنها نی��م درصد از کل 
 مجموعه های نوشتاری مکتوب تبدیل به قلم های رایانه ای شده

 است.
به گفته وی، توس��عه فرهنگ کتابخوانی و توج��ه به محتوا در 
نوع مطالعه دو ش��اخصه مه��م مطالعه مفید اس��ت که در این 
زمینه کتابخانه ه��ا می توانند برای معرف��ی کتاب های مفید و 
 بامحتوا به مخاطب، ب��ه عنوان راهنما مهمتری��ن نقش را ایفا

 کنند.
معاون استاندار و فرماندار کاش��ان با تاکید بر مقوله ارزشمند 
کتاب و کتابخانه اظهارداش��ت: نوع و محتوای کتاب به عنوان 
غذای روح و تغذیه اندیش��ه مهمتر از خود کتاب است.جوادی 
در ادامه تاکید مق��ام معظم رهبری بر تش��ویق کتابخانه های 
عمومی کش��ور به س��مت و س��وی مطالعه مفید را یادآورشد 
 و گفت:حرکت در این راس��تا و تحقق دغدغه ه��ای معظم له

 ضروری است.
وی افزود:در شهرس��تان کاش��ان قدم های موثری برای ایجاد 
فرهنگ مطالعه و نهضت مطالعه مفید برداش��ته ش��ده است 

که این اقدام��ات نیازمند ت��الش و حرکت مضاعف��ی در این 
حوزه است.گفتنی اس��ت، تجلیل از حدود ۲۲0 نفر از فعاالن 
عرصه نهضت مطالعه مفید کاش��ان با حضور غالمرضا یاوری، 
مدی��ر کل کتابخانه ه��ای عمومی اس��تان اصفه��ان، معاون 
استاندار و فرماندار کاشان، بخش��داران و مسوولین شهرستان 
 در تاالر کتابخانه مال محس��ن فیض کاش��انی این شهرستان

 برگزار شد.

      شهرستان کاشان در رتبه دوم کتابخانه های استان 
قرار دارد

مدیرکل کتابخانه های اس��تان اصفهان گف��ت: کتابخانه های 
 کاش��ان در رتب��ه دوم کتابخانه ه��ای اس��تان اصفه��ان

 قرار دارد.
غالمرضا یاوری در چهارمین همایش تجلیل از فعاالن نهضت 
مطالعه مفید این شهرستان اظهار داش��ت: شهرستان کاشان 

در تمامی ش��اخص های بخ��ش کت��اب و کتابخوان��ی بعد از 
 ش��هر اصفهان رتبه دوم اس��تان اصفهان را به خود اختصاص

 داده است. 
وی اذع��ان داش��ت: اعض��ای کتابخانه ه��ای شهرس��تان 
کاش��ان و کارکنان فع��ال کتابخانه ه��ای این شهرس��تان در 
 پویایی و زن��ده مان��دن کتابخانه های کاش��ان نق��ش مهمی 

داشته اند.
 مدیرکل کتابخانه های اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: تعداد 
 کتاب های کتابخانه های شهرستان کاشان از 130 هزار جلد در

س��ال 88 به ۲00 هزار جلد کتاب در حال حاضر افزایش یافته 
است.

به گفته وی مجم��وع کتاب های کودک و نوجوان شهرس��تان 
کاشان در سال 88 حدود یک هزار جلد کتاب بوده است اما در 
حال حاضر تعداد این کتاب ها به بی��ش از 17 هزار جلد کتاب 

افزایش یافته است.
یاوری تصریح کرد: تع��داد اعضای کتابخانه های شهرس��تان 
کاش��ان از 4 هزار عضو در س��ال 88 در حال حاضر به 17 هزار 

عضو افزایش یافته است.
وی ی��ادآور ش��د: در س��ال 88 تع��داد مراجعه کنن��دگان به 
کتابخانه های کاشان 1۲۵ هزار نفر بوده است اما طی 10 ماهه 
س��ال جاری  360 هزار نفر ب��ه کتابخانه های این شهرس��تان 
مراجعه کرده اند که نشان دهنده رشد ۲80 درصدی مراجعه به 

کتابخانه های این شهرستان است. 
آزم��ون  چه��ار  در  داش��ت:  بی��ان  مس��وول  ای��ن 
برگزارش��ده ط��ی چه��ار س��ال گذش��ته نزدی��ک ب��ه 
 10 نف��ر در نه��اد کتابخان��ه ه��ای شهرس��تان کاش��ان

 استخدام شده اند.

رییس کمیته دایمی نهضت مطالعه مفید کاشان:

کتاب های دیجیتالی را نمی توان جایگزین کتاب کرد 

توسعه فرهنگ 
کتابخوانی و توجه به 

 محتوا در نوع 
مطالعه دو شاخصه مهم 

مطالعه مفید است که در 
این زمینه کتابخانه ها 

می توانند برای معرفی 
کتاب های مفید و 
 بامحتوا به مخاطب

به عنوان راهنما 
 مهمترین نقش را

 ایفا  کنند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 تشکیل کمیته
 واگذاری پرسپولیس و استقالل

هی��ات وزی��ران در حض��ور
ریی��س جمه��ور ب��ا تش��کیل  

کمیته ای برای واگذاری دوباشگاه 
اس��تقالل و پرسپولیس موافقت 
کرد.کمیته واگذاری دو باش��گاه 
استقالل و پرسپولیس با حضور 
محمود گ��ودرزی وزیر ورزش و 
جوان��ان، رحمانی فضل��ی وزیر 
کشور ، ربیعی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، سلطانی فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری، پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی و 

چند کارشناس مرتبط دیگر در این هفته شروع به کار می کند.

باید از روش های اداره سنتی ورزش 
فاصله بگیریم   

مس��وول تربی��ت بدنی س��پاه 
صاحب الزمان)عج( گفت: برای 
انجام کامل و واقعی ماموریت های 
محوله ورزشی ناگزیر هستیم که 
از روش سنتی اداره و بهره برداری 

اماکن ورزشی فاصله بگیریم.
دومی��ن دوره مدیری��ت اماکن 
 ورزش��ی وی��ژه س��الن ه��ای

صالحی��ن و ۹ دی تمامی نواحی  
بسیج استان با حضور ۱۸۰ نفر از برادران و خواهران بسیجی واجد شرایط 
به مدت سه روز در مرکز آموزش��ی شهدای درچه با حضور سرهنگ علی 
قاسمی برگزار گردید.سرهنگ قاسمی در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر 
از حمایت های سردار سلیمانی فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( و زحمات 
و تالش های شبانه روزی معاونت مهندسی سپاه و نواحی، وظیفه مدیران 
تربیت بدنی حوزه ها و نواحی را در شرایط کنونی حساس، مهم و سنگین 
ارزیابی نمود و تصریح کرد: برای انجام کامل و واقعی ماموریت های محوله 
ورزشی ناگزیر هستیم که از روش سنتی اداره و بهره برداری اماکن ورزشی 
خاج ش��ویم وبرای بهره برداری صحیح و بیشتر باید به تربیت مدیران در 
این حوزه بپردازیم تا ان شاءاهلل با استفاده از دانش روز علم روز مدیریت، 
خدمات قابل قبولی را به عموم مردم به ویژه جامعه ورزشی بسیج ارایه کنیم.

پایان مسابقات کارکنان استانداری 
فرمانداری ها و شهرداری های استان 
سازمان همیاری شهرداری های 
اس��تان اصفهان به عنوان متولی 
ام��رورزش در ش��هرداری های 
اس��تان در جهت باالبردن سطح 
روحیه و توان جسمی و همچنین 
تعامل بیشتر کارکنان استانداری، 
فرمانداری ها و ش��هرداری های 
استان همچون سنوات قبل اقدام 
به برگزاری دومین دوره مسابقات 
تنیس روی میز کرد . این رقاب��ت ها در گروه مردان با حض��ور 2۹ نفر از 
شهرستان های اصفهان ، درچه ، خمینی شهر ، سمیرم ، زرین شهر، داران 
و دولت آباد در محل خانه پینگ پنگ اصفهان برگزار شد که نفرات در ابتدا 
در ۹ گروه دوره ای مرحله مقدماتی مسابقات را انجام داده و پس از انجام  
33 بازی جذاب و دیدنی نفرات اول و دوم به دوره نهایی مسابقات راه یافتند. 
دوره نهایی مسابقات با حضور ۱۸ نفر از بازیکنان به صورت تک حذفی انجام 
گرفت که پس از انجام ۱7 بازی ، اکبر جزینی از شهرداری درچه مقام اول ، 
مجتبی نصیری از شهرداری داران مقام دوم ، مهدی رضایی از فرمانداری 
سمیرم مقام سوم و اصغر براتی  از شهرداری داران مقام چهارم  را به خود 

اختصاص دادند .

کی روش به خارجی ها عالقه دارد

دروازه بان اول تیم ملی 
رحمان است یا داوری    

کی روش در این چند س��ال نش��ان داده عالقه زیادی به 
استفاده از بازیکنان ش��اغل در لیگ های خارجی دارد و 
بعد از دعوت از اش��کان دژاگه،رضا قوچان نژاد و مهرداد 
بیت آشور به دانیال داوری هم اعتماد کرده تا دروازه بان 

براینشواینگ تبدیل به نفر اول دروازه تیم ملی شود.
رحم��ان احم��دی دروازه بان س��پاهان در ب��ازی مقابل 
 کویت در ترکیب اصلی ایران قرار گفت و روز پرفروغی را 
پشت س��ر نگذاش��ت و در غیاب مدافعان اصلی تیم ملی 
مثل سیدجالل حس��ینی و پژمان منتظری دو گل از تیم 
کویت دریافت ک��رد تا عملکرد قابل قبول��ی در این بازی 

نداشته باشد.
دروازه بان فیکس سپاهان بعد از خداحافظی سید مهدی 
رحمتی و قهر او با کارلوس کی روش در سه بازی آخر تیم 
ملی فوتبال در مقابل قطر،لبنان و کره جنوبی دروازه بان 
اصلی ایران بود و بدون ای��ن که گلی در یافت کند فوتبال 

ایران را به جام جهانی کره جنوبی رساند.
بازی خ��وب رحمان در مس��ابقه آخر ای��ران در برابر کره 
جنوبی تحسین بسیاری را برانگیخت و همه از دروازه بان 
سپاهان به عنوان دروازه بان اصلی تیم ملی در بازی های 

جام جهانی برزیل نام بردند.
رحمان احمدی هم به واس��طه همین ب��ازی های خوب 
دوباره نظر مثبت کرانچار را جلب کرد و جانشین شهاب 
گردان و محمدباقر صادقی درون دروازه سپاهان شد اما این 
اتفاق در شرایطی به وجود آمد که دانیال داوری در لیگ 
آلمان )بوندس لیگا( حضور داشت و در تیم براینشواینگ 
دروازه بان اصلی بود و هرگز دوس��ت نداشت که از لیگ با 
کیفیتی مثل آلمان بر روی نیمکت تیم ملی ایران بنشیند 

و ذخیره رحمان احمدی باشد.
 حتی ب��رای ی��ک ب��ار ه��م ش��نیده ش��د ک��ه داوری 
به خاط��ر نیمکت نش��ینی در فوتبال ایران قه��ر کرده و 
 شاید دیگر قصد ادامه حضور در تیم ملی ایران را نداشته 

باشد.
به غیر از داوری دروازه بان ه��ای دیگری مثل حامد لک 
و علیرضا حقیقی هم هس��تند که خودش��ان را شایسته 
پوشیدن پیراهن تیم ملی می دانند اما اعتماد کی روش به 
این دو نفر زیاد نیست و اگر خیلی خوش شانس باشند شاید 

دروازه بان سوم ایران در جام جهانی لقب گیرند.

زاویه

6
» دل نیدو « به دلیل کالهبرداری زندانی شد

 خوسه ماریا دل نیدو، وکیل و رییس س��ابق باشگاه سه ویا اس��پانیا  به دلیل اختالس و کالهبرداری ،
  ب��ه ط��ور داوطلبان��ه خ��ود را تحوی��ل زن��دان داد و در ندامت��گاه »س��ه وی��ا ی��ک« زندان��ی 

شد .

لیگ برتر بسکتبال باشگاه هاي کشور در حالي آخرین دیدارهاي 
مرحله دوم را پی��ش رو دارد که فدراس��یون بس��کتبال هنوز در 
خصوص چگونگي برگزاري مرحله بعدي مسابقات توضیح شفافي 

ارایه نداده است.
لیگ برتر بسکتبال باش��گاه هاي کشور در س��ال ۹2 از شانزدهم 
 آبان آغ��از ش��د و دوازده تی��م رقابت هاي خ��ود را ت��ا کنون در

دو مرحله گروهي پشت سر گذاشته اند.
گالیه اهالی بس��کتبال از برگ��زاری لیگ در ادوار گذش��ته رفت 
و آم��د بی حس��اب و کت��اب تیم ه��ا و ع��دم تمایل اسپانس��رها 
به حمای��ت از بس��کتبال و تیم داری در این رش��ته ب��ود. چیزی 
 که باع��ث می ش��د برخ��ی مربی��ان از ل��زوم تش��کیل اتحادیه 
باشگاه ها صحبت کنند اما امسال به ورود و خروج بی برنامه تیم ها، 
بالتکلیف��ی بازیکنان و س��همیه های ملی در ابت��داي فصل، عدم 
پرداخت بدهی های گذشته از سوی برخی تیم ها و تبعیض در رفتار 
فدراس��یون با تیم ها و جدیدا نحوه برگزاري مسابقات تا مشخص 

شدن تکلیف نهایي قهرمان را باید اضافه کرد.
     لیگ برتر بسکتبال هر سال متنوع تر از سال قبل!

نکته جالب در تصمیماتي که مس��ووالن فدراس��یون بس��کتبال 
مي گیرند تنوع در برگزاري لیگ برتر در هر دوره از این مس��ابقات 
است. آنچه که عالوه بر س��ر درگم کردن عالقه مندان به پیگیري 
اخبار بسکتبال و رسانه ها ،گالیه برخي مربیان را نیز به دنبال داشته 

است. فدراسیون به خاطر طوالني شدن لیگ این تصمیم را گرفته 
و دلیل درستي هم داشته اس��ت ولي باید هر تیمي امتیازي را در 

مراحل بعدي داشته باشد .
به این ترتیب لیگي که معموال اواسط پاییز آغاز مي شد و تا اسفند 
ماه خاتمه پیدا مي کرد تکلیفش احتماال تا یک ماه دیگر مشخص 
مي ش��ود و به این ترتیب تیم هاي لیگ برتري بس��کتبال، فصلي 

طوالني ای را پشت سر خواهند گذاشت.
   جام جهاني در پیش اس�ت، بازیکنان باید در ش�رایط 

بازي باشند
البته توجیه فدراسیون بسکتبال و برخي مربیان در مورد درپیش 
بودن جام جهاني است که بازیکنان ایراني باید قبل از این مسابقات 
لیگي پویا را تجربه کرده باش��ند.به طوري که محسن صادق زاده 
سرمربي فوالد ماهان مي گوید: تز رفتاري ما این است که مسابقات 
طوالني تر باشد و در نتیجه تیم هایي که قدرت یکساني دارند دوباره 

با هم بازي مي کنند. در تمام دنیا به همین صورت است.
ما فقط به برگزاری مس��ابقات در مرحله دوم رای دادیم به خاطر 
این که تعداد بازی های ما بیشتر ش��ود اما در نحوه اجرای مسابقه 
و انتخاب میهمان و میزبان مناس��ب نیس��ت و در این مورد از ما 

نظرخواهی نکردند .
طبیعي است که در مرحله مقدماتي قدرت تیم ها فقط به یک نوع 
محک مي خورد اما در پلي آف ارزش کار مربیان مشخص مي شود 

و این که از لحاظ تیمي چه قدر مي تواند توانا باشد تا خودش را در 
مسیر پرفشار بازي ها قرار بدهد و ارتقا یابد. 

     تیمي که همه دیدارهاي خود را پیروز ش�ده فرقي با 
بقیه ندارد

اما در کنار ای��ن، نوع برگزاري مس��ابقات جاي اعت��راض را براي 
برخي دیگر از مربیان نیز ایجاد کرده اس��ت. ب��ه طوري که مهران 
حاتمي س��رمربي تیم بس��کتبال پتروش��یمي که تیم اش بدون 
شکست پیشتاز مسابقات است با انتقاد از نحوه برگزاري بازي ها در 
مرحله دوم مي گوید:  آیا تیمي که همه بازي هاي خود را در مرحله 
مقدماتي پیروز شده است با بقیه تیم ها فرقي ندارد؟ به نظر من این 

نوع برگزاری لیگ درس��ت 
نیست. به هر حال مربیاني 
مقصر هستند که در جلسه 
فدراس��یون  هماهنگ��ي 
مس��وولیت  احس��اس 
نکردن��د. فدراس��یون ب��ه 
خاطر طوالني ش��دن لیگ 
این تصمیم را گرفته و دلیل 
درستي هم داش��ته است 
ولي باید هر تیمي امتیازي 
را در مراحل بعدي داش��ته 
باشد. ما حتي حق انتخاب 
نداریم که کجا بازي کنیم! 
اما چون صورت جلس��ه اي 
نب��ود و اف��راد احس��اس 

مسوولیت نداشتند،  مهم نیست و ما هم بازي ها را به همین شکل 
ادامه مي دهیم.

     چیدمان بازی در گروه ها اشتباه بود
مهران شاهین طبع سرمربي دانشگاه آزاد نیز به مشکالت دیگر در 
برگزاري مرحله دوم مسابقات اشاره مي کند و مي گوید: چیدمان 
بازی در گروه ها اش��تباه بود. به لحاظ این که تیم های قرار گرفته 
در باالی جدول بای��د در مرحله دوم حداق��ل بازی های خانگی را 
خودش��ان انتخاب می کردند. تیمی مثل قزوین س��ه بازی داخل 
خانه دارد. به نظر من باید نس��بت به این چیدمان دقت بییشتری 

می کردند.
     موافق طوالنی شدن لیگ نیستم

پیمان صداقت نیا مدیر فني تیم بسکتبال ذوب آهن هم مي گوید: 
هدف از طراحی مسابقات مرحله دوم را باید از فدراسیون پرسید 
که چه نظری داشتند. شاید می خواس��تند که بازیکنان تیم ملی 
بیشتر در کوران مسابقات باشند تا آماده تر در جام جهانی حضور 
پیدا کنند. به نظر من باید لیگ را زودتر شروع کنیم تا قبل از پایان 
س��ال، لیگ تمام شود. موافق طوالنی ش��دن لیگ نیستم چرا که 
می توانستیم مسابقات را زودتر شروع کنیم تا بازیکنان به باز پروری 
برسند ولی حتما فدراسیون نظر مثبتی برای این طرح داشته است. 
البته این تصمیم فدراسیون بوده و باید به نظر آن ها احترام گذاشت.

گزارش ویژه: آشي که فدراسیون براي لیگ برتر پخت!

چیدمان بازی در گروه ها اشتباه بود
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اولین حضور زنان ایران 
در رالی پاریس - دبی

ایران حریف امریکا 
در جام جهانی کشتی شد

نایب رییس امور بانوان فدراسیون اتومبیلرانی اعالم کرد: دو نماینده زن ایران 
در مسابقات بین المللی رالی خاورمیانه که از ۱5 آوریل )26 فروردین(از پاریس 

شروع و 5 می )۱5 اردیبهشت(در دبی به اتمام می رسد، شرکت می کنند.
فریبا جوانمردی نایب رییس امور بانوان فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی 
افزود:دراین مسابقات دو نماینده زن که در مسابقات رالی داخلی مدال کسب 
کرده اند،شرکت می کنند.ایران برای سومین بار در مسیر مسابقات بین المللی 

رالی خاورمیانه میزبان شرکت کنندگان این مسابقه می شود.
عنوان این مس��ابقات که از پاریس شروع می شود، »س��ه برج ایفل، میالد و 

الخلیفه« نام دارد .
براین اساس ش��رکت کنندگان پس از آن که از مرز بازرگان وارد تبریز شدند، 
راهی تهران می شوند و از شهرهای اصفهان و شیراز عبور کرده و در بندرعباس 
به مسیر خود در ایران خاتمه می دهند و سپس با کشتی راهی دبی خواهند شد.

گروه بندی رقابت های جام جهانی کشتی آزاد 2۰۱4 امریکا اعالم شد که تیم 
کشورمان در مرحله مقدماتی باید به مصاف میزبان برود.رقابت های جام جهانی 
کشتی آزاد طی روزهای 24 و 25 اسفندماه در شهر لس آنجلس برگزار می شود.

گروه بندی این پیکارها به این شرح  است:گروه یک: ایران، آمریکا، هند، ترکیه 
و ارمنستانگروه دو: روسیه ، گرجستان، ژاپن، اوکراین و مغولستان

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در پیکارهای جام جهانی نیز از این قرار است:
 57 کیلوگرم: حس��ن رحیم��ی و مه��ران رض��ازاده. 6۱ کیلوگرم: مس��عود

 اسماعیل پور و سید احمد محمدی. 65 کیلوگرم: میثم نصیری.7۰ کیلوگرم: 
مصطفی حسین خانی و پیمان یاراحمدی.74 کیلوگرم: عزت اهلل اکبری و رضا 
 افضلی.۸6 کیلوگرم: احسان لشکری، میثم مصطفی جوکار و علیرضا کریمی.

۹7 کیلوگرم: رضا یزدانی و حام��د طالبی زرین کم��ر.۱25 کیلوگرم: کمیل 
قاسمی و پرویز هادی.طبق قانون هر تیم در هر وزن دو کشتی گیر را می تواند 

معرفی کند

روانپزشک معروف دنیا در تیم انگلیس 
انگلیس برای کمک به موفقیت تی��م ملی فوتبال این 
کشور در مس��ابقات جام جهانی 2۰۱4 برزیل، از یکی 
از معروف ترین و موفق ترین روانپزش��کان دنیا کمک 

می گیرد.

سرمربی تیم ملی هندبال مشخص شد
»بورت ماجک« اسلوونیایی سرمربی پیشین تیم هندبال ایران در 
نشستی با جالل کوزه گری رییس فدراسیون هندبال شرکت کرد.

بر این اساس این مربی در حاشیه برگزاری هفته پانزدهم لیگ برتر 
پنج شنبه گذشته ودیروز بازی تیم ها را از نزدیک نظاره گر بود.

ملی پوشان دو ومیدانی راهی لهستان می شوند
رضا قاسمی و حسن تفتیان بازیکنان تیم ملی دوومیدانی کشورمان عازم شهر 
»سوپوت« لهستان محل برگزاری مسابقات شدند. رقابت های دوومیدانی قهرمانی 
داخل سالن جهان از دیروزآغاز شدو تا فردا  با حضور ورزشکارانی از 2۰۰ کشور 

جهان به میزبانی لهستان درحال برگزاری است.

گالیه اهالی بسکتبال
 از برگزاری لیگ در

 ادوار گذشته
 رفت و آمد

 بی حساب و کتاب 
تیم ها و عدم  تمایل 

اسپانسرها  به
 حمایت از  بسکتبال و 

تیم داری  در این
 رشته بود

ایران میزبان رقابت های اهداف پروازی  سرپرست دبیری فدراس��یون تیراندازی گفت: کشورمان میزبان 
رقابت های قهرمانی آسیا در رش��ته اهداف پروازی در سال 2۰۱5 
ش��د.احمدرضا هامونی حقیقت در نشس��ت خبری پیش ازاعزام 
تیم تیراندازی کش��ورمان ب��ه هفتمین دوره مس��ابقات قهرمانی 
آسیادرکویت افزود: فدراسیون تیراندازی شهریور سال ۹4 را برای 
برگزاری این رقابت ها پیشنهاد کرده و ستاد برگزاری این رقابت ها 
هم تشکیل شده اس��ت.وی در خصوص هفتمین دوره رقابت های 
تیراندازی قهرمانی آس��یا هم گفت: این رقابت ها فقط در س��الح 
های بادی و در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار می 
شود که تیم کشورمان در تفنگ در همه رده های سنی و در تپانچه 

 بادی و تفنگ بادی تنها در رده سنی نوجوانان حضور دارد.حقیقت
بیان داشت: کاروان کشورمان 3۰ نفر ش��امل 24ورزشکارو شش 
مربی و همراه به این رقابت ها که ازدیروز تا 23 اسفند ماه در کویت 
برگزار می شود،اعزام شدند.وی در خصوص تعداد ورزشکارانی که 
با هزینه ش��خصی در این رقابت ها شرکت می کنند، گفت: در این 
رقابت ها تیم نوجوانان ایران به دلیل آن که برای کس��ب سهمیه 
المپیک نوجوانان رقابت می کند به طور کامل ازسوی فدراسیون 
پشتیبانی می شوند و تنها تعدادی از ورزشکارانی که داری عنوان و 

از قهرمانان کشورمان هس��تند با هزینه شخصی در کویت حضور 
می یابند.سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی در پاسخ به سوال 
خبرنگاران که چرا برای این رقابت ها حامی مالی جذب نمی کنید، 
گفت: حامیان مالی زمانی در ورزش س��رمایه گذاری می کنند که 
رقابت ها در تلویزیون پخش شود ، ولی وقتی که رقابت های مهمی 
چون تیراندازی با سالح های بادی و خفیف قهرمانی آسیا )مهر ماه 
سال ۹2( در تهران پخش نمی ش��ود، نباید انتظار سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در تیراندازی را داشته باشیم.

 وی بی��ان داش��ت:به ط��ور حت��م بایدرس��انه مل��ی درای��ن 
زمینه ها ورودکندکه متاسفانه برخالف سیاست کشور پشتیبانی 

الزم از رشته هایی چون تیراندازی انجام نمی شود.
    پاداش مدال آوران و قهرمانان این رشته هنوز پرداخت 

نشده است
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر این که چه پاداشی برای 
مدال آوران در نظر گرفته شده است گفت: متاسفانه پاداش قهرمانان 
سال های گذشته هنوز پرداخت نشده است و برای مدال آوران در 
رقابت های آس��یایی 2۰۱4 کویت، فدراسیون براساس آیین نامه 

مصوب خود عمل خواهد کرد.

مسابقات راگبی

ورزشکاران ایرانی تابع چارچوب 
و مقررات خاصی نیستند   

سردار داوود آذرنوش / رییس سازمان 

بسیج ورزشکاران
ورزشکاران ما تابع چارچوب و قانونی نیستند اما هر قانونی که خارجی ها 
برای بازیکنانش��ان وضع می کنند روی آن می ایستند.

قرارداد مس��ی ۸۰ صفحه اس��ت و در خارج از کشور 
چندین برابر فضا برای بزهکاری مهیاتر از کشور ایران 
است اما باید پرس��ید چرا ورزش آن ها در بسیاری از 
رشته ها پیشرفته تر از ورزش کشور ماست. آن ها 
با تمام آزادی هایی که دارند بر یک س��ری 
از اصول پایبندند ام��ا بازیکنان ما تابع 
چارچ��وب و قانونی نیس��تند، ولی 
ه��ر قانونی ک��ه خارجی ها برای 
بازیکنانشان وضع می کنند روی 

آن می ایستند.
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 ممنوعیت تردد کامیون

 در جاده بروجن- خوزستان
فرمان��دار شهرس��تان بروجن خواس��تار اعم��ال ممنوعی��ت تردد 
 کامیون در جاده بروجن به سمت خوزس��تان در ایام تعطیالت نوروز 

شد.
 فتاح کرم��ی در جلس��ه کمیته ایمن��ی و حم��ل ونقل ج��اده ای، 
اظهارداشت: الزم است مقدماتی فراهم ش��ود تا در ایام نوروز شرایط 
 ایمنی ب��رای گردش��گران و مس��افران و افزای��ش رضایتمندی آنان 

مهیا شود.
  وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش 160 درص��دی ت��ردد در س��ال جاری

  نسبت به آمار سال قبل در س��طح جاده های شهرستان تاکید کرد: 
همه دس��تگاه ه��ای مس��وول بای��د ت��الش کنند ت��ا با توج��ه به 
افزای��ش آم��ار ت��ردد ج��اده ای شهرس��تان، کمتری��ن ح��وادث 
 و تلف��ات احتمال��ی را نس��بت ب��ه س��ال ه��ای گذش��ته داش��ته

 باشیم.
اح��داث ب��ر  تس��ریع  همچنی��ن  بروج��ن  فرمان��دار    

  مجتمع ه��ای خدمات رس��انی بین راه��ی را در جاده ها خواس��تار 
شد.

 مدیرکل حمل ونقل و پایانه های اس��تان نیز در این جلسه با اشاره به 
حجم تردد خودرو در ایام منتهی به نوروز و تعطیالت نوروزی، خواستار 
همکاری و هماهنگی همه دس��تگاه های متولی خدمات جاده ای در 

سطح استان شد.

مسابقات تکواندوی  انتخابی استان 
برگزار شد 

مسابقات تکواندوی انتخابی اس��تان چهارمحال و بختیاری با حضور 
176 ورزشکار این رشته ورزش��ی و با حضور 15 تیم از سراسر استان 
 در ورزشگاه ش��هدای ش��هر بلداجی یادواره شهدای ش��هر بلداجی

 برگزار شد . 
فاضل نوروزی مس��وول هیات تکواندوی بخش بلداجی با اعالم این 
خبر گفت: این مس��ابقات در دو رده س��نی نونهاالن و خردس��االن 
برگزار که در پایان در رده سنی نونهاالن تیم های شهرکرد ، بلداجی، 
بروجن مقام های اول تا س��وم را به خود اختص��اص دادند و در رده 
 سنی خردس��االن تیم های ش��هرکرد ،بروجن ، بلداجی اول تا سوم 

شدند.
گفتنی است فنی ترین بازیکن این مسابقات نیما رفیعی بلداجی از 

شهر بلداجی معرفی شد.

 بقعه 4 امامزاده در
 چهار محال و بختیاری  بهسازی شد

مدیرکل اوق��اف و امور خیری��ه چهارمحال و بختیاری از بهس��ازی 
و نوس��ازی بارگاه چه��ار امامزاده در اس��تان خب��ر داد و گفت: این 
 امام��زادگان در شهرس��تان های ل��ردگان، بروج��ن و کی��ار واقع

 هستند.  
حجت االسالم محس��ن غالمیان در نشست بررس��ی موقوفات این 
استان، اظهار داشت: امسال برای 80 موقوفه استان سند صادر شده 
است که از این تعداد 40 موقوفه مسجد و حسینیه و 40 مورد موقوفه 

درآمدزا بوده است.
وی با بیان این که موقوفه پرور لردگان با یک ه��زار و 700 هکتار از 
مهمترین موقوفات سنددار استان است، گفت: طی دو هفته گذشته 
11 وقف جدید در شهرس��تان لردگان ب��ه ارزش 5 میلیارد ریال به 

ثبت رسیده است.
غالمی��ان ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه اولی��ن وق��ف کش��ور در لحظ��ه 
تحوی��ل س��ال در شهرس��تان ل��ردگان ب��ا نی��ت دف��اع فک��ری 
 از مبان��ی جمه��وری اس��المی ب��وده اس��ت، گف��ت: اس��تان 
 چهارمحال و بختیاری نسبت به استان های بزرگ بیشترین وقف را

 داشته است.

اخبار کوتاه 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: مردم برای تامین میوه شب عید خود 
مشکلی ندارند. رحمن کرمی اظهار داشت: میوه مورد نیاز مردم این استان برای مصرف در روزهای پایانی 

سال و نوروز 93 خریداری و در سردخانه های نه گانه ذخیره شده است.

7 مردم  استان  برای تامین میوه شب عید مشکلی ندارند

 مع��اون فرهنگ��ي ورزش و جوانان چهارمح��ال و بختیاری 
از تدوی��ن طرح »بازگش��ت زوجی��ن به زندگي مش��ترك« 
در راس��تای کاهش آمار طالق در اس��تان خبر داد.رس��ول 
غالم��ي افزود: پ��س از تدوی��ن ش��یوه نامه اجرای��ي، طرح 
 بازگش��ت زوجین ب��ه زندگي مش��ترك در اس��تان اجرایی

 خواهد شد.
وي با بی��ان این که این طرح در س��ه مرحله اجرا مي ش��ود، 
تصریح کرد: بر اس��اس این طرح زوجین جدا ش��ده به س��ه 
دسته تقسیم و سپس با انجام مشاوره های تخصصی در رفع 
مشکالت آنان در راستای بازگشت به زندگی مشترك اقدام 
 می ش��ود. به گفته وی، کس��اني که هنوز درخواست طالق

 ن��داده ان��د ول��ي در خان��واده ب��ا مش��کالتي روب��ه رو 
ط��الق اولی��ه  درخواس��ت  ک��ه  کس��اني   هس��تند، 

 داده اند و کس��انی که طالق گرفته اند، سه دسته از زوجینی 
هستند که در راستای شناسایی برای معرفی آنان به منظور 

برخورداری از خدمات این طرح اقدام خواهد شد. 
غالمي اقدام امور بانوان اس��تانداری در مراجعه به 300 زوج 
جوان که از هم ط��الق گرفته و در س��ال اول ط��الق بودند 
را یادآور ش��د و گفت: بی��ش از 50 درصد این اف��راد مطلقه 
بازگشت به زندگی مشترك را در صورت فراهم شدن شرایط 

اعالم کردند.
 به گفته وی، این طالق ها واقعي نیس��تند؛ چراکه ناش��ي از
 عدم توجه و آگاهي به برخي از مش��کالت است که مي توان

آن ها را با چند جلسه مشاوره حل کرد.
غالمي همچنی��ن به اجرای طرح��ی که امور بانوان اس��تان 
ب��ا کم��ک دادگس��تري در ش��هرکرد اجرا ک��رد، اش��اره و 
خاطرنش��ان کرد: در این ط��رح، زوج هایي که درخواس��ت 
 طالق داده بودند باید به مرکز مشاوره ایي که در دادگستري

 راه اندازي ش��ده بود مراجعه مي کردند و پس از چند جلسه 
 اگر به تفاهم نمي رس��یدند ب��ه دادگاه براي ط��الق معرفي 
مي ش��دند.وی افزود: با اجراي موفق این ط��رح آمار طالق 
در شهر ش��هرکرد 24 درصد کاهش یافت که همین کاهش 
آمار طالق باعث ش��د که آمار طالق در کل استان نسبت به 
 سال گذش��ته دو درصد کاهش داشته باش��د وبه 10درصد

 برسد.
غالم��ی ب��ا تاکید ب��ر لزوم حساس��یت بیش��تر مس��ووالن 
در بح��ث ازدواج و خان��واده ه��ا در س��ال 93، تصریح کرد: 
چنانچه مس��ووالن اس��تان همکاري الزم را داش��ته باشند، 
به طور قطع طرح »بازگش��ت زوجین به زندگي مش��ترك« 
 کاه��ش چش��مگیر آم��ار ط��الق در اس��تان را ب��ه دنبال

 دارد.
به گفت��ه وی، هزینه اي که بر اثر طالق ه��ا به دولت تحمیل 
می شود چند برابر هزینه اي اس��ت که باید براي اجراي این 
طرح هزینه شود، در همین راستا می طلبد به منظور اجرایی 
ش��دن این طرح راهگش��ا اقدامات موثری از سوی مسووالن 

صورت گیرد.

روستای کوهستانی»یاسه چای« از توابع بخش سامان شهرستان 
شهرکرد، درنگاه نخست فاقد هر گونه خیابان و معبر مي نماید، 
طاق هاي ضرب��ي و چش��مه اي، داالن ه��اي تاری��ک اصلي و 
 فرعي، فضاي کالب��دي و معماري خاص من��ازل ازویژگي های 

 منحصر به فرد این روستاست.
مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، گردش��گری و صنای��ع دس��تی 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: روس��تای یاس��ه چ��اي ب��ا 
 قدمتي ح��دود 400س��ال ب��ه عن��وان یک��ي از م��کان هاي
محس��وب اس��تان  ای��ن  گردش��گري  و  تاریخ��ي    

 مي شود.
 م��ژگان ریاحي در گف��ت وگو با ایس��نا افزود: این روس��تا هیچ

 کوچه اي ندارد و مردم این روس��تا از طریق 4 داالن سرپوشیده 
 که درب هم��ه خانه های روس��تا به داخ��ل آن ها باز می ش��ود

 رف��ت و آم��د می کنند.وي خاطرنش��ان ک��رد: کمب��ود زمین 
برای س��اخت مس��کن و نا امنی در گذش��ته س��بب س��اخت 
 خانه های روس��تای یاس��ه چای به این س��بک معماری ش��ده

 است.
به گفته وی، یاس��ه چاي یک کلمه مرکب در زبان ترکي اس��ت 
که یاس��و به معني پهن و چاي به معني رودخانه است. مدیرکل 
میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: روستاي 
»یاس��ه چاي« یک بافت تاریخي ارزشمند از دوره هاي صفوي تا 
قاجار دارد که تک تک خانه هاي آن مستندسازي و آسیب شناسي 

شده اند.

ریاحی بافت تم��ام سرپوش��یده این روس��تا را ی��ک معماري 
درونگ��را برش��مرد و تصریح کرد: س��قف های به هم پیوس��ته 
 خانه های روس��تای یاس��ه چ��ای در می��ان درختان حاش��یه 
 زاین��ده رود منظ��ره ای زیبا به وجود آورده و س��بب ش��گفتی 

هر بیننده ای شده است.
 وی خاطر نشان کرد: داالن هاي قدیمي و معماري خاص، روستاي 
یاسه چاي را به یکي از روستاهاي هدف گردشگري استان تبدیل 

کرده است.
به گفت��ه وي، بافت قدیم��ي روس��تا داراي چهار محله اس��ت 
 که نام یک��ي از این محله ه��ا در زبان ترک��ي »چرچیق« یعني 
 کوچه هاي پرپیچ و خم نام دارد که محله قدیمي تفنگ س��ازان

 بوده است.
وي اظهار داش��ت: یاس��ه چاي به عل��ت قرار گرفتن در مس��یر 
جاده هاي آس��فالت س��امان، پ��ل زمانخان، تیران، ش��هرکرد، 
چادگان، بن و سد زاینده رود داراي موقعیت فوق العاده اي براي 
جذب گردشگر اس��ت که بافت تاریخي روستا، حاشیه سرسبز 
رودخانه در پایین دس��ت روستا، آبش��ار دربند، صنایع دستي و 
 سوغات محلي این روستا را به روستاي هدف گردشگري تبدیل

 کرده است.
ب��ا  چ��اي  یاس��ه  گردش��گري  و  تاریخ��ي   روس��تاي 
 800 نف��ر جمعی��ت از تواب��ع شهرس��تان س��امان و در
  60 کیلومتري ش��هرکرد مرک��ز چهارمحال و بختی��اري واقع

  شده است.

 سقف های
 به هم پیوسته 
خانه های روستای 
 یاسه چای در
 میان درختان 
 حاشیه 
زاینده رود 
منظره ای زیبا به 
وجود آورده و 
 سبب شگفتی 
هر بیننده ای شده 
است

 با اجراي موفق این 
طرح آمار طالق 
در شهر شهرکرد 
24 درصد کاهش 
یافت که همین 
کاهش آمار طالق 
باعث شد که آمار 
طالق در کل استان 
نسبت به سال 
گذشته دو درصد 
کاهش داشته باشد 
وبه 10درصد برسد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیدر راستای کاهش آمار طالق

 »یاسه چاي« روستایی بدون کوچه تدوین  طرح »بازگشت زوجین به زندگي«  

  آغاز پیش ثبت نام 
جهاد  دانشگاهی 

معاون آموزش��ي جهاددانش��گاهي واحد چهارمحال و بختیاری از 15 درصد 
تخفیف ویژه پیش ثبت نام دوره هاي آموزشي ترم بهار 93 مراکز آموزشي جهاد 

دانشگاهي واحد استان خبر داد.
علی رییسی  اظهارداشت: فراگیراني که حداکثر تا تاریخ 24 اسفندماه 92 اقدام 
به ثبت نام کنند از 15درصد تخفیف ویژه شهریه دوره هاي آموزشی این مرکز 
بهره مند خواهند ش��د .وی افزود: این دوره هاي آموزشي تخصصي و عمومي 
ش��امل اتوکد، پایپینگ، ایزو، ش��بکه، طراحي صفحات وب و سایت، عکاسي 
دیجیتال حرفه ای، عکاس��ي حرفه اي خبري، دوره متره و برآورد و همچنین 

MCHE،IELTS،TOEFL  می شود.
 رییسی خاطرنشان کرد: HSE، دوره ایمني و بهداش��ت صنعتي نیز از دیگر 

دوره های آموزشی این معاونت با تخفیف ویژه 15 درصد است.

فرماندار شهرستان فارسان گفت: بازرسی از اماکن عمومی و محل های اسکان 
مسافران و مراکز توزیع مواد خوراکی در ایام نوروز باید به صورت مستمر انجام 
شود.  فیروز احمدی در جلسه ارتقای امنیت سالمت و تغذیه شهرستان فارسان 
اظهار داش��ت: با توجه به این که همه س��اله تعداد زیادی از هموطنان در این 
مسیر تردد می کنند و ساکن می شوند، ارایه خدمات مطلوب به آن ها از اقدامات 
الزم و اساسی است که باید انجام شود.وی افزود: تمام دستگاه های اجرایی باید 
کشیک های نوروزی را از کارشناسان اداره مربوطه تعیین کنند تا در صورت نیاز 

در دسترس بوده و قادر به رسیدگی موارد و مشکالت احتمالی باشند.
احمدی تصریح کرد: برنامه ریزی، س��اماندهی و بهره گیری از توان و امکانات 
سازمان ها و نهادهای شهرستان به ویژه در ایام تعطیالت از مهمترین وظایف 

این ستاد است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی( 

2073 شماره آگهی : 139203902132000027 شماره پرونده : 1/9004002132000021 
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ یک قطعه زمین پالک شماره 11718 
فرعی از یک اصلی به مساحت 181/25 متر مربع در بخش 17 ثبت اصفهان به آدرس : 
شهرستان اردستان خیابان امام خمینی کوچه بسیج کوچه زعفرانیه انتهای بن بست که 

سند آن در صفحات 243 و 240 دفتر253 امالک با شماره ها ی چاپی 212332 و 212333 
ثبت صادر و مع الواسطه به آقای سید حسین فضلی اونجی منتقل شده است طبق سند 
رهنی شماره شماره 2952 دفتر خانه 1179 تهران در قبال مبلغ 1200000000 ریال در 
رهن شرکت ایساکو قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 2200000000 ریال 
ارزیابی شده و پالک فوق فاقدهر گونه مستحدثاتی می باشد ، پالک فوق از ساعت 9 الی 
12 روز چهارشنبه مورخ 1393/1/20 در اداره ثبت اسناد و واقع در اردستان از طریق 
مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 220000000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهب های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد .   م الف 538 خیر اله عصاری مسئول واحد اجرای اسناد 

رسمی اردستان 

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی( 

2074 شماره آگهی : 139203902132000026 شماره پرونده : 1/9004002132000017 
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ یک قطعه زمین پالک شماره 11719 
فرعی از یک اصلی به مساحت 225/25 متر مربع در بخش 17 ثبت اصفهان به آدرس 

: شهرستان اردستان خیابان امام خمینی کوچه بسیج کوچه زعفرانیه انتهای بن بست 

که سند آن در صفحات 246 و 249 دفتر جلد 253 امالک با شماره ها ی چاپی 212334 
و212335 ثبت صادر و مع الواسطه به آقای علی اکبر شفیقی منتقل شده است طبق سند 
ریال  مبلغ 1500000000  قبال  در  تهران  خانه 1179  دفتر  رهنی شماره شماره 3089 
در رهن شرکت ایساکو قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 300000000 
ریال ارزیابی شده و پالک فوق فاقدهر گونه مستحدثاتی  پالک فوق از ساعت 9 الی 12 
طریق  از  اردستان  در  واقع  و  اسناد  ثبت  اداره  در   1393/1/20 مورخ  چهارشنبه  روز 
مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 300000000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهب های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 

روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد .   م الف 535 خیر اله عصاری مسئول واحد اجرای اسناد 

رسمی اردستان 

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی( 
2075 شماره آگهی : 139203902132000023 شماره پرونده : 1/9004002132000016 
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ یک باب قطعه زمین پالک شماره 11104 
 : آدرس  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  در  مربع  200متر  مساحت  به  اصلی  یک  از  فرعی 
شهرستان اردستان شهرک امام حسن فاز یک خیابان گل نرگس کوچه دوم  که سند آن 
در صفحه 178 دفتر جلد 252 امالک با شماره چاپی 896455 وثبت صادر و مع الواسطه 
به آقای رضا مهربان منتقل شده است ملک مورد نظر فاقد هرگونه احداثی و اعیان و از 
طرف شمال به گذر و جنوب به پالک در حال احداث و شرق و غرب به پالک می باشد 
طبق سند رهنی شماره 3006 مورخه 1390/4/30 دفتر خانه 1179 تهران در قبال مبلغ 
یک میلیارد  ریال در رهن شرکت ایساکو قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به 
مبلغ 300000000 ریال ارزیابی شده پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
1393/1/20 در اداره ثبت اسناد و واقع در اردستان از طریق مزایده به فروش می رسد 
. مزایده از مبلغ 300000000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 

، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد 

.   م الف 533 خیر اله عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی( 

2076 شماره آگهی : 139203902132000025 شماره پرونده : 1/9004002132000018 
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ قطعه زمین پالک شماره 559 باقیمانده 
فرعی از یک اصلی مفروز وبه مساحت 292/85متر مربع در بخش 17 ثبت اصفهان به 

آدرس : شهرستان اردستان خیابان امام خمینی کوچه فرمانداری   که سند آن در صفحه 
445 دفتر جلد 272 امالک با شماره چاپی 738295 وثبت صادر و مع الواسطه به آقای 
خدایار معمار اردستانی منتقل شده است طبق سند رهنی شماره 3028 دفتر خانه 1179 
تهران در قبال مبلغ 1500000000 ریال در رهن شرکت ایساکو قرار گرفته و طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ 516000000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق شمال و جنوب 
با دیوارهای آجری و حد شرقی و غربی با مجاورین محدود شده است و فاقد انشعابات 
می باشد و حد شمال و جنوب آن به گذر محدود می باشد پالک فوق  از ساعت 9 الی 
12 روز چهارشنبه مورخ 1393/1/20 در اداره ثبت اسناد و واقع در اردستان از طریق 
مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 615000000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 

دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد .   م الف 532 خیر اله عصاری مسئول واحد اجرای اسناد 

رسمی اردستان 

ابالغ اخطاریه 
2078 شماره ابالغیه : 139205102132000182 شماره پرونده : 9004002132000015/1 
شماره بایگانی : 9000015در خصوص پرونده اجرائی کالسه فوق به موجب گزارش 
مورخ 1390/12/15 کارشناس رسمی دادگستری پالک 8366 فرعی از یک اصلی واقع 
در بخش 17 ثبت اصفهان به مبلغ 3000000000 ارزیابی گردیده است . لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از 
تاریخ انتشار این آگهی اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به 
مبلغ 2000000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد 
یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناسی تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد . خیر 

اله عصاری م الف 534 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 

ابالغ اخطاریه 
2077 شماره ابالغیه  : 139205102132000183 شماره پرونده : 9004002132000015/1 
شماره بایگانی : 9000015 در خصوص پرونده اجرائی کالسه فوق به موجب گزارش 
مورخ 1390/12/15 کارشناس رسمی دادگستری شش دانگ  پالک ثبتی  8366 فرعی 
از یک اصلی واقع دراردستان  بخش 17 ثبت اصفهان به مبلغ 3000000000 ارزیابی 
گردیده است . لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی 
بانکی  فیش  به ضمیمه  اخطاریه  این آگهی  انتشار  تاریخ  از  را ظرف مدت 5 روز  خود 
دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 2000000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. 
ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناسی تجدید نظر 
اجرای  اله عصاری مسئول واحد  الف 536 خیر  م   . داده نخواهد شد  اثر  ترتیب  باشد 

اسناد رسمی اردستان 

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی( 

2072 شماره آگهی : 139203902132000024 شماره پرونده : 1/9004002132000014 
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ یک باب خانه  پالک شماره 6130 فرعی 
از یک اصلی به مساحت 442متر مربع در بخش 17 ثبت اصفهان به آدرس : شهرستان 
در  آن  سند  که  سپاهان   بست  بن  سینا  کوچه  فهره  محله  شریعتی  خیابان  اردستان 
صفحات 168 و 171 و 174دفتر جلد 192 امالک با شماره چاپی 900395 و 900397 
بتول شفیعی  و  محمود شفیعی  مرحوم  ورثه  به  الواسطه  مع  و  ثبت صادر  و900398 
اردستانی منتقل شده است ملک مزبور ساختمانی در دو قسمت، قسمت  اول به صورت 
دیوار های خشتی و سقف طاق چشمه ای با مصالح بنایی و قدمت ساخت باالی 45 سال 
و قسمت دوم با دیوار های باربر آجری و سقف تیر آهن با قدمت باالی 30 سال میباشد 

طبق سند رهنی شماره 2908 دفتر خانه 1179 تهران در قبال مبلغ 2200000000 ریال 
در رهن شرکت ایساکو قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 510000000 
ریال ارزیابی شده دارای انشعابات آب و برق و گاز میباشد پالک فوق از ساعت 9 الی 
12 روز چهارشنبه مورخ 1392/1/20 در اداره ثبت اسناد و واقع در اردستان از طریق 
مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 510000000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد .   م الف 537 خیر اله عصاری مسئول واحد اجرای اسناد 

رسمی اردستان 

تحدید حدود اختصاصی 
2016  چون تحدید حدود ششدانگ دو قطعه ملک پالکهای شماره 1369و1370 واقع در 
قریه کچو مثقال 75 اصلی دهستان سفلی اردستان بخش 17 اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای سید محمد میر کاظمی فرزند سید رضاو غیره در جریان ثبت می باشد 
و تحدید حدود به علت عدم حضور مالک و نماینده قانونی وی خارج گردیده و بعمل 
نیامده   اینک بنا به درخواست نامبرده باال و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید 
حدود پالک های مرقوم در روز شنبه مورخه 93/1/16 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 512 خیراله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

احضار 

2115 شماره درخواست : 9210460358300062 شماره پرونده : 9209980358301147 
بازپرسی  چهار  شعبه   921179 کالسه  پرونده  در   921179  : شعبه  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان خانم شهره خادم شکایتی علیه آقای محسن صومعه 
فرزند مصطفی دائر بر ممانعت از حق و تصرف  عدوانی مطرح نموده است که جهت 
رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده ، نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
از جراید کثیر االنتشار محلی  ماده 115 آئین  دادرسی کیفری مراتبیک نوبت در یکی 
آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 
گردد، در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . م الف 15382 

دفتر شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

 

 بازرسی از اماکن عمومی 
و محل های اسکان مسافر 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

حضرت محمد  ) ص( :
حق فرزند بر پدرش سه چیز است : ۱- نام نیکو برای او 
انتخاب شود ۲- به او نوش��تن بیاموزد ۳- هنگامی که بالغ 

شد او را همسر دهد. 

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

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسوول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6۲84۱67                              فکس : 6۲84۱66 - 0۳۱۱

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 
۱۱9، واحد ۳

بس��یاری از والدین با رسیدن فرزندانش��ان به دوران 
بل��وغ ، نگ��ران  چگونگ��ی مواج��ه ش��دن فرزندان 
 با جامع��ه و ارتباط��ات اجتماع��ی آنان هس��تند. و

 می خواهند فرزندشان بدون آسیب و به دور از بحران 
 روحی در فرص��ت و موقعیتی مناس��ب وارد زندگی 

مشترک شوند.
روابط با غی��ر همجنس در نوجوان��ی و جوانی، رابطه 
نزدیکی با پیوند بی��ن والدین و نوج��وان در کودکی 
دارد. اگر ف��رد در کودک��ی حضور فعال، حس��اس و 
همیش��گی والدین را تجربه کند، بر روابط نوجوانی او 

تاثیر مطلوبی می گذارد.
در یک پژوهش در امریکا، نش��ان داده ش��د حمایت 
 والدین از نوجوان��ان خود و درگیر ش��دن در زندگی

  آن ه��ا، تاثی��ر مهمی ب��ر رفت��ار دوس��تی نوجوان 
دارد.

 در بین نوجوانانی که می گوین��د آن ها هرگز درباره 
مش��کالت خود با اعضای خانواده بح��ث و گفت وگو 
نمی کنند، احتمال گرایش به جنس مخالف و اعمال 

رفتارهای پرخطر جنسی شایع تر است.
نوجوانان پسر، که حمایت عاطفی بسیاری از والدین 
خود دریافت می کنند و دخترانی هم که با مادرانشان 
صحبت می کنن��د، کمتر در معرض خط��ر برقراری 

روابط خطرناک با غیرهمجنس قرار دارند.
 نوجوانی که در دوره کودکی خود پاسخ های مناسبی 
به نیازهای عاطفی و جس��می اش از س��وی والدین 
دریافت نکرده، ممکن اس��ت به دلیل احس��اس طرد 
از س��وی والدین در صورت ارتباط ب��ا غیر همجنس 
به س��رعت در روابط درگیر ش��ود تا احس��اس کند 
 به دوس��ت پس��ر ی��ا دخت��ر خ��ود بس��یار نزدیک

 است.
همچنین نداشتن عالقه برای تش��کیل خانواده، باال 
رفتن سن ازدواج، کمبود محبت، نیاز به همدلی و ابراز 
عاطفه، زندگی در خانواده با رواب��ط ضعیف عاطفی، 
ناآگاهی از خود و جنس مخالف، چشم و هم چشمی 
و ... از جمل��ه عوام��ل تاثیرگذار ب��ر افزایش گرایش 
 به روابط احساس��ی بین دختر و پس��ر در این دوران

 است.
ضروری است که برنامه ریزان و مدیران حوزه اجتماعی 
و جوانان با ن��گاه عمیق تر به حقای��ق جامعه تالش و 
اهتمام بیش��تری  در بهبود ش��رایط ازدواج و سامان 
دهی ام��ور جوانان کنن��د و همچنین والدی��ن نیز با 
توجه به روش و س��بک زندگی اسالمی از سنین پایه 
 در ش��کل گیری بهتر ش��خصیت فرزن��دان، آنان را 

یاری کنند.

دالیل گرایش به جنس مخالف

شیوه های فرزند پروری 
والدین

معما و چیستان برای کودکان
رنگ س��فید صخره ها، آید میان س��فره ها ،هرکس نداند نام او، مزه 

ندارد کام او.
2 . نه انگورم نه انار  ه��م در انگورم هم در انار  زنجیر نیس��تم اما در 

زنجیرم  نخجیر نیستم اما در نخجیرم.
3 . آن چیست که هم انسان دارد،هم تخم مرغ وهم جاده؟

 4  .آ ن چیست که من می روم و او می ماند؟
 5 . آن چیس��ت که اگر به زمی��ن بیافتد نمی ش��کند،در آب هم تر

 نمی شود؟
 6  .موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. 

گردن دراز و باریک.
7.  آن چیست که سرش را ببری زنده می شود؟

8 . آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟
9.  همه اطاق را پر می کند اما از سوراخ کلید بیرون می رود؟

جواب: 
1. نمک         2. انجیر             3. شانه            4. جای پا            5سایه

6 تفنگ       7. خزنده         8. کوزه           9. دود

 غاری که ماهی کور 
پرورش می دهد 

غار ماهی کور در لرس��تان صحنه 
حیات گونه ای است که شاید بتوان 
آن را شگفت انگیزترین گونه ماهی 
در کشورمان دانست؛ ماهی ای که با 
 بدن��ی ش��فاف توانای��ی دی��دن

ندارد. 
ماهی ک�ور یک�ی از گونه های 
 کمی�اب و اندمی�ک ای�ران

است 
 ماهی کور یکی از گونه های کمی��اب و اندمیک ایران اس��ت که در دنیا 
 گونه ای منحصر به فرد محس��وب ش��ده و در غارماهی ک��ور در منطقه

 تنگ هفت استان لرستان زندگی می کند.
 به نوعی می ت��وان تنها اثر طبیعی ملی لرس��تان را نخس��تین غارماهی 
حقیقی جهان دانست که نخستین بار توس��ط ژئولوژیست دانمارکی در 

سال 1937 کشف شد.

سرگرمی

یک متخصص پوس��ت و مو با بیان این که ک��م خوابی تاثیری 
مستقیم بر ایجاد چین و چروک های زودرس پوست دارد، گفت: 
شلی پوست و تیرگی دور چشم از پیامدهای خواب ناکافی است.

دکتر جاوید حسینی ، با اش��اره به این که خواب کافی ارتباطی 
تنگاتنگ با س��المت پوس��ت دارد، گفت: تحقیق��ات مختلف 
ثابت ک��رده بی خواب��ی و بدخوابی و ب��ه دنبال آن خس��تگی 
می تواند عوارض زیادی برای پوس��ت ایجاد کند.وی با تاکید بر 
 خواب شبانه متناس��ب با نیاز هر فرد گفت: افرادی که حداقل

 6 تا 8 س��اعت در روز خواب کافی نداشته باشند، آثار خستگی 
روی پوست شان نمایان می شود.حسینی با بیان این که خواب 
کافی سبب تنظیم متابولیسم بدن شده و موجب دفع مواد زاید 
و س��می از عضالت، کبد و پوست می ش��ود، یادآور شد: هنگام 
خواب، دس��تگاه گوارش اس��تراحت می کند و سیستم عصبی  

تغییراتی می کند که الزمه بازسازی و بازتوانی آن است.
این متخصص پوست و مو، خواب شبانه کافی را جهت مقابله با 
استرس ضروری دانس��ت و گفت: خواب کافی شادابی پوست و 

رفع خستگی عضالت  را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: بهترین فرم خوابیدن برای پوست و حفظ 
حالت طبیعی آن، خوابیدن به پش��ت است چون در این حالت 
هم فرم طبیعی ستون فقرات حفظ می شود و هم عامل کششی 

بر پوست تحمیل نمی شود.
حسینی با اشاره به این که پیدایش چروک های اطراف چشم نیز 

با بالش های نامناسب مرتبط اس��ت، گفت: خواب ناکافی باعث 
ایجاد بی قراری، عدم تمرکز، خستگی و تحریک پذیری می شود 
و عالوه بر آن سرعت پاسخ دهی به محرک های بیرونی و قدرت 
هماهنگی با محیط و نی��ز قدرت حفظ و نگه��داری اطالعات  

کاهش می یابد.
وی افزود: خواب نامرتب و در س��اعت های نامنظم و نامشخص 
شبانه روز، باعث گسسته شدن ساعت های بیولوژیک بدن شده 
و تنظیم مجدد آن مدت ها زمان م��ی برد. این حالت به ویژه در 
افرادی اتفاق می افتد که از لحاظ ش��غل ناچارند ش��یفت های 

شبانه داشته یا در شیفت های مختلفی از شبانه روز کار کنند.
این متخصص پوست و مو با اش��اره به این که در خواب نامنظم 
تمام ارگان های بدن به نوعی تحت تاثی��ر قرار می گیرد، گفت: 
در کوتاه  مدت چون خ��واب کافی باعث راحتی عضالت صورت 
می شود، بنابراین آرامش و ش��ادابی و کاهش خطوط صورت را 
پس از یک خواب راحت شبانه می توان تجربه کرد و حتی روز 

بعد ظاهر پوست نیز شفاف تر و جوان تر می شود.

ارتباط چروک  دور چشم با نوع بالش 

 والدی��ن ی��ک کودک 
قص��د  نیوزیلن��دی 
دارن��د پی��ش از آن که 
بینای��ی  فرزندش��ان 
خود را از دس��ت بدهد، 
زیباتری��ن مناظر جهان 

را به او نشان دهند.
کورب��ت«  »کاتری��ن 
پس��ر  می گوی��د: 

 12 ساله ام به یک نوع اختالل ارثی مبتال است که در نهایت 
بینایی خود را از دست خواهد داد.

مادر این کودک اف��زود: تصمیم داریم با اعض��ای خانواده ام 
 در یک تور بین المللی مناطق زیبای جه��ان را به »لوئیس« 
 تا قب��ل از آن ک��ه بینایی خ��ود را از دس��ت بدهد، نش��ان 

دهیم.

محققان از پوس��ته های 
دریای��ی ب��رای تحلیل 
هواشناسی چندمیلیون  
س��اله بس��تر اقیانوس 
بهره بردند. دانشمندان 
کمبری��ج  دانش��گاه 
پالنکتون های��ی  از 
 اس��تفاده کردن��د ک��ه 
صدف هایش��ان بس��تر 
اقیانوس را اشغال کرده اس��ت. آن ها کف اقیانوس را حفاری 
و صدف های پالنکتون هایی را اس��تخراج کردند که میلیون 
ها س��ال  پیش زندگ��ی کرده اند.صدف های مورداس��تفاده 
در این مطالع��ه متعلق به نوع��ی از پالنکتون ها موس��وم به 
foraminifera بود که بزرگی آ ن ها فقط یک دهم میلی متر 

بوده و 150 میلیون سال قدمت دارند. 

مبتکران ابزار جدیدی 
ک��ه ن��د  ا  س��اخته 

می تواند متن مکتوب  
را با صدای بلند بخواند؛ 
ابت��کاری ک��ه اف��راد 
نابینا را قادر به کس��ب 
اطالعات و مطالعه می 

کند.
این دس��تگاه به شکل 
یک انگش��تر در انگش��ت قرار می گیرد و با ردیابی جهت 
انگش��ت کاربر می تواند متونی را که فرد به آن اش��اره می 
 FingerReader کند بخواند.نمونه اولیه این دستگاه که
)انگش��ت خوان( نام دارد می تواند جایگزین نرم افزارهای 
ش��نیداری- دیداری ش��ود که اغلب غیر دقیق و محدود 

هستند.

 سفر دور دنیای
 کودک نیوزیلندی 

 کشف صدف
 150,000,000 ساله 

 انگشتری که جایگزین 
خط بریل می شود

دریچه

موزه حمام علی قلی آقا 
این موزه در منطقه بیدآباد اصفهان به 

 وسیله علیقلی آقا از درباریان
 دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه 
سلطان حسین صفوی در مجموعه ای 
که خود، بانی آن بوده، به سال 1125 
هجری قمری ساخته شده است.این 
 حمام از نوع معماری سبک اصفهان

 در اواخر عصر صفوی است. بنای حمام 
شامل دو حمام بزرگ و کوچک و فضای 

چال حوض است. هر یک از این دو 
 حمام از دو بخش اصلی سربینه و

 گرم خانه تشکیل شده است این بنا 
هم اینک به صورت موزه در معرض دید 

عموم گردشگران قرار گرفته است
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