
شهردار اصفهان
اصفهان نگین درخشان ایران اسالمی

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان
کشور نیازمند نوعی بازنگری دراستراتژی 
توسعه صنعتی است 

صفـحهصفـحه

ضرورت اقدام هماهنگ 
اعضای عدم تعهد علیه 

زیاده خواهی برخی 
کشورها  

وزی��ر امور خارج��ه کش��ورمان در نامه هایی 
جداگانه به وزرای خارجه کشورهای عضو شورای 
حکام از حامیان برنامه صلح آمیز هس��ته ای ایران 

تشکر کرد...

        سراسری / ادامه در  صفحه   

90روستای شهرستان 
کوهرنگ در محاصره برف 

قرار گرفت 
معاون فرماندار شهرستان کوهرنگ گفت: بارش 
برف سنگین راه ارتباطی 90 روستا را با مرکز شهرستان 

مسدود کرده است.
مهندس »داریوش رضایی« در عین حال از بازگشایی 
راه های اصلی شهرس��تان با مرکز اس��تان خبر داد و 
افزود: به جز محور دهستان »موگویی« تمام راه های 

اصلی شهرستان کوهرنگ باز است...

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه   
معافیت در انتظار 300 

هزار سرباز
رئیس س��ازمان وظیفه عموم��ی ناجا گفت: در 
پی اجرای قانون معافیت 3 ب��رادر خدمت کرده، تا 
پایان سال حدود 300 هزار سرباز از خدمت مقدس 

سربازی معاف می شوند.
سردار سرتیپ محمد جواد زاده کمند در نشست 

خبری با خبرنگاران افزود:...

          جامعه / ادامه در  صفحه   
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

        علم و صنعت / ادامه در  صفحه 3  

رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان

بلوغ صنعت اصفهان با تشکیل 
اتاق های فکر

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان
پیروزی های اخیر تیم فوتبال 
سپاهان شادی و هیجان را به 

مردم منتقل کرد
ب��ه  داودی  کری��م  س��ید  مهن��دس 
پیروزی های پیاپی تیم فوتبال فوالد 
مبارکه سپاهان در مسابقات لیگ برتر 
اشاره کرد و گفت: این موفقیت ها در 
 حالی کسب شده است که 2 تیم مطرح 
پایتخ��ت از حمایت ه��ای بی دریغ 

رسانه ملی برخوردارند...
        ورزشی / ادامه در  صفحه 7

رقابت سخت »درباره الی« برای 
اسکار

فیل��م س��ینمایی »درباره ال��ی« حتی 
اگر نتواند به جم��ع پنج نامزد نهایی 
بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار 
هشتاد و دوم راه یابد، می تواند بخت 
خود را برای کس��ب دو جایزه معتبر 

گلدن گلوب و بفتا بیازماید...
       فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

سرطان سینه شایع ترین علت 
مرگ زنان

سرطان س��ینه یکی از شایع ترین علل 
مرگ و می��ر زنان میانس��ال در جهان 
اس��ت. اولین علت م��رگ و میر زنان 
میانس��ال ایرانی در اثر س��رطان را نیز 
ابتال به سرطان سینه تشکیل می دهد. 

سرطان سینه بعد از سرطان پوست دومین سرطان شایع در میان زنان 
ایرانی است...

       سالمت / ادامه در  صفحه 6

ــوم سفر ریاست محترم  همزمان با دور س
ــاب آقای دکتر  ــالمی ایران، جن جمهوری اس
احمدی نژاد و در آستانه فرارسیدن عید سعید 
غدیر، سد مخزنی قره آقاچ افتتاح گردید. در 
این مراسم که با حضور مقامات وزارت نیرو، 
ــتانی، محلی و نمایندگان مجلس شورای  اس
ــالمی در محل سد واقع در منطقه  سمیرم  اس
تشکیل گردید، در ابتدا گزارش کاملی توسط 
ــپس آقای  ــرکت ارائه و س مدیریت عامل ش
مهندس نامجو، وزیر نیرو ضمن تقدیر و تشکر 
از کلیه دست اندرکاران این طرح بزرگ، ابراز 
داشت: در کشور نیاز به سدهای زیادی داریم 
که بتوانیم آبهایی را که به خوبی از آنها استفاده 
ــانیم،  نمی کنیم، به بهره برداری مطلوب برس
ایشان نگاه به آب را فرا منطقه ای، فرا استانی 

و فراکشوری دانست و گفت: در دنیا در سطح 
سران کشورها بحث آب دنبال می شود، ایشان 
همچنین با تأکید بر نگاه بلند مدت و یکپارچه 
ــور  بودن طرحهای مدیریت منابع آب در کش
افزود : با استفاده صحیح و برنامه ریزی درست 
می توان چالشهایی را که ما با آن روبرو هستیم 
ــوده و از منابعی که در  ــه خوبی مدیریت نم ب
اختیار داریم به طور مطلوب و صحیح استفاده 

نماییم.
گفتنی است مشخصات این دو طرح بزرگ 

به شرح زیر می باشد:

سد و شبکه آبیاری قره آقاچ سمیرم
اجرای این سد بر روی رودخانه دائمی قره 
آقاچ )شیر برنجی ( در جنوب استان اصفهان 

ودر13 کیلومتری شمال شهر سمیرم از سال 
ــت و درمراحل پایان  ــروع شده اس 1376 ش

اجراء قرار دارد.
این سد قادر است ساالنه 22/5 میلیون متر 
مکعب آب را تنظیم نماید،  2200 هکتار اراضی 
منطقه توسط شبکه آبیاری در حال احداث این 

سد توسعه ویا بهبود کشت خواهند یافت.
نوع سد خاکی با هسته رسی به ارتفاع 43/5 
ــر و طول تاج 645 متر وعرض تاج 11 متر  مت
می باشد و دارای سیستم انحراف آب کالورت 

بتنی و سرریز آزاد می باشد.

سد کمانه
ــد کمانه بر روی رودخانه کمانه واقع در  س
نزدیکی روستای قلعه قدم در 22 کیلومتری 

شمال غربی شهرستان سمیرم واقع شده است. 
ــد جمع آوری و تنظیم  هدف از احداث این س
ــیالبهای آن  ــه کمانه و کنترل س آب رودخان
ــت تا با تنظیم آب جمع آوری شده بتوان  اس
ضمن بهبود 250 هکتار اراضی کشت موجود 
نسبت به توسعه قریب به 500 هکتار از اراضی 

زراعی اقدام نمود.
نوع سد، سنگریزه ای با هسته رسی با طول 
ــتر بوده  ــاج 210 متر و ارتفاع 47 متر از بس ت
و حجم مخزن آن در تراز نرمال به 4 میلیون 
متر مکعب می رسد و قادر است سالیانه 5/5 

میلیون متر مکعب آب را تنظیم نماید.
 روابط عمومی شرکت 
 آب منطقه ای اصفهان

افتتاح همزمان دو سد قره آقاچ و کمانه به دست مقام عالی وزارت نیرو

رئیس س��ازمان صنایع و معادن استان اصفهان گفت: با 
تشکیل اتاق های فکر در بخش  صنعت می توان همگام با 
مجلس و دولت شرایط را برای حل  مشکالت فراهم کرد. 
محسن پورسینا در افتتاح چهارمین نمایشگاه صنعت با اشاره 

به اینکه تش��کیل نمایشگاه برای معرفی آخرین دستاوردها 
در حوزه های مربوطه بس��یار مؤثر اس��ت، افزود: برگزاری 
نمایش��گاه ها فرصت مناس��بی برای ارائه کارهای ارزشمند 
است. وی به تشکیل خانه صنعت و معدن که سبب تفویض 

اختیار به این مرکز و تس��ریع در حل مشکالت این بخش 
شده اشاره و خاطر نشان کرد:...



تونل توحید الگوی ساخت 
تونل شهری در کشور 

سخنگوی شهرداری تهران گفت: تونل توحید 
الگویی برای س��اخت تونل های درون شهری در 

شهرهای کشور است.
محم��د ه��ادی ای��ازی اف��زود: تون��ل توحید 
بزرگترین عملیات عمرانی تاریخ مدیریت ش��هری 
تهران اس��ت و در مقام مقایسه با پروژه های مشابه 
مانند تونل رس��الت در مدت زمان بسیار کوتاه تر و 

با ضریب ایمنی بیشتر ساخته شده است.
وی اف��زود: اتص��ال بزرگراه ه��ای چم��ران به 
نواب و رفع ترافیک تقاطع های آزادی، آذربایجان، 
جمهوری و سایر تقاطع های فرعی در این محدوده 
کمک زیادی به کاه��ش ترافیک در مناطق مرکزی 

تهران خواهد کرد.
وی تأکید کرد: مدیریت ش��هری در دوره های 
گذشته پیرامون حل مشکل ترافیک در این محدوده 
راهکاره��ای متع��ددی را مورد مطالعه ق��رار داده 
بود اما هیچ یک اجرایی نش��د. ام��ا امروز با ایجاد 
ظرفیت های جدی��د در بحث توانمندی های فنی و 
مدیریتی، این فضای جدید به ش��هر ما اضافه شده 

است.
معاون ش��هردار تهران گفت: تون��ل توحید از 
چن��د جهت حائز اهمیت اس��ت ک��ه از آن جمله 
می توان به اضافه ش��دن فضای جدید به معابر شهر 
تهران، س��رعت اجرای پروژه در ع��رض 30 ماه، 
طراحی و اجرای تمام عملیات توس��ط کارشناسان 

و متخصصان ایرانی اشاره کرد.
مش��اور عال��ی ش��هردار ته��ران با اش��اره به 
ظرفیت های به وجود آمده در ساخت تونل توحید 
تأکید کرد: اکن��ون این امیدواری به وجود آمده که 
در آینده پروژه های دیگر را با ظرفیت های به وجود 
آم��ده و تکیه ب��ر توانمندی مدی��ران و متخصصان 

داخلی اجرایی کنیم.
ای��ازی از پیش بینی خ��ود ب��رای بهره برداری 
رسمی از تونل توحید سخن گفت و افزود: به نظر 
می آید ظرف هفته های آینده شاهد تمام شدن کلیه 
ریزه کاری های تونل باش��یم تا مردم عزیز پایتخت 
بتوانند هرچه زودتر از این امکانات جدید بهره مند 

شوند.
وی همچنین گفت: همزمان با اجرای عملیات 
عمران��ی در تون��ل توحی��د، مس��ائل ترافیکی در 
معاب��ر باالی این س��ازه وجود داش��ت و با توجه 
به محدودیت های موج��ود، انجام پروژه در مدت 
قریب به 30ماه، یک رکورد افتخارآمیز به حس��اب 

می آید.

احداث تقاطع آزاد راه 
تهران- شمال 75 درصد 

پیشرفت داشته است

مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافی��ک منطقه 22 
گفت:تقاطع آزاد راه تهران- شمال به صورت کامل 
با 4 راس��تگرد و چهار چپگرد ب��ا اعتباری بالغ بر 
110 میلیارد ریال در حال احداث اس��ت و تاکنون 

75 درصد پیشرفت داشته است.
علی مژده جو در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران 
با اش��اره به پیش بینی مس��یر انحرافی برای تقاطع 
آزاد راه تهران- ش��مال افزود: این مس��یر انحرافی 
که به بزرگراه شهید همت متصل می شود با هدف 
کاه��ش ترافیک تقاطع آزاد راه تهران- ش��مال در 

روزهای تعطیل پیش بینی شده است. 
وی درب��اره مس��یر انحراف��ی غرب به ش��رق 
بزرگراه شهید همت در این مکان نیز تصریح کرد: 
برای احداث پل روگذر آزاد راه تهران- ش��مال به 
ناچار حدود یک کیلومتر مس��یر انحرافی به سمت 
آزادگان ایج��اد کرده و با دور برگردان آن را دوباره 

به سمت همت شرقی سوق داده ایم.
معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 22 با اشاره 
به بار ترافیکی روزهای اخیر بزرگراه ش��هید همت 
غرب��ی اظهار داش��ت: بار ترافیکی بزرگراه ش��هید 
همت غربی به دلیل نصب آخرین عرش��ه های پل 
اصلی آزاد راه تهران- ش��مال ایجاد شده بود که با 

بازکردن مسیرهای انحرافی سبک شد.
وی درباره مساحت عرشه های پل روگذر آزاد 
راه تهران- ش��مال و زمان اتمام عملیات س��اخت 
این طرح گفت: عرش��ه های پل روگ��ذر آزاد راه 
تهران- شمال با مس��احتی بالغ بر 11 هزار و 400 
متر مربع در تقاطع بزرگراه ش��هید همت و آزادگان 
واق��ع در منطق��ه 22 ت��ا پایان ماه ج��اری به اتمام 

می رسد.
م��ژده جو درباره زمان افتتاح پل اصلی آزاد راه 
تهران- ش��مال خاطرنش��ان کرد: پل اصلی آزادراه 
تهران- ش��مال تا پایان سال جاری به بهره برداری 

می رسد.

گف��ت:  کش��ور  کل  دادس��تان 
مطبوعات باید اموری را که مشاهده 
می کنن��د تقویت کنند تا مس��ئوالن 
احس��اس کنند زیر ذره بین نقد آنها 
قرار دارن��د زیرا اگر اینگونه باش��د 
آنها سعی می کنند وظیفه خود را به 

خوبی انجام دهند. 
به گزارش مهر، حجت االس��الم 
اژه ای صبح س��ه ش��نبه در نخستین 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه 
به رسالت مطبوعات و اهمیت بحث 
اطالع رس��انی اش��اره کرد و گفت:  
آنچه در قان��ون مطبوعات به عنوان 
رس��الت مطبوعات به آن اشاره شده 
آگاهی بخش��ی به مردم است و باید 
بگوییم اگر اصحاب رسانه بخواهند 
با نمایندگان خود به خوبی برخورد 
کنند بس��تگی به دق��ت و امانتداری 
و انعکاس درس��ت مطلب آنان دارد 
و مهم آن اس��ت که مردم نس��بت به 

گزارشات آنان اعتماد پیدا کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: 
اگر مطبوعات صداقت داشته  باشند 
و این صداقت را مردم تصدیق کنند 
باعث جلب اعتماد مردم می ش��ود 
و باید گفت عم��ل و حرفتان با هم 

سازگار باشد و شعاری داده نشود.
وی خطاب به اصحاب رس��انه 
گف��ت: باید اموری ک��ه می بینید را 

تقویت کنید تا مس��ئوالن احس��اس 
کنند که زیر ذره بین نقد شما هستند 
لذا س��عی می کنند وظیفه خود را به 

خوبی انجام دهند.
دادستان کل کشور گفت: گاهی 
اوق��ات در مق��ام دلجوی��ی تالش 

می کنیم یک ح��رف نازیبا را بزرگ 
جلوه دهیم و یا س��عی می کنیم اگر 
به کس��ی یا نهادی عالقه داریم اگر 
ضعف و اشکالی دارد نادیده بگیریم 
که این امر هم نادرست است. لذا نه 
صرفاً مداح باشیم و نه بگردیم عیبی 

پیدا کنیم و آن را بزرگ کنیم.
وی تأکید کرد: سعی کنیم دلهای 
مردم را به ه��م نزدیک کنیم و آحاد 
مردم را نسبت به هم خوشبین کنیم 

و از ایج��اد تفرق��ه و مرزبندی های 
کاذب خودداری کنیم. 

اژه ای در ادام��ه احی��ای حقوق 
عام��ه را یک��ی از وظای��ف مه��م 
دادستانی کل کشور برشمرد و گفت: 
باید س��از و کاری داش��ته باشیم که 

حق��وق عامه را احص��ا کند و رصد 
کنی��م تا ای��ن حقوق عام��ه رعایت 
شود. بررسی کنیم که اگر این حقوق 
زیر پا گذاشته می ش��ود از آن دفاع 
کنیم. رئیس قوه قضائیه تأکید جدی 
بر تقویت نظارت دادس��تانی کل در 
دادس��راها را دارد ت��ا اگ��ر نواقصی 
وج��ود دارد مرتفع و یا اگر مواردی 
نیاز به دستور قوه قضائیه دارد اقدام 

شود.

دادستان کل کشور به پرونده های 
مواد مخ��در و صدور حک��م اعدام 
مرتبط با این پرونده ها اشاره کرد و 
گفت: در م��ورد پرونده های مربوط 
به مواد مخدر و یا کسانی که درباره 
این پرونده ها حکم اعدام برایش��ان 
صادر می شود باید این حکم توسط 
رئیس دیوان عالی کشور و دادستانی 
کل کش��ور تأیی��د و یا تنفیذ ش��ود. 
لذا کلیه ش��عب دی��وان این موارد را 
رس��یدگی و براس��اس ضوابط رأی 
می دهند اما تأیید و یا رد حکم اعدام 
در خصوص مواد مخدر باید توسط 
شخص دادس��تان و یا رئیس دیوان 
عالی کش��ور مورد بررسی قرار گیرد 
و این حجم س��نگینی از کار را برای 

این دو مسئول ایجاد کرده است.
جدی��د  دوره  گف��ت:  در  وی 
ریاست دیوان عالی کشور به ریاست 
قوه قضائیه پیشنهاد کرد که اگر الزم 
است در جهت اصالح قانون اقدامی 

صورت گیرد.
اژه ای اف��زود: پی��ش از این 50 
درص��د چنین پرونده هایی توس��ط 
دی��وان و 50 درصد مابقی توس��ط 
دادستانی کل رسیدگی می شد اما بنا 
شده تمامی این موارد جهت بررسی 
و تأیید به دادستانی کل کشور ارجاع 

شود.

مدیر عامل ش��رکت ملی گاز گفت: زمستان را 
با تولید 630 میلیون مترمکعب گاز به خوبی سپری 

خواهیم کرد.
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، جواد اوجی در 
عس��لویه افزود: این مقدار گاز ترش و شیرین در 13 

پاالیشگاه کشور تولید می شود.
اوجی ادامه داد : توان پاالیشی گاز پاالیشگاه های 

کش��ور اکنون 540 میلیون متر مکعب است که این 
رقم تا پایان برنامه پنجم توس��عه باید به 900 میلیون 

مترمکعب برسد.
وی با اشاره به اینکه سهم کشور در تجارت گاز 
ش��امل صادرات، واردات و مبادل��ه با برق، 2 درصد 
است، اظهار امیدواری کرد، تا پایان برنامه پنجم این 

رقم به 10 درصد افزایش یابد. 

اوجی تولید گاز را در کشور مشابه سال قبل ذکر 
کرد و افزود : امسال در بخش خانگی 27 و در بخش 

صنایع 15 درص�د افزایش مص�رف داشته ایم.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز گفت : 62 درصد 
انرژی کش��ور را گاز به خود اختصاص داده اس��ت 
که برای خوراک پتروشیمی ها، نیروگاه ها، مصارف 

خانگی و تزریق به مخازن نفتی استفاده می شود.

مدیر س��وخت و انرژی ستاد مدیریت حمل و 
نقل و سوخت کشور: کسری 3 لیتر بنزین از کارت 

سوخت صحت ندارد.
چندی پیش در خبرها عنوان شده بود که به بهانه 
دیر یا زود برداشتن »کارت سوخت« 3 لیتر از سهمیه 
بنزین افراد کس��ر می ش��ود! در این باره سید عماد 
حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز کسر 

سهمیه بنزین مردم را غیرقابل توجیه دانسته و گفته 
بود: از ش��نیدن مسأله کسر سهمیه سوخت به دلیل 
زود گذاشتن نازل یا برداشتن کارت سوخت تعجب 
کردم و اگر این موضوع صحت داش��ته باشد نوعی 
اهمال به حس��اب می آید. که البته مدیر سوخت و 
انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور 
با تکذیب این مسأله به تمامی شائبه های پیش آمده 

پاسخ گفته است. 
 رجبی در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران با بیان 
این مطلب افزود: کس��ری 3 لیتر بنزی��ن از کارت 
سوخت خودروها صحت ندارد و سهمیه خودروها 

همان اندازه ای است که تصویب شده است.
وی تصریح کرد : کسری 3 لیتر بنزین از کارت 

سوخت خودروها تا به حال مشاهده نشده است.

رئیس س��ازمان شیالت کشور 
گف��ت : یک تن خاویار پرورش��ی 
س��ال آین��ده وارد ب��ازار داخل��ی 

می شود.
س��رپناه درب��اره قیم��ت ای��ن 

فراورده غذایی مطلبی بیان نکرد.
وی گف��ت : به دنب��ال گرفتن 
مجوز برای ص��دور 7 تن خاویار 
ای��ران هس��تیم ک��ه مج��وز آن را 
کمیس��یون منابع زنده دریای خزر 

صادر می کند.
رئیس س��ازمان شیالت کشور 
افزود: کمیسیون منابع زنده دریای 
خزر متش��کل از 5 کش��ور حاشیه 

خزر اس��ت که درباره سهمیه صید 
و صادرات ساالنه ماهیان خاویاری 
دری��ای خزر تصمیم می گیرد. این 
کمیس��یون اواخ��ر آذر در ته��ران 

تشکیل می شود.

مش��اور وزی��ر بازرگان��ی گف��ت: واردات 
میوه های گرمس��یری در طی 7 ماهه نخس��ت 
امس��ال 70 درصد از سهم ارزشی و بیش از 73 
درصد از س��هم وزنی واردات می��وه را به خود 

اختصاص داده است.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، سید علیرضا 
ش��جاعی اظهار داشت: میزان واردات میوه های 
گرمس��یری طی هفت ماهه نخس��ت امسال در 
ح��دود 429 هزار تن ب��ه ارزش 206 میلیون و 

295 هزار دالر بوده است.
این مقام مسئول با بیان این مطلب که واردات 
میوه در گروه مرکبات 22 درصد از سهم ارزشی 
و حدود 21 درصد از س��هم وزن��ی واردات را 
شامل می ش��ود، خاطر نشان کرد: واردات سایر 

میوه ها نیز 8 درصد از س��هم ارزشی و 6 درصد 
از سهم وزنی واردات میوه های تازه را طی این 

مدت به خود اختصاص داده است.
س��خنگوی وزارت بازرگانی می��زان تعرفه 
واردات پرتقال و نارنگی را 45 و گریپ فروت 
را 40 درص��د اع��الم ک��رد و افزود: ب��ه منظور 
حمای��ت از تولی��دات داخلی، تعرف��ه وارداتی 
برخی از محصوالت کشاورزی تا 90 درصد نیز 

افزایش یافته است.
میوه های گرمسیری ش��امل گالبی هندی، 
انبه، موز، آنان��اس، نارگیل و محصوالتی از این 
قبیل اس��ت که تولید داخل نداش��ته و در نتیجه 
تأثیری بر بازار محصوالت باغی داخل کش��ور 

نخواهد گذاشت.

وزی��ر امور خارج��ه کش��ورمان در نامه هایی 
جداگانه به وزرای خارجه کشورهای عضو شورای 
حکام از حامیان برنامه صلح آمیز هس��ته ای ایران 
تش��کر کرد و از کش��ورهایی ک��ه رأی ممتنع داده 
بودند ضمن قدردانی خواستار هماهنگی بیشتر برای 
اس��تیفای حقوق اعضاء NPT ش��د و از مخالفان 
برنامه اتمی نیز ضمن گالیه، انتقاد کرد و خواس��تار 

اصالح موضع ناعادالنه شد. 
به گ��زارش واحد مرکزی خبر،در بخش��ی از 
نامه وزیر خارجه کش��ورمان خطاب به کشورهایی 
که از برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران حمایت کرده اند، آمده اس��ت: بدین وس��یله 
از موضعگیری شایس��ته و مدبرانه دولت ش��ما در 
مخالفت با قطعنامه سیاس��ی چند کش��ور غربی در 
شورای حکام علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
جمهوری اس��المی ایران در تأسیسات غنی سازی 

فردو، تشکر و قدردانی می گردد. 
رأی منفی ش��ما به این قطعنامه تعهد ش��ما به 
اصول بنیادین عدم تعه��د و ضرورت مقاومت در 
برابر خواسته های غیرقانونی و زیاده طلبانه ی بانیان 

این قطعنامه را به اثبات رساند. 
متکی خطاب به وزرای خارجه کشورهایی که 
در ش��ورای حکام رأی ممتنع دادند، تصریح کرده 
است: اقدام چند کشور انحصار طلب علیه جمهوری 
اسالمی ایران در حالی صورت گرفته که ایران فراتر 
از تعه��دات حقوقی خود 12 م��اه زودتر از موعد 

قانونی، تأسیس��ات غنی س��ازی فردو را به آژانس 
اظه��ار کرد و برابر درخواس��ت مدیر کل آژانس بر 
اساس حسن نیت خود، تاکنون دوبار نیز دسترسی 
نامحدود بازرسان آژانس به این تأسیسات را فراهم 

کرده است.
 اما کش��ورهای غربی به جای اینکه از اقدامات 
و همکاری های س��ازنده ای��ران قدردانی کنند، در 

حرکتی سیاسی مبادرت به صدور قطعنامه کردند. 
وی در ادام��ه ضرورت اقدام هماهنگ اعضای 
عدم تعه��د علیه زیاده خواهی برخی کش��ورها را 

یادآوری کرده است. 
رئیس دیپلماسی کش��ورمان در بخشی از نامه 
خود به وزرای خارجه کشورهایی که علیه کشورمان 
رأی داده اند با توصیه به آنها برای تغییر رفتار خود 
و درس گرفتن از تجربیات گذش��ته آورده اس��ت: 
اقدام غیر معقول کش��ورهایی که علی��ه ایران رأی 
داده اند، جمهوری اسالمی ایران را بی تردید در ادامه 
راه فعل��ی برای توس��ع��ه ف��ن آوری هست�ه ای 
صل��ح آمی��ز راس��خ تر می کند و تصمی��م دولت 
جمهوری اس��المی ایران برای توس��عه تأسیسات 
هسته ای و ادامه همکاری با آژانس برابر با تعهدات 
موافقت نامه جامع پادمان، شاهدی بر این مدعاست. 
متکی در پایان خطاب به کشورهایی که علیه ایران 
رأی داده اند و دارای سالح هسته ای هستند، نوشته 
است: اینگونه اقدامات نامعقول علیه استفاده صلح 
آمی��ز از انرژی هس��ته ای برای کش��ورهای عضو 
معاهده عدم اش��اعه در حالی صورت می گیرد که 
جهان از گسترش کمی و کیفی سالح های هسته ای 
و تهدید به اس��تفاده از آن رنج می برد و متأس��فانه 
کش��ور ش��ما به عنوان یک کش��ور دارنده س��الح 
هسته ای تعهدات مسلم خود تحت ماده 6 معاهده 
عدم اشاعه هیچ اقدام قابل توجهی برای خلع سالح 

عمومی و هسته ای به عمل نیاورده اید.

حمایت بان کی مون از گزارش گلدستون

ایران محور اصلی مذاکرات اردوغان در آمریکا

بانک مرکزی امریکا احتماالً زودتر از پیش بینی ها 
نرخ بهره را افزایش می دهد

شش هزار مین برجای مانده از استعمار فرانسه در 
الجزایر منهدم شد  

دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن حمایت 
از گزارش گلدس��تون اعالم کرد: بنابر تصمیم 
مجم��ع عموم��ی، گ��زارش گلدس��تون را به 

شورای امنیت تحویل داده ام.
بان کی مون اف��زود : من موضع خودم را 
اعالم ک��ردم و از مأموریت آقای گلدس��تون 
حمایت کردم، بس��یار مهم اس��ت که مقامات 
اس��رائیلی و فلس��طینی تحقیق��ات داخلی و 
معتبری را برای بررس��ی ادعای نقض حقوق 
بی��ن الملل و حقوق بش��ر در جنگ غزه آغاز 

کنند.
وی ب��ا اعالم دوباره حمای��ت از گزارش 
گلدس��تون گف��ت : م��ن کام��اًل از مأموریت 
گلدستون حمایت کرده ام و از طرفهای درگیر 

می خواهم که مذاکرات صلح را ادامه دهند.

نخست وزیر ترکیه در سفر خود به امریکا 
موضوع برنامه هس��ته ای ایران، روابط ترکیه و 
ارمنس��تان و بسیاری از مسائل دیگر را بررسی 

خواهد کرد.
رجب طیب اردوغان نخس��ت وزیر ترکیه 
گفت :  ترکیه آماده است در صورت درخواست 
طرفین تالشهای الزم را برای میانجیگری میان 

آنان صورت دهد.
احمد داوداوغل��و وزیر امور خارجه، علی 
باباجان وزیر مش��اور در امور اقتصادی، اگمن 
باغی��ش وزیر مش��اور و مذاکره کننده ارش��د 
ترکیه در مذاکرات نهایی عضویت در اتحادیه 
اروپا، مصطفی دمیر وزیر مسکن و شهرسازی 
و ژنرال اس��الن گونر معاون رئیس ستاد ارتش 
ترکی��ه اردوغان را در س��فر به امریکا همراهی 

می کنند.
نخست وزیر ترکیه در کاخ سفید با باراک 
اوبام��ا دی��دار و درب��اره مس��ائل منطقه ای و 
بین المللی و روابط دو جانبه ترکیه و امریکا با 

وی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
مس��أله قبرس، موضوع برنامه هس��ته ای 
ایران، روابط ترکیه و ارمنس��تان، روابط ایروان 

و باکو، درخواس��ت امریکا برای افزایش شمار 
نیروهای نظامی ترکیه در افغانس��تان، موضوع 
خروج نیروهای امریکا از عراق و تأمین امنیت 
خطوط انتقال ان��رژی از مهمترین موضوعاتی 
اس��ت که اردوغان و اوبام��ا درباره آنها گفتگو 

خواهند کرد.

در چهار هفته اخیر به ویژه بعد از انتش��ار 
گزارش��ی درباره ش��مار بی��کاران در امریکا، 
ارزش سهام در بازار بورس نیویورک روندی 
افزایش��ی نش��ان می دهد و با گش��ایش بازار 
ب��ورس نیویورک، ارزش س��هام در این بازار 

اندکی افزایش یافته.
همه این مسائل در کنار هم نشان می دهند 
امکان دارد بانک مرکزی امریکا زودتر از آنچه 
که انتظار می رفت نرخ بهره را افزایش دهد.

رئی��س بان��ک مرک��زی امری��کا درب��اره 
ت��ازه ترین دیدگاههای بان��ک مرکزی امریکا 
درب��اره وضع اقتصادی و مالی آمریکا س��خن 

گفت.
ش��اخص داوجونز با 0/5 درصد افزایش 
به 10394 واح��د، نزدک با 0/2درصد کاهش 
ب��ه 2193 واحد و اس اند پ��ی با 3/ 0درصد 

افزایش به 1106 واحد رسید.

خبرگزاری رس��می الجزایر »ای پی اس« 
گزارش داد ارتش این کشور بیش از پنج هزار 
و 700 عدد مینی را که ارتش فرانسه در دوره 
اس��تعمار در مرزهای ش��رقی و غربی الجزایر 

کار گذاشته بود کشف و منهدم کردند. 

ای��ن مینها را ک��ه اغلب ضد نف��ر یا ضد 
گروه هس��تند ارتش فرانسه در این مناطق کار 

گذاشته است.  
ارتش الجزایر این مین ها را در چارچوب 
عملیات مین روبی که چهل وهفت سال پس 
از اس��تقالل الجزایر هنوز ادامه دارد کشف و 

خنثی کرد. 
مجم��وع مینهایی که واحدهای مین روبی 
ارتش الجزایر کش��ف و منهدم کرده اند تا سی 
نوامبر)9 آذر( از چهل و دو هزار وپانصد ونود 

ونه مین فراتر رفت. 
از این تعداد سیصد و پنجاه وهشت هزار 
و پانصد و پانزده عدد مین ضد نفر،  ش��صت 
وپنج هزار و هش��تصد وهفتاد و سه عدد مین 
ض��د گروه و دو هزار ودویس��ت ویازده عدد 

مین منور هستند.

ایرانجهان نما

ضرورت اقدام هماهنگ اعضای عدم تعهد علیه 
زیاده خواهی برخی کشورها 

خاویار 
پرورشی 
سر سفره 
ایرانی ها

امکان تولید 
70درصد 
میوه های 
وارداتی در ایران 
نیست

محسنی اژه ای مطرح کرد: 
مطبوعات بر مسئوالن نظارت کنند 

شرکت ملی گاز: 
زمستان گرمی خواهیم داشت 

مشکلی در سیستم کارت سوخت وجود ندارد 

عوامل اجتماعی خرافه پرستی
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چه خبر از پایتخت



بلوغ صنعت اصفهان با تشکیل اتاق های فکر محقق 
می شود

بررسی ارائه سرویس های تجارت الکترونیکی در 
شبکه های نسل آینده

ــن و  ــم انداز روش ــوگاز« چش ــتفاده از »بی اس
ــور  ــده بخش انرژی برای کش ــدی را درآین جدی

ترسیم می کند
اگ��ر چ��ه مص��رف گس��ترده ان��رژی حاصل از 
سوخت های فس��یلی رشد سریعی در اقتصاد جوامع 
پیش��رفته صنعتی به هم��راه دارد اما از طرفی انتش��ار 
آالینده ه��ای حاصل از عمل احت��راق و افزایش دی 
اکس��ید کربن در اتمس��فر و پیامده��ای آن، جهان را 
با تغییرات برگش��ت ناپذیری روبرو س��اخته اس��ت؛ 
که افزای��ش دمای زمین، تغیی��رات آب و هوایی، باال 
آمدن س��طح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات 

بین المللی از جمله این پیامدها محسوب می شوند.
عالوه بر آن محدود بودن س��وخت های فسیلی 
و گاز طبیع��ی، غیرقابل تجدید بودن آنها و پیش بینی 
افزای��ش قیمت ها بی��ش از پیش بر اهمی��ت و لزوم 
جایگزینی سیستم فعلی تأکید دارد. یکی از این گزینه ها 
استفاده از انرژی ناشی از منابع زیست توده است که در 
برخی مناطق صعب العبور نیز امکان استفاده و دسترسی 
به این انرژی می تواند آس��انتر از سوخت های دیگر 
باشد. ابوالفضل شیرودی از محققان بیوشیمی سازمان 
انرژی ن��و ایران، بیوگاز را محصولی حاصل از تجزیه 
بی ه��وازی مواد آلی به وس��یله ی میکرو ارگانیزم ها 
دانست و گفت: از آنجا که این گاز یک ماده سوختنی 
است، متان تولید شده آن می تواند به عنوان منبع انرژی 

مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اش��اره به رشد جوامع ش��هری و پیدایش 
کالنش��هرها و افزایش نیاز انس��ان ها به مواد مصرفی 
افزود: زیاد شدن مواد مصرفی موجب افزایش زباله ها 
می شود و وجود زباله های شهری عالوه بر مشکالت 
ش��هری، تهدیدات جدی را برای محیط زیست ایجاد 
می کند لذا استفاده از بیوگاز به عنوان سوخت مناسبی 

برای کاهش آلودگی های محیطی محسوب می شود.
ش��یرودی وجود زباله ها در کالنشهرهای کشور 
را از معض��الت عمده ش��هرداری ها و تولید گازهای 
گلخانه ای متصاعد شده از محل دفن زباله ها را نیز از 

خطرات بزرگ زیست محیطی عنوان کرد و گفت: در 
صورت حل کردن این معضل، خساراتی جبران ناپذیر 
برای محیط اطراف ما ایجاد می ش��ود و در مقابل آن 
قدم برداش��تن در راستای کنترل برآلودگی های ناشی 
از زباله ها پتانسیل بسیار مناس��بی از انرژی به وجود 
م��ی آورد که از آن می توان در صنعت و تولید انرژی 

الکتریکی استفاده کرد وگامی مؤثر در جهت رسیدن به 
صنعت سبز و توسعه پایدار برداشت.

وی افزود: با توجه به اینکه پس��ماندهای انسانی، 
حیوانی و گیاهی قابل تجزیه اند محققان و کارشناسان 

بیوشیمی سازمان انرژی های نو ایران دریافتند که تحت 
شرایط ویژه ای می توان با تخمیر پسماندهای شهری 
و تبدیل آنها به بیوگاز پاس��خگوی بخش��ی از انرژی 
ش��هری و روستایی باش��ند، به این صورت که بیوگاز 
به عنوان یکی از انرژی های تجزیه و تخمیر ش��ده از 
زباله های باقیمانده کش��اورزی، فضوالت انس��انی و 

حیوان��ی و فاضالب های صنعتی با تولید گاز متان به 
دست می آید و سوخت تمیزی است که ایجاد آلودگی 

محیطی نمی کند.
وی عالوه بر تمیز بودن س��وخت بیوگاز، کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای، بهبود وضعیت کیفیت هوا، 
کاهش بوهای متعفن، بهبود وضعیت ایمنی و صنعتی 
و خانگی را از دیگر مزایای استفاده از انرژی سوخت 
برشمرد و اظهار داشت: با توجه به منبع انرژی محلی 
و تجدید ش��ونده، این س��وخت س��ود آور بوده و در 
رشد اقتصادی و تأثیری بسزایی دارد. همچنین با جمع 
آوری مواد زائد حیوانی و جلوگیری از پراکندگی آنها 
در محی��ط می توان از این انرژی به عنوان کود س��الم 
و مطمئن در کش��اورزی به صورت محصول بیوماس 

استفاده کرد.
ابوالفضل شیرودی همچنین با اشاره به گازی که 
از تأسیسات واحد بیوگاز حاصل می شود عنوان کرد: 
گازی که از این واحد تولید می ش��ود بسیار شبیه گاز 
طبیعی است و معموالً شامل 50 تا60 درصد متان،  35 
تا 45 درصد گاز کربنیک، مقداری هیدروژن و اندکی 
سولفید هیدروژن است که درصد باالی متان، محصول 
بیوگاز را به عنوان منابع عالی و ممتاز انرژی های تجدید 
ناپذیر برای جانشینی گاز طبیعی و دیگر سوخت های 

فسیلی قرار داده است.
وی خاطر نش��ان کرد: انرژی ح��رارت زایی این 
گاز ح��دود پنج هزار  کیلوکالری برای هر متر مکعب 
است به طوری که یک واحد با ظرفیت 10 متر مکعب 
روزان��ه حدود 5 درصد متر مکعب گاز تولید می کند 
که با اداره ی مناسب این واحد می توان سوخت کافی 
برای آشپزخانه ها و همچنین نور مناسبی را نیز در محل 

خانه ها ایجاد و تولیدکرد.

سیس��تم تولید رمز یکبار مصرف مبتنی بر تلفن 
همراه با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم رونمایی 

شد.
سیس��تم تولید رمز یکبار مصرف مبتنی بر تلفن 
همراه با حضور محم��د مهدی نژاد، معاون پژوهش 
و فناوری وزارت علوم و س��عید سهراب پور، رئیس 
دانش��گاه صنعتی ش��ریف صبح امروز طی مراسمی 

رونمایی شد.
در این سیس��تم از قابلیت های رمزنگاری س��یم 
کارت ب��رای تولی��د رمز تصادفی ی��ک بار مصرف 

اس��تفاده می ش��ود. برای تولید رم��ز یکبار مصرف 
)OPT( ب��ه منظور ایفای 
دسترس��ی  یا  ورود  اجازه 
به یک بخش از سیس��تم، 
 PIN کارب��ر ب��ه هم��راه
کارت خ��ود، عدد نمایش 
داده ش��ده روی صفح��ه 
وب را روی دستگاه وارد 
می کند. بر اساس این عدد، 

کاربر رمز خود را از گوش��ی موبایل دریافت و این 

پاسخ توسط کاربر درون صفحه وب وارد می شود تا 
سیستم بر اساس آن نسبت 
ب��ه هویت شناس��ی کاربر 

اقدام کند.
این رمز یکبار مصرف 
تنه��ا ب��رای 5 دقیقه معتبر 
اس��ت و به همین دلیل در 
صورت��ی که ف��رد دیگری 
ای��ن رمز را روی گوش��ی 
تلفن همراه کاربر مش��اهده کن��د یا به هر نحوی آن 

را به دس��ت بیاورد نمی تواند از آن استفاده کند. در 
سیس��تم های امن مبتنی بر وب نی��از به وجود بیش 
از یک فاکتور برای هویت شناس��ی کاربر آن است. 
در حال حاضر جدیدترین و مقبول ترین تکنولوژی 
برای پیاده س��ازی مکانیزم هویت شناسی، استفاده از 
سیستم های OPT مستقل از کامپیوتر است. استفاده 
از چنین سیس��تمی به خصوص در ایران به دلیل به 
روز نبودن نس��خه های سیس��تم Windows اگر 
م��ورد حمله های امنیتی قرار گیرد، به ش��دت مورد 

نیاز است.

اصفهان - خبر نگار زاینده رود:
رئی��س س��ازمان صنای��ع و معادن اس��تان 
اصفهان گفت: با تش��کیل اتاق ه��ای فکر در 
بخ��ش  صنعت می توان هم��گام با مجلس و 
دولت ش��رایط را برای حل  مش��کالت فراهم 

کرد.
محس��ن پورس��ینا در افتت��اح چهارمی��ن 
نمایش��گاه صنعت با اش��اره به اینکه تش��کیل 
نمایش��گاه برای معرفی آخرین دستاوردها در 
حوزه های مربوطه بس��یار مؤثر اس��ت، افزود: 
برگزاری نمایشگاه ها فرصت مناسبی برای ارائه 

کارهای ارزشمند است.
وی به تش��کیل خانه صنع��ت و معدن که 
سبب تفویض اختیار به این مرکز و تسریع در 
حل مش��کالت این بخش شده اشاره و خاطر 
نش��ان کرد: باعمل به  روش ه��ای قانونی بهتر 

می توانیم به کارها و فعالیت ها بپردازیم.
رئی��س س��ازمان صنای��ع و معادن اس��تان 
اصفهان تصریح کرد: تش��کل های مختلف در 
قالب های همگن مختلف شکل گرفته و این در 
راستای حرکت رو به جلو برای صنعت بسیار 

مؤثر است.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه اس��تفاده از افراد 
صاحبنظر و مس��تعد در صنعت برای پیشرفت 
کشور بسیار مؤثر اس��ت، گفت: وظیفه ما باید 
جذب این نیروها باش��د که حضور آنها سبب 

ایجاد انگیزه در جامعه صنعتی می شود.

 حمید رضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی همچنین با بیان اینکه  
در حال حاضر22 انجمن تخصصی در اصفهان 
فعال اس��ت، افزود: فعالیت های تخصصی آنها 
در زمینه های مختلف سبب افزایش صنعت در 

کشور می شود.
رئی��س س��ازمان صنای��ع و معادن اس��تان 
اصفهان گفت: استان اصفهان به بلوغی رسیده 
که با تشکیل اتاق های فکر در رشته های مختلف 
می تواند با همفکری مجلس و دولت شرایط را 

برای حل مشکالت فراهم کند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه توج��ه بیش��تر ب��ه 
واگذاری های بخش خصوصی از موارد مهمی 
است که باید در صنعت به آن توجه شود، ادامه 
داد: با وقت گذاش��تن برای حل مش��کالت و 
بررس��ی مباحث از دیدگاه قان��ون می توانیم بر 

مشکالت غلبه کنیم.
پورس��ینا افزود: این نمایشگاه از خدمات 
فنی و مهندس��ی نیز استفاده کرده و این مسأله 

مهمی است که به آن کمتر توجه شده است.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه در اصفهان 254 
ج��واز صادرات صادر ش��ده و در حال حاضر 
82 مرک��ز دارای پروانه فعالیت هس��تند، اظهار 
داشت: از این تعداد نیز 16 پروانه برای صنایع 
ماشین سازی، 21 پروانه مربوط به حوزه برق و 
کنترل و 13 پروانه نیز برای سیستم مدیریتی و 

بهبود کیفیت است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران 
از بررسی ارائه سرویس های تجارت الکترونیک 

در شبکه های نسل آینده خبر داد.
دکتر داود زارعی��ان اضافه کرد: این موضوع 

همای��ش  چهارمی��ن  در 
مل��ی فن��اوری اطالعات 
بررس��ی  ارتباط��ات  و 
می ش��ود. وی با اشاره به 
اینکه مدیریت و تضمین 
امنیت و کیفی��ت در ارائه 
تج��ارت  سرویس��های 
الکترونیک در شبکه های 
نس��ل آینده از مهم ترین 

موضوعات مورد توجه در اس��تقرار شبکه های 
نس��ل آینده اس��ت گفت: توجه به این مقوالت، 

توس��عه تج��ارت الکترونی��ک را در پی خواهد 
داشت.

زارعیان اضافه کرد: عالقه مندان برای ارسال 
مقال��ه در خص��وص موضوعات مطرح ش��ده 
می توانند با مراجعه به 

سایت :
 www.cnict.ir
بیش��تری  اطالع��ات 

کسب کنند.
چهارمین همایش 
ملی فناوری اطالعات 
و ارتباطات با موضوع 
اص�ل����ی »تج��ارت 
الکترونیک در فضای شبکه های نسل آینده« در 

هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

نمایش��گاه های  ش��رکت  مدیرعام��ل 
بی��ن المللی اس��تان اصفهان گفت: کش��ور 
برای دس��تیابی به نرخ رشد پیش بینی شده 
در برنامه پنجم توس��عه، نیازمند رش��د 15 
درصدی س��رمایه گذاری اس��ت و این امر 
بی شک محتاج ایجاد انگیزه سرمایه گذاری، 
جذب سرمایه های کش��ور به این بخش و 
خ��ارج ک��ردن  برخی از منابع س��رمایه ای 
از چاله ه��ای راکد و ایس��تای اقتصادی و 
س��وق دادن آنها در گردون��ه پویای اقتصاد 

کشوراست. 
ب��ه گ��زارش واح��د رس��انه ش��رکت 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان 
رس��ول محققیان در آیین افتتاحیه چهارمین 
نمایش��گاه بین المللی صنعت افزود: عرصه 
صنع��ت ازجمله عرصه هایی اس��ت که به 
واق��ع نمایش جامع��ی از ت��وان تخصصی 
مردان و زنان ایران اس��المی است. بررسی 
شاخصه صنعت به عنوان شاخصی از میزان 
توس��عه یافتگی کش��ورها، نش��ان ازمیزان 
اهمیت این بخش در رش��د اقتصادی آن ها 
دارد. در ای��ران نیز صنایع کش��ور به عنوان 
ب��ازوی اصلی در حرکت بخش��ی به پیکره 
توانای اقتصاد کش��ور، اهداف بلندی را در 
س��ند چشم انداز 20 س��اله نظام برای خود 
متصور شده اند. اهدافی که حکایت از عزم 
کشور در راس��تای به کارگیری توان هرچه 
بیش��تر بخش های مختلف این حوزه داشته 
و واژه »تح��ول آفرین« ب��ه واقع، صفتی در 

خور برای آن است.    

وی ادامه داد: آنچه طی سال های گذشته 
در این بخش از کشور به وقوع پیوسته است 
اگرچه حرکتی گاه آرام و گاه با شتاب بوده 
اما بی شک کم و کاستی های موجود آن در 
افق 1404 نظام مقدس جمهوری اس��المی 

قابل جبران است.
محققیان بیان داشت: تدوین برنامه های 
پنج س��اله توسعه کش��ور نیز بخشی از این 
نگرانی ها را مرتفع کرده اس��ت. با این حال 
صنایع کش��ور همچنان با مش��کالتی نظیر 
پیچیدگی مجاری قانونی، نبود سیستم  های 
ش��فاف عملیاتی و نداشتن نگاه کارشناسانه 
و واقع گرایان��ه به الزامات تجارت و صنعت 

و نیز تغییرات سریع در مقررات و قوانین و 
شناورسازی برخی از تصمیمات فعاالن این 

عرصه دست و پنجه نرم می کنند.  
وی اظهار داش��ت: تدوی��ن برنامه پنجم 
درکارگروه  ه��ا  صنای��ع  وزارت  توس��عه 
وس��رفصل های مختل��ف از جمل��ه صنایع 
نوی��ن، صنای��ع ان��رژی ب��ر، ش��یمیایی و 
پتروش��یمی، تأمی��ن م��واد اولیه م��ورد نیاز 
صنای��ع و زنجیره ارزش، عوارض صادرات 
مواد خام، حوزه فناوری اطالعات ومس��ائل 
بانکی گام اثر بخشی در ابتدای این راه است 
اما به نظرمی رسد در صورت الینحل ماندن 
مش��کالتی از این دست، نمی توان به تحقق 
اثربخش��ی کامل این تصمیمات امیدوار بود. 
یادآوری پیش بینی نرخ رش��د 25 درصدی 
صنعت درافق چشم انداز20 ساله، یاد آوری 
مناسبی است تا فراموش��مان نشود، دورنما 
چیست و وضعیت موجود چگونه است؟  

وی تأکیدکرد: به نظر می رس��د کش��ور 
نیازمند نوعی بازنگری دراس��تراتژی توسعه 
صنعتی اس��ت تا به گونه ای واقع بینانه تر، 
مش��خص کنن��ده راهبردهای کش��ور برای 
رس��یدن به اهداف صنعت��ی و معدنی خود 

باشد. 

نمایش��گاه های  ش��رکت  مدیرعام��ل 
بین المللی اس��تان ادامه داد: نمایش��گاه ها 
ب��ه عنوان عرصه ای که ب��ه گونه ای پخش 
مستقیم وزنده مشکالت بخش های مختلف 
کشوراس��ت، فرص��ت مغتنم��ی اس��ت تا 
درآستانه ورود به برنامه ها و عملیاتی کردن 
آنها، الزامات بازنگری را ش��ناخته و با بهره 
گیری ازحضور همه اضالع تش��کیل دهنده 
صنعت کش��ور در نمایشگاه، زمینه تغییرات 

خجسته آن را فراهم سازیم.  
گفتنی است چهارمین نمایشگاه صنعت با 
حضور 140 شرکت و مؤسسه فعال صنعتی 
از 8 استان کشور و نمایندگانی ازکشورهای 
س��وئیس، کره، تایوان، چین، تایلند و آلمان 

برگزار شده است.  
این نمایش��گاه که پیشنه ای موفق را در 
گذش��ته دوره های برگ��زاری خود دارد، به 
تحقق بخش عظیمی از اهداف خود در این 

دوره نیز امیدوار است. 

رئیس سازمان صنایع ومعادن استان 
اصفهان گف��ت: با وجود رکود نس��بی 
موج��ود در صنعت کش��ور و اس��تان، 
نمایشگاه صنعت در این دوره پر رونق 
و با حضور پر رنگ صنایع استان همراه 

است. 
محس��ن پورس��ینا درجریان بازدید 
از چهارمی��ن نمایش��گاه بی��ن الملل��ی 
صنعت اصفهان با اشاره به اینکه عالوه 
ب��ر تعداد مش��ارکت کنن��دگان موجود 
بس��یاری از متقاضیان نیز به دلیل کمبود 
فضای نمایش��گاهی قادر به شرکت در 
نمایشگاه نشده اند، بیان داشت: پر بودن 
المللی  تقویم کاری نمایشگاه های بین 
اس��تان تا یک سال آینده، از نیاز فضایی 
ارائه آخرین دستاوردهای  بیشتر جهت 
هربخش وبرپایی نمایشگاهی با وسعت 

بیشتر حکایت دارد. 
 وی ضمن اظهار امیدواری نس��بت 
ب��ه اینک��ه ب��ا پیگیری ه��ای مدیریت 
نمایش��گاه ها هرچه زودتر بتوان شاهد 
راه اندازی محل جدید نمایشگاه ها بود، 
اضاف��ه کرد: وظیفه ما مس��ئوالن دولتی 
این اس��ت که تا س��ر حد امکان، زمینه 

حضور وس��یع و قوی بخش خصوصی 
را در نمایشگاه ها فراهم کنیم.   

وی افزایش س��طح کمی نمایشگاه 
از نظر وس��عت فضای فیزیکی و سطح 
کیف��ی آن از نظرحضور ش��ش کش��ور 
خارجی را یاد آورش��د و بیان داش��ت: 
نقش تبلیغات در این نمایش��گاه، نقش 
کم رنگی است و باید ترتیبی فراهم داد 
تا عوام مردم نی��ز برای بازدید از چنین 

نمایشگاه هایی حضور پیدا کنند. 

وی ادامه داد: گاهی وضعیت فضای 
صنعتی کش��ور با تبلیغات منفی س��یاه 
نمایی می ش��ود به همین دلیل  حضور 
مردم و بازدید از توانمندی های صنعت 
کش��ور باعث ایجاد انگیزه مضاعف در 

جامعه خواهد شد.  
پورسینا نمایش��گاه را فضایی برای 
بهره ب��ری بهتر و بیش��تر از فرصت ها 
دانس��ت و گفت: روش ه��ای تبلیغاتی 
این فضا نیازمند غنا بخشی بیشتر است 
چرا که نمایشگاه از مهم ترین فضاهای 
بروز توانمندی ه��ای بخش خصوصی 

است.

سیستم تولید رمز یکبار مصرف مبتنی بر تلفن همراه رونمایی شد

محققیان:

کشور نیازمند نوعی بازنگری دراستراتژی توسعه صنعتی است 
با وجود رکود صنعت، نمایشگاه پررونق است 

عوامل اجتماعی خرافه پرستی

گازهای گلخانه ای در کمین محیط زیست

انرژی بیوگاز؛ توسعه صنعت سبز و پایدار

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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ــگار زاینده رود: ش��هردار  ــان- خبرن اصفه
اصفهان در پیامی از ریاس��ت جمهوری اس��المی 
ایران و هیأت دولت به دلیل نامگذاری این ش��هر 
ب��ه نام پایتخ��ت فرهنگ و تمدن ایران اس��المی 
تقدیر و تش��کر کرد. س��قائیان ن��ژاد در این پیام 
عنوان ک��رد: اصفهان نگین درخش��ان ایران، قله 
سترگ، همزیستی مسالمت آمیز ادیان، فیلسوفان، 
اندیش��مندان عالم، س��مبل ش��جاعت و رشادت 
دلی��ر مردان و ایثارگ��ران، گلس��تان  رایحه طیبه 
ش��هیدان و آیینه فرهنگ، ادب و خرد، همواره در 
طول تاریخ کاروان ش��تاب آلود اندیشه بشر را به 
فراسوی مرزهای معرفت و معنویت پیش برده و 
موفقی��ت در عرصه های گوناگون انقالب مبارک 
اس��المی را در م��ردم این دیار پ��ر آوازه نهادینه 
س��اخته و افتخار پایتخت فرهنگی جهان اس��الم 

در س��ال 2006 نصیب دیار مصفای نصف جهان 
نموده اس��ت. در این پیام تأکید شده است: بدون 
تردید سرمایه فرهنگی عظیمی که حاصل فراست 
و درای��ت مردم اصفه��ان در تلفی��ق آموزه های 
دین مبین اس��الم و میراث کهن و ارزشمند ایران 
پارس��ی اس��ت و نقش آفرینی اندیش��ه سازان و 

فک��ر آوران هنرمن��د، درخت تن��اوری به وجود 
آورده اس��ت که امروزه میوه ه��ای پر بارش کام 
مل��ت ایران را ش��یرین و ظرفیت ه��ای فراوانی 
را برای ادامه مس��یر رو به رش��د به وجود آورده 
است. وی در ادامه این پیام آورده است: رویکرد 
ب��ه فرهنگ، آهنگ هماهنگ توس��عه را موزون و 
رس��الت خطیر برنامه ریزان س��اخت فرهنگ را 
آش��کار می سازد لذا ضمن تش��کر و قدردانی از 
تصمیم حضرتعالی و هی��أت محترم دولت مبنی 
ب��ر انتخاب اصفهان به عن��وان پایتخت فرهنگ و 
تمدن انقالب اس��المی  این اقدام فرخنده را ارج 
نه��اده و آن را به فال نیک می پنداریم. امیدواریم 
این فرصت ثروت های نهفته این سامان را تجمع 
و هم اندیش��ی و هم افزایی سهم فرهنگ پررنگ 

این دیار نمایان تر گردد.

ــان- خبرنگار زاینده رود: رئیس شورای  اصفه
ش��هر اصفهان خواستار حضور پررنگ نخبگان این 
شهر و استان در مباحث اجتماعی- فنی و اقتصادی 
شد و گفت: جامعه امروز بیش از گذشته به تفکر و 
حضور این افراد نیاز دارد. حاج رس��ولی ها با اشاره 
به اینکه باید به مسائل نخبگان جوان توجه بیشتری 
ش��ود، افزود: در شرایط فعلی دنیا و در آغاز دهه ی 
پیشرفت و عدالت باید زمینه مناسب جهت شکوفایی 
استعدادهای این فرهیختگان فراهم شود تا توسعه ی 
علم و فناوری را به همراه داشته باشد. وی ضرورت 
نهادینه ش��دن تحقیق��ات  در واحد های صنعتی  و 
تولی��دی را یکی از اقدامات کمک به نخبگان اعالم 
و تصریح کرد: اصفهان به عنوان اس��تانی که حدود 
یک چهارم امکانات فنی کشور را در خود جای داده 
است باید آغازگر  این واقعیت باشد و زمینه اشتغال 
نخبگان را در واحد های تحقیقاتی مراکز صنعتی و 

فنی فراهم کند. رئیس ش��ورای اسالمی شهر اظهار 
داش��ت: اگر مباحث تحقیقاتی بازده اقتصادی مثبت 
داشته باشد کشور دگرگون و از بی انگیزگی جوانان 
نخبه جلوگیری خواهد شد. حاج رسولی ها با اشاره 
به اختصاص 15 درصد بودجه فرهنگی شهرداری به 
مباحث فرهنگی خاطر نش��ان کرد: یکی از مواردی 
که می تواند در بودجه  س��ال آینده مورد توجه قرار 

گیرد بحث مهم ازدواج جوانان است. رئیس سازمان 
ملی جوانان استان اصفهان نیز با بیان اینکه در استان 
اصفهان حدود 900 هزار نفر در سن ازدواج هستند، 
گفت: در سال گذشته تنها 54 هزار ازدواج در استان 
ثبت ش��ده و فقط 108 هزار نف��ر از جمعیت 900 
ه��زار نفری جوانان مج��رد ازدواج کرده اند که اگر 
رون��د ازدواج به همین س��رعت ادامه یابد حدود 9 
س��ال طول می کشد تا جمعیت مجرد فعلی متأهل 
شوند. صدری افزود: پسران 22 تا 35 ساله و دختران 
18 تا 30 س��اله در این رده سنی قرار می گیرند. وی 
جمعیت ورودی نوجوانان اس��تان به سن ازدواج را 
برابر با کل جمعی��ت خروجی یعنی حدود یکصد 
هزار نفر اع��الم و تصریح کرد: به رغم ازدواج های 
اتفاق افتاده جمعیت جوانان مجرد ثابت اس��ت و ما 
هر ساله با جمعیت 900 هزار نفری مجردان  مواجه 

هستیم.

200 میلی��ارد ریال اعتبار اولیه برای س��اخت 
بزرگترین رصدخانه خاورمیانه در ایران اختصاص 

یافت.
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس انجمن 
نج��وم ایران گف��ت: ایج��اد امکان��ات تحقیق و 
پژوهش درباره اجرام آس��مانی، نصب تلسکوپ 
س��ه متری و آموزش منجمان از اهداف س��اخت 

این رصدخانه است.
جمش��ید قنبری افزود: ویژگی منحصر به فرد 

بزرگتری��ن رصدخان��ه خاورمیانه که در کاش��ان 
س��اخته می ش��ود اس��تفاده از تلس��کوپ با طول 

دوربین سه متر است.
در سایر تلسکوپ ها طول دوربین یک تا یک 

و نیم متر است.
وی با بیان اینک��ه منجمان ایرانی طرح صلح 
س��تارگان را ب��ه اتحادیه بین الملل��ی نجوم ارائه 
داده اند، گفت: این طرح ه��م اکنون برای ارتباط 
فرهنگی و نجومی بین  ملل در مرزهای کشورهای 

مختلف درحال اجراست.
قنبری از فعالیت هفت رصدخانه در دانشگاه های 
تهران، ش��یراز، فردوسی مش��هد، علوم پایه دامغان، 
تبریز، بیرجند و کرمانشاه خبر داد و افزود: هم اکنون 
10 هزار نفر از متخصصان و دانشجویان کشور عضو 

فعال گروه های نجوم هستند.
ر ئی��س انجمن نج��وم ایران گفت: شش��مین 
کنفران��س بین المللی نجوم اوایل دی امس��ال در 

اهواز برگزار می شود.

خبر 
بهره برداری از 4 طرح عمرانی در استان اصفهان

بهره برداری از چهار طرح فرهنگی، ورزش��ی و تفریحی با بیش از 12 میلیارد هزینه در اس��تان اصفهان 
آغاز شد.

این طرحها شامل مجتمع فرهنگی دکتر اصیلیان در مهاباد اردستان است که در زمینی به مساحت 2 هزار 
متر مربع و با مشارکت دکتر علی اصیلیان خیر مهابادی به بهره برداری رسید. همچنین مجتمع فرهنگی 

خاتم االنبیا شهر نیک آباد در جرقویه علیا به بهره برداری رسید.
تاالر چند منظوره ورزشی غدیر بخش جلگه با 20هزار مترمربع وسعت از دیگر طرحهایی است که در 

بخش جلگه افتتاح شد.
بوستان کوهستانی شهر کلیشاد و سودرجان در مسیر جاده پیربکران در زمینی به مساحت 35 هزار متر 

مربع نیز به بهره برداری رسید.

800 هزار هکتار اراضی آبی کشور مجهز به آبیاری 
تحت فشار است

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کش��اورزی 
گفت: از مجموع نزدیک به 9 میلیون هکتار از اراضی 
زیر کشت آبی کشور فقط 800 هزار هکتار آن مجهز 

به سیستم آبیاری تحت فشار شده است.  
 به گزارش ایرنا، مهندس »س��ید رحیم س��جادی« در 
بازدید از اس��تخر ذخیره آب روستای کمال الملک از 
توابع شهرستان کاشان افزود: یک میلیون هکتار از این 
اراضی نیز مجهز به شبکه های ایزوله آبیاری و تسطیح 

اراضی شده است.
وی اظهار داش��ت: حدود هفت میلیون هکتار از این 

اراضی نیز به صورت سنتی و با راندمان پایین آبیاری می شود.
وی اب��راز امیدواری کرد بتوان ردیف اعتباری برای احداث ذخیره اس��تخر آب زمس��تانه ایجاد کرد.

معاون وزیر جهادکشاورزی همچنین از مجتمع گلخانه ای شهر نیاسر کاشان بازدید کرد.
برای ساخت استخر ذخیره آب روستای کله  که 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد تاکنون 700 میلیون 

ریال از محل اعتبارهای استانی هزینه شده است.

برداشت ساالنه 10 هزار تن تالک از معدن جندق
10 هزار تن تالک ساالنه از معدن تالک در شهر جندق 

خور و بیابانک استخراج می شود.
ت�الک ک�ه به سنگ صابون و یا منیزیم آبدار می گویند 
بیش��تر درصنایع الس��تیک سازی، کاش��ی، سرامیک، 
بهداشتی و آرایش��ی، تولید خوراک دام وکشاورزی و 

صن�ایع شیمیایی ب�رای ت�ولید مواد منفجره کاربرد دارد.
همچنین این ماده معدنی می تواند درصنایع مربوط به 
کاغذسازی به لحاظ جالبخشیدن و براق کردن کاغذ و 
جذب بیشتر مرکب مورد استفاده قرار می گیرد که در 

ایران هنوز رونق نیافته است.
باالب��ودن قدرت پذی��رش گرما تا 900 درجه س��انتی 
گراد، رنگ س��فید،  ن��رم و چرب بودن ق��درت باالی 
هدایت الکتریکی، عایق پذیری، جاذب روغن بودن و 
ضدچس��بندگی از خواص فیزیکی این ماده ی معدنی 

است.
واقع شدن معدن تالک جندق در منطقه خور و بیابانک و وجود راه آهن انارک زمینه ص�دور این م�اده 
مهم معدنی ب�ه کشوره�ای همسایه را فراهم کرده است به طوری ک�ه کشور ت�رکیه آمادگی خود را برای 

خرید تالک از این معدن اعالم کرده است.
معدن جندق با 150 تا 200 هزار تن ذخیره تالک یکی از معادن مهم کشور به شمار می آید و زمینه اشتغال 

20 نفر را فراهم کرده است. این معدن در 460 کیلومتری اصفهان قرار دارد.

بخشدار مرکزی مبارکه خبر داد:
آغاز عملیات زیر سازی جاده سورچه باال در مبارکه

بخشدار مرکزی مبارکه گفت: عملیات زیرسازی و شانه سازی آسفالت جاده روستایی سورچه باال 
از توابع بخش مرکزی این شهرستان آغاز شد.

عبداهلل عمرانی در گفتگو با فارس در مبارکه با اشاره به آغاز به  کار عملیات زیر سازی و شانه سازی 
آسفالت جاده روستایی توابع بخش مرکزی شهرستان مبارکه اظهار داشت: این طرح با اعتباری بالغ 

بر 550 میلیون ریال از محل اعتبارات اداره کل راه و ترابر استان اصفهان آغاز شد.
وی به تالش های اداره راه ترابری استان اصفهان در راستای تأمین اعتبار پروژه شانه سازی آسفالت 
روستایی اشاره کرد و افزود: با پیگیری های رئیس اداره راه و ترابری شهرستان مبارکه و تالش های 

بی وقفه وی این طرح توانست آغاز به کار کند.
بخش��دار مرکزی شهرستان مبارکه سهولت در تردد اهالی روس��تای سورچه باال را از اهداف این 
پروژه برش��مرد و گفت: این طرح به منظور بازگش��ت جمعیت به این روس��تا، رفع عواملی که از 
مهاجرت مردم به این روس��تا جلوگیری می کند و به منظور تس��هیل در تردد اهالی به مرحله اجرا 
در آمد. وی با بیان اینکه استمرار اینگونه اقدامات در راستای توسعه زیر ساخت ها ضروری است، 
خاطرنش��ان کرد: مس��ئوالن باید با به اجرا درآوردن چنین طرح هایی در راس��تای عمران و آبادی 

روستا ها و رسیدگی به مشکالت تردد اهالی این مناطق نهایت تالش خود را به کار گیرند.
عمرانی با اش��اره به توجه مس��ئوالن به ویژه فرماندار شهرستان مبارکه به حل مشکالت روستا ها 

تصریح کرد: رشد توسعه روستا ها بدون همکاری مردم امکان پذیر نیست.

مدیر بانک کشاورزی اصفهان: 
برای استمهال وام کشاورزان اعتبار نداریم

مدیر شعب بانک کشاورزی اصفهان گفت: هیچ اعتباری به منظور استمهال وام کشاورزان استان اصفهان 
نداریم.

»حبیب اهلل نیکزادی پناه« در گفتگو با ایرنا در سمیرم افزود: استان اصفهان جزء پنج استانی است که دولت 
وضعیت آن را بحرانی تشخیص نداد و به این جهت اعتباری هم برای استمهال وام ها پیش بینی نشد.

وی خاطر نشان کرد: قرار است استانداری اصفهان 15 درصد از اعتبار خود معادل 48 میلیارد ریال را برای 
استمهال وام ها به بانک کشاورزی تحویل دهد.

به گفته وی، این در حالی است که مقدار اعتبار محاسبه شده برای استمهال وام کشاورزان استان مبلغی افزون 
بر500 میلیارد ریال است و حتی اگر اعتبار استانداری تحویل شود برای یک شهرستان هم کافی نیست.

مدیر امور شعب بانک های کشاورزی اصفهان گفت: ما همواره مدافع کشاورزان هستیم اما این موضوع 
تنها با عنایت دولت و مجلس مرتفع می شود.

نیکزادی افزود: با این حال کشاورزان می توانند به منظور تعیین تکلیف بدهی خود به شعب این بانک 
مراجعه کنند تا به وضعیت آنان رسیدگی شود.

به گزارش ایرنا، نماینده س��میرم در مجلس شورای اس��المی چندی قبل از استمهال وام های باغداران 
سمیرمی خبر داده بود.

شهرستان سمیرم با دارا بودن 75 هزار نفر جمعیت و اشتغال 92 درصدی مردم این شهرستان به کشاورزی 
و باغداری در 160 کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد.

90روستای شهرستان 
کوهرنگ در محاصره برف 

قرار گرفت 

ــده رود: معاون  ــگار زاین ــر ن ــگ- خب کوهرن
فرماندار شهرس��تان کوهرنگ گف��ت: بارش برف 
سنگین راه ارتباطی 90 روستا را با مرکز شهرستان 

مسدود کرده است.
مهن��دس »داری��وش رضای��ی« در عی��ن ح��ال از 
بازگش��ایی راه های اصلی شهرستان با مرکز استان 
خبر داد و افزود: به جز محور دهس��تان »موگویی« 

تمام راه های اصلی شهرستان کوهرنگ باز است.
وی از بازگش��ایی محوره��ای فرعی و روس��تایی 
مسدود ش��ده خبرداد و تصریح کرد: ستاد حوادث 
و س��وانح شهرس��تان کوهرن��ک فعال اس��ت و با 
همکاری راهداریهای اداره راه و ترابری شهرستان 
کوهرنگ درحال خدمات رس��انی به مسافران بین 

راهی هستند.
به گفته وی،تردد از گردنه »شاه منصوری« و»چری« 
در بخ��ش »بازفت« بدون زنجیرچ��رخ و چراغ مه 
ش��کن امکان پذیر نیست و درصورت ایمنی نبودن 
وسائط نقلیه پلیس راه منطقه از ادامه تردد خودروها 

جلوگیری خواهد کرد.
از  ت��ردد  قص��د  ک��ه  رانندگان��ی  ب��ه   رضای��ی 
کوهرن��گ  شهرس��تان  کوهس��تانی   محوره��ای 
ازحرک��ت  قب��ل  ک��رد:  توصی��ه  دارن��د   را 
ب��ا اطالعات راهداری شهرس��تان تم��اس حاصل 

فرمایند.
بن��ا بر این گ��زارش حدود 35 س��انتیمتر برف در 

شهرستان کوهرنگ به زمین نشسته است.
کارشناس مس��ئول روابط عمومی سازمان آموزش 
و پرورش چهارمح��ال وبختیاری نیز گفت: بارش 
سنگین برف و لغزندگی معابر روز سه شنبه باعث 
تعطیل��ی نوبت صبح مدارس مقاط��ع مختلف این 

استان شد.
مدیرکل هوا شناس��ی چهارمحال وبختیاری میزان 
بارش برف و باران در شهرس��تان های ش��هرکرد، 
کوهرن��گ، لردگان، بروجن، فارس��ان و اردل را به 

ترتیب 21،40،33،21،32 و29 میلیمتر اعالم کرد.

مدیر جهاد کشاورزی دهاقان:
مددکار نمونه زنان 

روستایی شهرستان دهاقان 
معرفی شد

مدیر جهاد کش��اورزی دهاقان گفت: ربابه خالصی 
مددکار نمونه روس��تایی شهرستان دهاقان شناخته 

شد.
به گزارش ف��ارس از دهاقان، احمد تیموری اظهار 
داشت: ربابه خالصی یکی از زنان نمونه و فعال در 

زمینه کشاورزی، فرهنگی و مذهبی است.
وی افزود: وی متولد س��ال 1336 س��اکن دهستان 
موس��ی آباد از توابع شهرس��تان دهاقان اس��ت که 
تحصی��الت خ��ود را تا مقط��ع دیپلم ب��ه صورت 

غیرحضوری به پایان رسانده است.

مدیر جهاد کش��اورزی دهاقان تصری��ح کرد: وی 
متاهل و دارای چهار فرزند اس��ت که پس��ر وی به 

تحصیل در خارج از کشور مشغول است.
وی بی��ان داش��ت: وی ع��الوه بر وظیفه س��نگین
 خانه  داری در زمینه کش��اورزی نظیر مروج جهاد 
کش��اورزی، پرورش قارچ، کاشت زعفران، مجری 
طرح توانمند سازی دختران روستایی و شرکت در 
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای بانوان در روستایی 

در سطح شهرستان دهاقان فعالیت دارد.
تیم��وری ادام��ه داد: اج��رای ط��رح اش��تغال زایی 
زنان روس��تایی، فرماندگی پایگاه بس��یج حضرت 
مریم موس��ی آباد، همکاری با آم��وزش و پرورش 
در تش��کیل کالس های مراک��ز CLC نیز از دیگر 

فعالیت های این مددکار موفق است.

وی خاطرنش��ان کرد: خانم خالصی در سال 1373 
به عنوان م��ددکار ترویجی آغاز به فعالیت کرد که 
درسال 1380 و 1383 به عنوان مروج نمونه استانی 
و در س��ال 1385 به عنوان بسیجی نمونه از طرف 

سپاه پاسداران انتخاب شد.
مدیر جه��اد کش��اورزی دهاقان اضاف��ه کرد: وی 
همچنی��ن موف��ق به دریاف��ت تقدیر نام��ه از طرف 
اس��تاندار، مش��اور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان 
روس��تایی، رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان، 
مدیر ترویج و نظام بهره برداری اس��تان، مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان، رئیس اداره بهزیستی دهاقان 

و فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شد.

وی خاطرنش��ان کرد: ایش��ان یکی از زنان فعال و 
پیش��رو در روستاس��ت که عالوه ب��ر فعالیت های 
مذک��ور در زمینه آموزش قالی بافی، آموزش قرآن، 
تولید س��بزی و صیف��ی گلخانه ای، پیش��گیری از 
مسمومیت با س��موم دفع آفات نباتی و کمک های 

اولیه فعالیت می کند.

اصفهان

اصفهان

کوهرنگاصفهان

کاشان

جندق

مبارکه

سمیرم

شهردار اصفهان در پیامی از 
رئیس جمهور و هیأت دولت تشکر کرد

ــده رود: مع��اون بهره برداری ش��رکت آب و  ــهرکرد- خبرنگار زاین ش
فاضالب ش��هری چهارمح��ال و بختیاری اظهار داش��ت: ماهانه 3 میلیون و 
700 هزار متر مکعب آب آش��امیدنی از طریق ش��بکه به مصرف شهروندان 

این استان می رسد.
سعید اسکندری افزود این میزان آب مصرفی از آب های زیرزمینی و از 

طریق چاه عمیق و نیمه عمیق تولید و وارد شبکه می شود.
اسکندری از بحرانی و کم آب بودن 8 شهر استان در سال جاری خبر داد 
و تصریح کرد: به دنبال رعایت الگوی مصرف در تابس��تان، آب این شهرها 

جیره بندی نشد.
وی با اش��اره به انتقال آب کوهرنگ به ش��هرکرد و شهرهای مجاور این 
ش��بکه، انتقال آب را بهترین گزینه برای برطرف کردن کم آبی مناطق شهری 
استان اعالم و تصریح کرد: شهرهای چلگرد، باباحیدر، فارسان و سورشجان 

با اتصال به آب کوهرنگ از رنج کم آبی رهایی یافتند.
وی از واگذاری 7 هزار 522 فقره انش��عاب آب و فاضالب در شهرهای 
اس��تان در س��ال جاری خب��ر داد و گفت: از این تعداد 4 ه��زار و 494 فقره 

انشعاب آب و 3 هزار 28 انشعاب فاضالب بوده است.
اس��کندری تعداد جمعیت شهری زیر پوشش ش��بکه آب اشامیدنی در 
س��طح اس��تان را 502 هزار و 819 نفر ذکر کرد و گفت: در 27 ش��هر استان 

140 هزار و 537 انشعاب آب آشامیدنی فعال وجود دارد.

فرماندار دهاقان گفت: زیرساخت های شهرک های صنعتی شهرستان باید هرچه 
زودتر سامان بگیرد.

سیروس محمودی در جلسه شورای اداری در حضور وزیر بهداشت و درمان 
در دهاقان اظهار داشت: شهرک های صنعتی شهرستان دهاقان که در دوره های قبل 
به تصویب در آمده و به دلیل انبس��اط و انقب��اض دولت، تاکنون در خصوص آن 

تسهیالتی پرداخت نشده، باید حتماّ در این دوره مورد برسی قرار گیرد.
وی افزود: اش��تغال، ازدواج، مبارزه با اعتیاد جوانان و مشکالت آب شهرستان 
مشکالتی نیستند که با تکلیف کردن قابل برطرف کردن باشد بلکه نیازمند توجه 

مسئوالن کشوری است.
فرماندار دهاقان بیان داشت: دهاقان با دارا بودن دشت الله های واژگون و دیگر 
جاذبه های گردشگری خود می تواند یکی از قطب های مهم گردشگری در کشور 
معرفی شود ولی این هم باز نیازمند توجه و اعتبارات و تسهیالت از سوی مسئوالن 

کشوری و استان است.
محمودی با توجه به س��رازیر ش��دن جمعیت محروم از ناحیه های سمیرم و 
چهارمحال و  بختیاری به این منطقه ادامه داد: متوسط قشر ضعیف جامعه در دهاقان 

بیشتر از میزان متوسط شهرهای بزرگ است.
وی در پایان گفت: دهاقان در زمینه کشت گل های گل خانه ای در میان شهرستان های 
استان اصفهان از مزیت و امتیاز خاصی برخوردار است که طرح بندی روستای همگین 

می تواند آینده روشن این منطقه را در آینده نه چندان دور تضمین کند.

دهاقانشهرکرد
مصرف ماهانه آب آشامیدنی 
شهرهای چهارمحال و بختیاری 

3/7 میلیون متر مکعب است

زیرساخت های شهرک های 
 صنعتی دهاقان 

باید ساماندهی شود 

ــان- خبرنگار زاینده رود: معاون س��ینمایی حوزه هنری اس��تان  اصفه
اصفهان با اش��اره به پنجمین جش��نواره فیلم های کوت��اه دینی رویش گفت: 
جش��نواره ی امسال نسبت به سالهای قبل از انسجام بیشتری برخوردار بود و 

بهترین بخش آن را می توان بخش مرور آثار بین المللی دانست.
اسماعیل نویدی برگزاری جلسات منظم نقد و بررسی و نشست مسئوالن 
هنرهای تصویری کل کش��ور را از جمله مزایای این جش��نواره عنوان کرد و 
افزود: خوش��بختانه این جش��نواره نقطه ی قوتی برای تولید فیلم های کوتاه 
انیمیش��ن دینی بوده و موجب رش��د تحقیق و پژوهش در زمینه ی س��اخت 

فیلم های مستند با موضوعات دینی شده است.
وی با اشاره به داوری در جشنواره های مختلف تصریح کرد: داوری در 
تمامی جشنواره ها به صورت سلیقه ای است و در این جشنواره نیز به همین 
شیوه بوده و این موضوع عمده ترین مشکل در تعریف فیلم های کوتاه دینی 
است چرا که همین نکته سبب می شود هیأت انتخاب برخی از فیلم ها را به 

درستی انتخاب نکند و هیأت داوران را با محدودیت روبه رو کند.

زواره- خبر نگار زاینده رود: بخشدار زواره گفت: رئیس سازمان میراث 
فرهنگی،گردش��گری و صنایع دستی استان اصفهان در سفر به شهر زواره از 
آثار تاریخی زواره ش��امل بافت قدیم و تاریخی ش��هر زواره، حس��ینیه های 
تاریخی کوچک و بزرگ، مسجد جامع و مسجد پامنار این شهر بازدید کرد. 
حس��ن مختاریانپور افزود: اسفندیار حیدری پور در این سفر قول مساعد داد 

موزه مردم شناسی زواره در دهه مبارک فجر به بهره برداری برسد. 
بخش��دار زواره با بیان اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
و صنایع دس��تی اس��تان دومین مدیر کلی اس��ت که در دولت نهم به زواره 
س��فر می کند ابراز امیدواری کرد: س��ایر مدیران کل استان هم بدانند بخش 
زواره جزء استان اصفهان است و مردم این بخش را از الطاف خود فراموش 

نکنند.

اصفهان

دهاقان

کاشان

زواره
جشنواره رویش نقطه قوت 

تولید فیلم های انیمیشن
موزه مردم شناسی زواره 

دهه ی فجر به بهره برداری 
می رسد

رئیس شورای شهر تأکید کرد
مشارکت جدی نخبگان در امور فرهنگی و اقتصادی

ساخت بزرگترین رصدخانه خاورمیانه در کاشان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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نصب آبگرمکن گازی دیواری 
جان یک مادر و یک فرزند 7 

ساله را گرفت؛ چرا؟
احمدرضا پرنده، کارشناس حوادث ناشی از کار

از آنجا که  یکی از علل بررس��ی حوادث پیشگشری 
از حوادث مش��ابه است از طرفی وظیفه انسانی خود 
می دانم جهت جلوگیری از حوادث مشابه به نکاتی 
مهم جهت جلوگیری از ح��وادث در محیط زندگی  
و اماک��ن عمومی و... کارگاهها را خدمت مردم عزیز 
عرض کنم. معتقدم با اطالع رس��انی صحیح به مردم 
عزیز و خانواده ها می توان وظیفه خود را به مردم ادا 
کرد و از ح��وادث تلخ و ناگوار به راحتی جلوگیری 
کرد. اینجانب به عنوان نمونه یک حادثه منجر به فوت 
یک م��ادر و یک کودک بر اثر گاز CO )منوکس��ید 
کربن( ناشی از سوخت یک آبگرمکن گازی غیر ایمن 
را به استحضار می رساند: در یک منزل مسکونی  در 
محیطی کوچک که واقع در محیط حمام و آشپزخانه 
در فضای بسیار محدود بود قباًل یک دستگاه آبگرمکن 
مخزنی نصب بوده است. مالک ساختمان می خواهد 
به جای آبگرمکن مخزنی)فرس��وده( یک آبگرمکن 
گازی دیواری نصب کند ل��ذا از یک تعمیر کار لوله 
کش آب س��اختمان می خواهد که نس��بت به نصب 
آبگرمکن گازی اقدام کند. نصاب بدون در نظر گرفتن 
محیط و فضای کوچک و مشترک آشپزخانه و حمام 
اقدام به نصب آبگرمکن می کند و متأسفانه لوله های 
دودک��ش را به صورت کاماًل غیر ایمن به هم اتصال 
می دهد و تبدیل دودکش ها مناسب نبوده به صورتی 
که هنگام روش��ن بودن آبگرمکن گاز CO به راحتی 
نشت می کرده و در محیط آشپزخانه و حمام انتشار 
می یافته اس��ت. در یک روز در حالی که خانم منزل 
و فرزندش در حال اس��تحمام بوده اند به علت نشت 
گاز CO دچار مس��مومیت ش��ده و متأسفانه مادر و 
کودک جان خود را از دست می دهند. متأسفانه چون 
فصل زمس��تان بوده دریچه ها و پنجره های حمام و 
آش��پزخانه توسط مستأجر با پالستیک مسدود و  در 
واق��ع راههای ورود اکس��یژن به حمام و آش��پزخانه 
مسدود شده است. برای جلوگیری از حوادث مشابه  
به موارد ذیل توجه کنید اگر به سالمتی خود و اعضای 

خانواده می اندیشید.
1- جهت نصب  هر گونه وسایل گاز سوز صرفًا 
از نمایندگی مجاز استفاده کنید و از افراد فاقد تخصص 

جهت نصب وسایل گاز سوز خود داری کنید
2- بای��د فض��ای الزم و کاف��ی جه��ت نصب 
آبگرمک��ن در نظر گرفته ش��ود و از نصب آبگرمکن 
گازی دیواری در فضای مشترک حمام و آشپزخانه و 

اتاق اکیداً خودداری شود
3- هن��گام نصب آبگرمکن دی��واری گازی باید 
نصاب توجه داش��ته باش��د که خروجی دودکش��ها 
س��الم هستند، کالهک باالی پشت بام نصب و سالم 
است، مسیر دودکشها گرفتگی ندارد و لوله دودکشها 
و واس��طه ها و تبدیل ها بی��ن آبگرمکن و دودکش 

استاندارد و مناسب باشند
4- هنگام استحمام همیشه توجه داشته باشیم که 
افراد نیاز به اکسیژن دارند لذا هرگز دریچه¬ها و منافذ 

تأمین اکسیژن را مسدود نکنید.
به تأمین اکسیژن همیشه توجه کنید

مجدداً تأکید می کنم از نصب آبگرمکن دیواری 
گازی در فضای مشترک آشپزخانه حمام و اتاق اکیداً 

خودداری کنید. 

شکست مرد بدشانس در 
ازدواج سوم

 مرد بدشانس��ی که به خاطر خودکش��ی و جنون 
دو همس��ر اولش برای س��ومین بار ازدواج کرده بود 
به دادگاه خانواده خوانده ش��د و همسر سومش نیز به 

خاطر بدگمانی خواستار جدایی از وی شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، اختالفات این زوج 
که حام��د و مرضیه نام دارند بعد از آن آغاز ش��د که 
مرضیه فهمید ش��وهرش پیش از او با دو زن دیگر نیز 
ازدواج ک��رده و فکر می کرد از ش��وهرش رودس��ت 
خورده و به خاطر این موضوع با حامد درگیر ش��د و 
چن��د روز بعد نیز به دادگاه خانواده رفت تا از او جدا 

شود.
مرضیه که همراه شوهرش در دادگاه حاضر شده 
ب��ود در این باره به قاضی پرونده گفت: وقتی با حامد 
آشنا شدم او گفت همسر اولش مدت ها قبل خودکشی 
کرده و او به خاطر اینکه تنها نباشد قصد دارد ازدواج 

کند و من هم به خواستگاری او جواب مثبت دادم.
ای��ن زن ادامه داد: چند ماه با هم زندگی کردیم تا 
اینکه فهمیدم حامد به جز آن همسرش که فوت شده 
با زن دیگری نیز زندگی کرده اما زن دومش به خاطر 
مشکالت روحی-روانی در بیمارستان بستری است. 
فاش شدن این موضوع من را به این فکر انداخت که 
حامد حاال که توانسته همسر دومش را از من پنهان کند 
حتماً مس��ائل دیگری را نیز مخفی کرده و دروغ های 
دیگری نیز به من گفته اس��ت و من حاضر نیس��تم با 
م��ردی دروغگو زیر یک س��قف زندگی کنم و قصد 
دارم مهری��ه ام را هم از او بگیرم. در پی این اظهارات 
ش��وهر مرضیه گفت: من نمی خواس��تم ماجرای غم 
انگیز همسر دومم را با سومین همسرم در میان بگذارم. 
می دانستم اگر او از این ماجرا با خبر شود مشکالتی به 
وجود می آید. این مرد ادامه داد: همسر اولم در حالی 
که از او یک دختر داشتم با خوردن سم خودکشی کرد 
و بعد از آن به خاطر دخترم چاره ای نداشتم و مجبور 
شدم ازدواج کنم اما همسر دومم نیز مشکالت روحی 

زیادی داشت.
وی ادامه داد: من انتظار داشتم او از دخترم نگهداری 
کن��د ولی بیماری اش به حدی بود که یک نفر باید از 
خود او پرس��تاری می کرد به همین دلیل من هم او را 
طالق دادم. حامد گفت: من با سومین همسرم مشکلی 
ندارم اما نمی دانم چرا او مرا به دادگاه کشانده است و 
من مرد بدشانسی هستم و در انتخاب همسر بخت با 
من یار نیست. در پی اظهاران این زن و شوهر، قاضی 
رسیدگی به این پرونده را به زمان دیگری موکول کرد.

نا امیدی از رس��یدن به آنچه خواست و آرزوی 
دیرینه یا نه همین امروز ماست بعضی اوقات وادارمان 
می کند تا به خرافه رو بیاوریم و از نیروهایی نامعلوم 
کمک بگیریم. این پدیده مختص کش��ور ما یا برهه 
زمانی خاصی نیست. حتی طبقات مختلف اجتماعی 

هم در این مورد به یکدیگر شبیه می شوند.
یک جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی، 
با اش��اره به ریش��ه تاریخی این موضوع می گوید: 

»فال و فالگیری نتیجه اعتقادات خرافی 
است. افراد با اعتقادات خرافی بیشتر از 
دیگران به این فرهنگ رو می آورند هر 
چند این موضوع در فرهنگ گذشتگان 
بیشتر قابل مشاهده است، به گونه ای که 
این فرهنگ در افراد قبیله نشین آفریقایی 
بیشتر از سایر جوامع دنیا مشهود است.«

وی توضیحات بیش��تری هم دارد: 
»بای��د به این نکته اش��اره کرد که تفکر 
حاکم بر ی��ک محیط بر باورهای فردی 
افراد تأثی��ر می گذارد و می تواند میزان 
گرایش و باور مردم به خرافات را کاهش 
یا افزایش دهد. از طرف دیگر بش��ر در 
زمینه اعتقاد به خرافه سابقه ای به اندازه 

طول تاریخ دارد و این در ذات بش��ر هم هس��ت که 
هر چند رو به آینده حرکت می کند اما گهگاهی به 

گذشته برگردد.«
فرار از وضعیت موجود از جمله عواملی است 
که انس��ان ها را از زندگی در واقعیت دور می کند. 
یک اس��تاد دانشگاه و جامعه شناس، این عامل را از 
جمله عوامل اجتماع��ی رو آوردن افراد به خرافات 
می داند: »وقتی افراد جامع��ه توانایی برآورده کردن 
نیازها و خواسته هایشان را از لحاظ فکری، اقتصادی 
و اجتماعی ندارند یا نمی توانند به خواس��ته هایی 
مثل ازدواج، طالق و... دس��ت پیدا کنند به خرافات 

و فالگیری رو می آورند.«
ــی  ــم از خصوصیات ــه ه ــه خراف رو آوردن ب
است که بیشتر در کشور های جهان سوم دیده 

می شود. چرا؟
این جامعه شناس می گوید: »در مشرق زمین و 
در کش��ورهای فقیر که افراد نم��ی توانند به امیال و 
خواسته های خود در حالت واقعی برسند گرایش به 
خرافات بیشتر می شود و هر چقدر مردم از طبقات 
پایین تر اجتماع باش��ند و فقیرتر باش��ند به رمل و 

اسطرالب اعتقاد بیشتری پیدا می کنند.«
او در عین حال که معتقد اس��ت خرافات بیشتر 
در کشورهای فقیر دیده می شود، می گوید: »البته در 
امریکا هم نعل اس��ب را خوش یمن می دانند و در 

کشور انگلیس هم خرافات به شدت رواج دارد.«
این اس��تاد دانش��گاه اعتقادات جالب تری هم 
دارد: »خرافات البته متاثر از فرهنگ ما هم هس��ت و 
باورهای سنتی ما خرافه را توجیه می کند. کما اینکه 

از گذشته دور شاهد اعتقاد ایرانیان به نیروی مرموزی 
به نام مانا بوده ایم. ایرانیان باستان اعتقاد داشتند مانا 
در برخی از درختان و جانوران و اشیا وجود دارد و 
می تواند باعث نجات افراد یا برآورده شدن حاجات 

شود.«

انتقادات او به فرهنگ موجود ادامه دارد: »رواج 
خراف��ه گرای��ی ب��رای جامعه مضر اس��ت و باعث 
می ش��ود مردم به رویا و توهم رو بیاورند. در واقع 
خرافه و خرافه پرس��تی جامعه را از کار و کوشش و 
فعالیت و پیشرفت و توسعه یافتگی به شدت بازمی 

دارد.«
البت��ه و صدالبته که نمی ش��ود آثار مضر خرافه 
پرس��تی را تنها در چند جمله خالصه کرد. پس وی 
باز ه��م از این آثار مخرب می گوی��د: »خرافات از 
نظر اقتصادی تن پروری و بیهوده گری را گسترش 
می دهد. از نظر اجتماعی هم موجب ضعف روحیه 
تالش و کوشش در جامعه می شود و نوعی انفعال 

را در جامعه تزریق می کند.«
شاید تصورات ذهنی و کلیشه ای 
به ما بقبوالنند که تنها افراد بیس��واد یا 
کم سواد سراغ فالگیری و سرکتاب باز 
کردن و دعانویسی و اموری اینچنینی 
می روند درحالی که دکتر قرائی مقدم 
این موض��وع را رد می کند: »هرچند 
تحصیالت کم و آم��وزش و پرورش 
ضعیف باعث گس��ترش خرافات در 
جامعه می شوند اما صد درصد افرادی 
که به خرافات گرایش پیدا می کنند کم 
سواد نیستند. افراد تحصیلکرده ای هم 
که آگاهی الزم را در این زمینه ندارند، 

موجب افزایش خرافات می شوند.«
با وج��ود تمام ای��ن عوامل نمی 
توانیم به حل این مشکل در آینده ای نزدیک امیدوار 
باشیم؛ »خرافه و خرافه پرس��تی از قدیم االیام بوده 
و هس��ت و به ای��ن زودی رفع نمی ش��ود. معموالً 
خرافات در جوامعی که سطح فرهنگ پایینی دارند، 
رشد می کند.« با وجود اینکه تا اینجا از مضرات فال 
و فالگیری گفته شده اما شاید بشود کارکرد مثبتی هم 
برای این پدیده نه چندان خوش��ایند و در حال رشد 
پیدا کرد. در هر صورت پدیده ها به طور مطلق شر 
نیستند. پس به فالگیری هم می توان از جنبه ای مثبت 
نگاه کرد: »فال گرفتن از یک جنبه مثبت است چون 
مدتی هر چند محدود به افراد نوعی امید و رضایت 
می دهد.« اما باید دید این نتیجه مثبت می تواند دلیلی 

مناسب برای رواج خرافه باشد؟
این اس��تاد دانش��گاه با وجود اینکه خود از این 
جنبه مثبت صحبت کرده خود نیز آن را دلیلی ناکافی 
ب��رای رواج خرافه می داند:»رضای��ت خاطری که 
همراه با خرافه به دس��ت می آید افراد را به خرافه و 
خرافه پرستی بیشتر و پذیرش این موضوع که انسان 
موجودی بدون اراده است و در زندگی واقعی خود 

نقش چندانی ندارد، سوق می دهد.«

عوامل اجتماعی خرافه پرستی

دوره آموزش اصالح الگوی مصرف 
برای کارکنان دولت

معافیت در انتظار 300 هزار سرباز

حاجی بابایی: آموزش و پرورش نیازمند تدوین کتاب قانون اساسی است

حرفه ای شدن پلیس موجب کاهش شکایت 
شهروندان و زمینه های ارتکاب به جرم می شود

آیین نامه جدید بازنشستگی در مشاغل سخت و 
زیان آور ابالغ می شود

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا 
گفت: در پی اجرای قانون معافیت 3 
برادر خدم��ت کرده، تا پایان س��ال 
حدود 300 هزار س��رباز از خدمت 

مقدس سربازی معاف می شوند.
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، 
سردار سرتیپ محمد جواد زاده کمند 
در نشست خبری با خبرنگاران افزود: 
50 هزار تن از س��ربازانی که هنگام 
خدمت مش��مول این قانون ش��دند 
فراخوان ش��دند و پس از بررس��ی 
نهایی، برای آنان کارت پایان خدمت 

صادر شده است.
وی اف��زود: با بررس��ی پرونده 
250 هزار سرباز دیگر تا 3 ماه دیگر، 
کارت معافی��ت آنان صادر و تحویل 

می شود.
بر اساس قانون معافیت 3 برادر 

خدمت کرده هنگامی که 3 نفر از افراد 
خانواده ای خدمت مقدس سربازی 
را گذرانده ان��د مش��مول چهارم به 
صورت قانونی می تواند از معافیت 

استفاده کند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی رئیس جمهور در بخشنامه ای 
به هم��ه دس��تگاههای اجرایی تأکید 
کرد: به منظور افزایش آگاهی و بینش 
کارمن��دان دولت به اص��الح الگوی 
مصرف و شناخت راهکارهای نهادینه 
کردن آن، دستگاه های دولتی موظفند 
دوره آموزش��ی »آش��نایی با مبانی و 
اصول اصالح الگوی مصرف« را برای 
کارکنان خود برگزار کنند.  به گزارش 
واحد مرکزی خبر، در بخشنامه لطف 
اهلل فروزنده معاون توسعه مدیریت و 
سرمایه انس��انی رئیس جمهور آمده 
اس��ت:  در جهت فرامین مقام معظم 
رهبری در زمینه اصالح الگوی مصرف 
و به منظور تدبیر و بسترس��ازی برای 

این مهم مبتنی ب��ر آموزه های دینی، 
فرهنگی و علمی وکار بست این آموزه 
ها، دستگاههای مشمول قانون مدیریت 
خدمات کشوری، موظف به برگزاری 
یک دوره پودمانی به مدت 8 ساعت 
برای کارکنان خود هس��تند. این دوره 
آموزش��ی در زمره دوره های آموزش 
عمومی در نظام آموزشی کارکنان تلقی 
می ش��ود. در این بخشنامه همچنین 
تأکید شده است: برای تأمین دو هدف 
اصلی این دوره یعنی آشنایی فراگیران 
با مبانی دینی، علمی و عملی اصالح 
الگوی مصرف و بسترسازی فرهنگی 
موض��وع »اصالح الگوی مصرف« در 
دس��تگاه های اجرایی در نظر گرفته 

شده است.

وزیر آم��وزش و پرورش تأکید کرد: آموزش و 
پرورش نیازمند تدوین کتاب قانونی اساس��ی است 
تا مس��ئوالن آموزش و پرورش آن را در جیب خود 

گذاشته و مطالعه کنند.
به گزارش ایرنا، حمی��د رضا حاجی بابایی در 
س��مینار هم اندیشی روابط عمومی های آموزش و 
پرورش سراسر کشور در اردوگاه شهید باهنر گفت: 
آم��وزش و پرورش نیازمند تحول بنیادین اس��ت و 
این تحول بنیادین نیازمند نقشه راه و قانون اساسی 

است.
وی با اش��اره به اینکه نظ��ام تعلیم و تربیت به 
معن��ای آموزش و پ��رورش ابتدای��ی، راهنمایی و 
متوسطه اس��ت، گفت: هنر آموزش و پرورش این 
است که دانش آموز ابتدایی را شکوفا کند و این کمتر 

از دکترا در دانشگاه نیست.
وزی��ر آم��وزش و پرورش با اش��اره به جایگاه 
مقدس معلم در نظام تعلیم و تربیت کشور  گفت: در 
مورد آموزش و پرورش نمی توان به صورت کیلویی 

و خرواری تصمیم گرفت چرا که میزان سنجش کار 
در نظام تعلیم و تربیت با پول غلط است.

حاجی بابایی اظهار داش��ت: چ��را در آموزش 
و پ��رورش در برخ��ی از کالس های درس به جای 
اینکه معلمی با 30 سال س��ابقه را برای تدریس به 
دانش آموزان بفرس��تیم از نیروهای شرکتی استفاده 
می کنیم، برخی علت این امر را چنین عنوان می کنند 
که نیروهای شرکتی حقوق کمتری دریافت می کنند.
وی با اش��اره به اینکه آموزش و پرورش میدان 
تره بار نیس��ت، اظهار داش��ت: آم��وزش و پرورش 
مکانی برای تعلیم و تربیت اس��ت و تعلیم و تربیت 
امری مقدس است چرا که قصد دارد برای 90 سال 

زندگی یک انسان برنامه ریزی کند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تمام مسئوالن 
دستگاه آموزش و پرورش باید خدمت کنند و زمان 
مدیری��ت خود را نباید صرف اموری از قبیل درس 

دادن و یا درس خواندن کنند.
وی ادامه داد: مدیر باید فکر کند و به جای اینکه 

18 ساعت دوندگی داشته باشد باید بتواند صد ها نفر 
را 18 ساعت بدواند.

حاج��ی بابایی با بی��ان اینک��ه تنگ نظری ها و 
ریز بینی ه��ا در آموزش و پرورش نباید رش��د پیدا 
کن��د و این از وظایف روابط عمومی اس��ت، اظهار 
داشت: جایگاه آموزش و پرورش همه چیز را شامل 
می شود. استخدام الفاظ در محاورات رسانه  ای باید 
به شکلی باش��د که ظرافت و لطافت را در برداشته 

باشد.
حاجی بابای��ی افزود: اگ��ر از واژگان به طریق 
صحیح اس��تفاده نکنیم عیب ما محسوب می شود و 
از طرفی ب��ه کارگیری واژگان زیبا در نظام تعلیم و 
تربیت در آموزش و پرورش کشور تاثیر گذار است.

وی با اش��اره به اینکه دانش��گاه خوب، مدیون 
آموزش و پرورش ابتدایی مناس��ب اس��ت، گفت: 
عقل در مدرس��ه شکل می گیرد مهم ترین مکان در 
جامعه مدرسه اس��ت و کلید این مدرسه در دست 

معلم است.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی برلزوم 
حرف��ه ای و تخصص��ی ش��دن مأموریت های 
پلیس��ی تأکید کرد و کاهش زمینه های ارتکاب 

به جرم و ش��کایت 
از  را  ش��هروندان 
حرفه ای  مزای��ای 
ش��دن پلیس اعالم 

کرد.
ب���ه گ��زارش 
س���رتیپ  ایرن����ا 
»محمدعلی  پاسدار 
نوری ن��ژاد«  افزود: 
مأموریت های متنوع 

نیروی انتظامی موجب شده مأموریت های ناجا 
به مأموریت های حس��اس و ویژه تبدیل شود. 
وی با اش��اره به ارتباط مس��تقیم پلیس با مردم، 
اظهارداش��ت: اگر وجدان، قانون و انگیزه های 
درونی در انس��ان ضعیف باش��د، قطع��اً زمانی 
می رسد که شیطان در انسان رسوخ پیدا می کند 
و تقوا عامل بازدارندگی انس��ان از ارتکاب خطا 

و اشتباه است.
معاون هماهن��گ کننده ناجا، نوع مأموریت 
را یکی دیگ��ر از ویژگی های مأموریتی نیروی 
انتظام��ی دانس��ت و اف��زود: درصد زی��ادی از 
مأموریت های پلیس��ی با پلش��تی ه��ا، جرائم 
و  مجرم��ان س��روکار دارد و مأموران پلیس در 
جامعه با آنها در تماس هستند که این نوع تماس 
تاثیرات بس��زایی بر روحیات کارکنان ناجا دارد 
که بر همین اس��اس بای��د در امر صیانت به این 

موضوع توجه شود.

نوری نژاد گستردگی مأموریت ناجا را یکی 
دیگر از ویژگی ه��ای مأموریت نیروی انتظامی 
که مستلزم حضور آنها در تمام نقاط جغرافیایی 
اس��ت از ملزومات 
اقدامات  ب��ه  توجه 

صیانتی برشمرد.
وی ب��ا تأکی��د 
ب��ر ب��ه کارگی��ری 
تجهی��زات فن��ی و 
سیس��تم های نوین 
در مأموریت ه��ای 
با  پلیس��ی گف��ت: 
ای��ن  از  اس��تفاده 
تجهیزات باید ارتباطات مس��تقیم مردم با پلیس 

را به حداقل برسانیم.
مع��اون هماهنگ کنن��ده ناج��ا در ادامه بر 
حرف��ه ای و تخصصی ک��ردن مأموریت های 
پلیس��ی تأکید کرد و کاهش زمینه های ارتکاب 
ج��رم و ش��کایت ش��هروندان را از مزایای آن 

برشمرد.
وی موفقیت نیروی انتظامی در امر صیانت را 
مرهون هماهنگی و همکاری رده های ستادی و 
صفی این سازمان در اجرای تدابیر و ابالغیه های 

صیانتی عنوان کرد. 
معاون هماهنگ کننده ناجا با تأکید بر نهادینه 
شدن امر صیانت در نیروی انتظامی گفت: برای 
نهادینه ش��دن ام��ر صیانت، تدابیری از س��وی 
فرماندهی ناجا اتخاذ شده است که باید از سوی 
تمامی رده های س��تادی و عملیاتی به درس��تی 

اجرا شود.

دبیر کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور 
گفت: به زودی آیین نامه اجرایی جدید بازنشستگی 
در مشاغل سخت و زیان آور به واحدهای تولیدی 

و کارخانه ها ابالغ خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، »ولی اهلل 
صالحی« گفت: این آیین نامه پس از امضای وزیر 
رفاه و تأمین اجتماعی و وزیر بهداش��ت اجرایی 

خواهد شد.
وی با بیان این که بازنشس��تگی در مش��اغل 
س��خت و زیان آور قانون مصوب مجلس است، 
افزود: این آیین نامه هر دوره یا هر 5 سال و یا هر 
3 سال تغییراتی می کند. دبیر کانون عالی شوراهای 
اس��المی کار کشور با اشاره به تصویب آیین نامه 
اجرایی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، 
تصریح کرد: این آیین نامه پس از امضای وزیر رفاه 

و تأمین اجتماعی و وزیر بهداشت اجرایی خواهد 
شد. صالحی با تأکید بر تسهیل موارد بازنشستگی 
در آیین نامه جدید اظهار داشت: پیش از این بیمه 
ش��دگانی که بیش از 10 روز غیبت غیر موجه در 
سال داشته مشمول بازنشستگی با 20 سال سابقه 
س��خت و زیان آور نمی ش��دند که این موضوع 
در آیین نامه جدید تس��هیل شده است. این مقام 
کارگری همچنین از تش��کیل کمیته های تعیین 
حداقل مزد در اس��تانها خبر داد و گفت: هر چند 
مس��ئوالن کمتر به این موارد توجه می کنند اما ما 

مأمور به تکلیف هستیم.
وی با اش��اره به ت��دارک برنامه ه��ای دیدار 
کارگران و تش��کالت کارگری با رئیس جمهور 
افزود: در تالش هس��تیم از تعداد و نوع مش��کل 

واحدهای بحران زده کشور مطلع شویم.
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این روز ها در ایران هم مانند جاهای دیگر دنیا، 
بس��یاری به دامان پر س��ود خرافات پناه می برند تا 
شاید درد های ال عالجشان را با دست به دامن شدن 
ارواح و تم��اس با آنها از طریق رماالن و طالع بینان 
به درمان برس��انند! جالب توجه است که اغلب این 
دالالن و واس��طه ارواح خط دهنده، خود از راه گم 
کردگان هستند و بیشتر از تمامی مشتریان خود نیاز 

به راهنمایی و مدد جویی دارند.
شاید به خاطر داش��ته باشیم که تعدادی از این 
دعا نویسان و طالع بینان متجاوز با درایت و آگاهی 
مأموران آگاهی و پلیس به دست عدالت گرفتار و با 

حکم دادگاه به چوبه دار سپرده شدند.
بد نیس��ت باز هم به ادام��ه کار این گ��روه از 
کف بینان و احضار کنندگان ارواح و دعا نویس��ان 

به گزارشی توجه فرمایید.
در ح��ال حاضر انواع فال و آنچه رماالن مدعی 
»دعا« بودن آن هس��تند در ته��ران با قیمت هایی از 

100 توم��ان تا بیش از یک میلیون تومان به فروش 
می رسد. فتانه- م یک فالگیر ضمن بیان این مطلب 
گفت: »این قیمت برای هر عدد فال حافظ در پاکت 
نام��ه از 100 تومان ش��روع ش��ده و به بیش از یک 
میلیون تومان برای هر عدد دعای شکس��ت طلسم 
مرگ می رسد.« وی انواع فال و دعا را به فال اعداد 
و ارقام، قهوه، تفاله چای، تاروت، پاسور، کف بینی، 
ش��مع، حافظ، تعبیرخواب، طلس��م و جادو، دعا و 
س��رکتاب، آینه بینی و احضار ارواح و تسخیر جن 
تقس��یم بندی کرد. او گفت: »در این میان فال قهوه، 
تاروت، پاس��ور، دعا و س��رکتاب و احضار ارواح 
باالترین آمار مشتری را به خود اختصاص داده اند 
و انجام کارهایی چون تسخیر جن و فروش موکل 
جن و موکل آسمانی مشتری و متقاضی خاص خود 

را دارند.«

خرافات و خرافه پرستی در قرن بیست و یکم

خبر جامعهحوادث

افقی
1- غ��زوه ای که ام��ام عل��ی )ع( در آن 
شرکت نداش��ت، مخترع صفحه تلفن از 

امریکا، پوشیدنی زنانه
2- مرک��ز ارمنس��تان، درخت شمش��اد، 

دیشب
3- نوعی حلوا، نیکوکاران، جدا نشدنی

4- مردمان ی��ک محله، جبهه جنگی بین 
ایران و عراق بود، دوباره

5- سلسله ای در ایران، ترسانیدن
6- س��ر فوتبالی، الله داغدار، نوعی برادر 

و خواهر
7- تمّلق، بستر، مادر عرب

8- قصه گو، توهین، باهوش
9- چای خارجی، به هدررفته، نام کوچک 

وان گوک
10- ت��وّرم رگ های پا، مرد دین، سنگس��ار 

کردن
11- ماه آخر س��ال، حاال حاالها ماندگار 

است
12- هراس، ش��اعر عهد س��ربداران، در 

بستنی می ریزند
13- استانها، یاد دادن، شبیه

14- وحشی، در آسمانها بجویید، نسوان
15- کال، آبشاری در امریکا، ارابه

عمودی
1- برکه، پوشیده

2- ارمله، هدیه ها، ش��ب خلوت کردن با 
حافظ

3- پر گفتن، دس��ت به کاری زدن، خدای 
هندو

4- جانوری که در تمام عمرش هرگز آب 
نمی نوشد، کاله گیس، گل حسرت

5- مرکز ساحل عاج، سبزی آهن دار
6- کاشف آبله، وحی، گلی با نام زنانه

7- نام دیگر س��وره بنی اسرائیل، همبازی 
لورل، حرف ندا

8- زدنی سالوسانه، آکنده و پر، قابله
9- راندن مزاحم، شهری در کرمان، سفره چرمی

10- بیابان بی آب و علف، از جمهوری های 
شوروی سابق، کلرا

11- پوش��یدنی فصل س��رما، قّوت افزا و 
زورآور

12- دیوار گلی، چراغ نفتی قدیمی، خوشه 
انگور آویخته شده

13- پاکیزگی، دوستان، باز
14- گور، میوه ای برای چاشنی غذا، طرف 

چپ
15- خوب چهره و زیبارو، کارگردان افسانه 

آه و دو زن
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»خرافات از نظر اقتصادی 
ــروری و بیهوده گری  تن پ
را گسترش می دهد. از نظر 
اجتماعی هم موجب ضعف 
ــش  ــه تالش و کوش روحی
در جامعه می شود و نوعی 
انفعال را در جامعه تزریق 

می کند.«



وزارت بهداشت اعالم کرد:
نخستین محموله واکسن آنفلوانزای نوع A وارد 

کشور شد
مدی��ر کل روابط عمومی وزارت بهداش��ت از 
ورود نخس��تین محموله واکسن آنفلوانزای نوع 
A به کش��ور خبر داد و گفت: در چند روز آینده 
این واکس��ن در مراکز بهداش��تی درمانی کشور 

توزیع خواهد شد.
به گ��زارش مهر، دکتر عب��اس زارع نژاد افزود: 
وزارت بهداش��ت مراحل خری��د دو میلیون ُدز 

 

دیگر از واکسن آنفلوانزای A را در دست اقدام 
دارد ک��ه با این تعداد، خرید به چهار میلیون ُدز 

می رسد.
این مقام ارشد در وزارت بهداشت درباره نحوه 

توزیع این واکسن گفت: در مرحله اول گروههای پرخطر و کادر بهداشتی درمانی که با بیماران 
مبتال به آنفلوانزای نوع A در تماس هس��تند و در مرحله دوم افرادی که نیاز به واکس��ن داش��ته 

باشند واکسینه می شوند.
وی تأکید کرد: فقط افراد پر خطر به واکسن آنفلوانزای نوع A نیاز دارند و افراد سالم اگر نکات 

بهداشتی را رعایت کنند هیچ ضرورتی برای واکسیناسیون آنفلونزای نوع A ندارند.
زارع نژاد گفت: موج دوم بیماری آنفلوانزای نوع A مهار ش��ده و موارد ابتالی آن روبه کاهش 
است ضمن اینکه در دو هفته گذشته مورد جدید مرگ ومیر در این زمینه گزارش نشده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداش��ت با تشکر از مردم برای رعایت توصیه های بهداشتی و 
رس��انه ها به علت اطالع رس��انی و همکاری با وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اگر چه موارد 
ابتال به این بیماری تا دو سال آینده در جهان وجود دارد اما امیدواریم با تمهیداتی که اندیشیده 
ش��ده است و رعایت نکات بهداشتی از طرف مردم و همکاری همه دستگاههای ذیربط بتوانیم 

موجهای جدید این بیماری را مهار کنیم.

تأثیر شغل بر پوست
مش��اغل مختلف، هر یک خوبی ها و معایبی دارند، اما بد نیس��ت بدانید ش��غل بر پوس��ت نیز 
تأثیر می گذارد. گاهی این تأثیر مثبت اس��ت )مثل صاحبان س��الن های زیبایی( و گاهی نیز منفی 

است. بد نیست نگاهی به این موارد منفی داشته 
باشیم. 

پوست های تیره
کس��انی که بنا به شغل ش��ان وقت زیادی را در 
آفتاب صرف می کنند، دارای پوستی تیره هستند. 

البته این تنها مشکل شان نیست.
آفتاب سوختگی مهمترین عارضه زودرس اشعه 
ماوراء بنفش اس��ت که می تواند خفیف یا شدید 
باشد. در موارد شدید عالیم عمومی مانند تب، 
لرز، بی قراری، سردرد و خواب آلودگی و ضعف 
نیز ممکن اس��ت در فرد دیده شود. پوست های 

روشن و سفید نسبت به عوارض ماوراء بنفش حساسیت بیشتری دارند.
عوارض دیررس تماس با نور خورشید، در اثر تخریب تدریجی و مستمر الیاف ارتجاعی پوست 
و س��لول های پوستی است و نتیجه آن شلی و افتادگی پوست، چین و چروک و لکه های رنگی 
پوس��ت است. بیش��تر از 50 درصد تغییرات پوستی که در افراد دیده می شود مربوط به صدمات 
آفتاب است. افرادی که بیشترین فعالیت خود را در مقابل نور خورشید انجام می دهند دچار چین 

وچروک های عمیق پوستی در صورت می شوند.
کش��اورزان، دامداران، کارگران ساختمانی، مربیان ورزش��ی و... جزء این گروه هستند و باید با 

کاله و کرم های ضد آفتاب تا جایی که می توانند از پوست خود مراقبت کنند.
 آکنه های شغلی

یکی از عوارض تماس پوس��تی با مواد شیمیایی یا گرما، جوش های چرکی است که به آن آکنه 
ش��غلی می گویند. در بعضی از ش��غل ها، آکنه ایجاد یا تشدید می ش��ود و این اغلب در مشاغلی 
دیده می شود که باعث  خشک شدن الیه شاخی پوست می شوند. این اتفاق در کار کردن با مواد 

روغنی حیوانی یا معدنی، نفت   و هیدروکربن های هالوژنه در صورت و اندام ها رخ می دهد.
افرادی که در محیط های گرم کار می کنند نیز به دلیل تعریق زیاد، دچار تشدید آکنه می شوند. از 
دیگر موادی که می توانند منجر به این صدمه شوند مواد هالوژنی )کلر، ید و...(، گازوئیل، روغن 

موتور، آزبست و فرآورده های قطران هستند.
این آکنه ها به ش��کل جوش های قرمز، چرکی یا زیرپوس��تی سرسیاه و سرسفید، در همان محل 
تماس پوس��تی با لباس های آغشته با مواد ش��یمیایی بروز می کند که گاهی حتی بعد از بهبودی 

نیز اثر زخم بر جای می ماند. 
حساسیت

مواد ش��یمیایی می توانند به دو صورت تحریکی و آلرژیک باعث التهاب و حساس��یت پوس��ت 
شوند. البته غلظت ماده، نوع ماده و دفعات تماس با آن مواد، در ایجاد و تشدید ضایعات پوستی 

مؤثر است.
انواع مواد اسیدی، قلیایی و فرآورده های نفتی و بنزینی و حالل های شمیایی قادرند با حل کردن 
چربی بین سلولی پوست به زیرجلد نفوذ کنند و باعث قرمزی و خارش شدید شوند و در موارد 

شدیدتر به صورت ترشح و تاول هم دیده می شوند.
بیش��تر این ضایعات پوس��تی را دردس��ت ها می بینیم ولی گاهی به علت آلوده ش��دن لباس ها، 
ضایعات را می توان روی قس��مت های مختلف بدن مشاهده کرد. ضایعاتی که در صورت ایجاد 
می شود، بیشتر از طریق دست به صورت منتقل شده اند یا مواد به شکل گاز، بخار، گردوغبار در 

هوا پراکنده و روی پوست صورت نشسته اند. 
تغییر رنگ پوست

گاهی تغییرات رنگی پوس��ت را در تماس ش��غلی با بعضی مواد شیمیایی داریم و این مسأله در 
مورد افرادی که در کارخانه ها با فلزات س��نگین از قبیل نقره، جیوه و... س��روکار دارند ممکن 

است به صورت لکه های تیره رنگ در محل تماس پوستی دیده شود. 
سوختگی

گفتن ندارد که آتش نشانان، کارگران ذوب آهن و افرادی که به خاطر شغل خود در معرض آتش 
و حرارت قرار دارند، همیشه در معرض خطر سوختگی هستند.

چای سبز در درمان اختالالت خطرناک مغزی 
مؤثر است

محققان در یک پژوهش جدید دریافته اند که 
مصرف چای س��بز برای درمان اختالالت مغزی 

مفید است.
به گزارش ایس��نا، این پژوهشگران دریافتند: 
یک روش درمانی جدید حاصل از ترکیب نوعی 
ماده ش��یمیایی موجود در چای سبز در پیشگیری 
از اخت��الالت مغزی کش��نده از قبی��ل بیماریهای 
آلزایمر، هانتیگتون و پارکینس��ون تأثیر مطلوب و 

نقش مؤثر دارد.
دانش��مندان انس��تیتو تحقیقات بیوپزشکی بوستون و دانشگاه پنس��یلوانیا خاطرنشان کردند که 
کشف تازه ممکن است در نهایت به روشهای درمانی جدید برای معالجه این بیماری ها منجر شود. 
دکتر مارتین دونوالد که سرپرس��تی این پژوهش را عهده دار بوده اس��ت، متذکر ش��د: این یافته ها 
بس��یار حائز اهمیت هس��تند چون برای اولین بار ترکیبی از مواد شیمیایی خاص به شیوه ای موفق 
توانس��ته است اش��کال وخیم و مخرب آمیلوئیدها را در یک لحظه نابود سازد. آمیلوئیدها در بروز 

اختالالت مغزی نقش خطرناکی دارند.
در ای��ن تحقیق پژوهش��گران روی دو س��اختار مختل��ف آمیلوئید در تولی��د مخمرها، مطالعه 

کردند. 

سرطان سینه شایع ترین علت مرگ زنان
ــمیه قنبری- سرطان سینه یکی از شایع ترین  س
علل مرگ و میر زنان میانسال در جهان است. اولین 
علت مرگ و میر زنان میانسال ایرانی در اثر سرطان 
را نیز ابتال به س��رطان سینه تشکیل می دهد. سرطان 
س��ینه بعد از سرطان پوست دومین سرطان شایع در 
می��ان زنان ایرانی اس��ت. از میان 200 نوع س��رطان 
شناخته ش��ده س��رطان س��ینه به تنهایی 30 درصد 
م��وارد س��رطان در زنان را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت. سرطان سینه واقعیتی اس��ت که جهان امروز 
را تح��ت تأثیر قرار داده اس��ت. بیم��اری ای  ک��ه 
غیر قابل اجتناب اما قابل غربالگری و درمان اس��ت. 
ویژگی هایی که بر خالف برخی از س��رطان ها که 
هنوز چهره بس��یار وخیمی دارند س��رطان س��ینه را 
به ی��ک بیماری قاب��ل کنترل و درم��ان تبدیل کرده 
اس��ت. به همین دلیل به سراغ دکتر مریم طباطبائیان 
متخصص جراح��ی عمومی و هماهنگ کننده برنامه 
سرطان استان اصفهان رفتیم و با او در مورد سرطان 

سینه به گفتگو نشستیم.
سرطان سینه هم مانند انواع دیگر سرطان ها 
ــن بیماری  ــه چیزی در ای ــت چ ــک بیماری اس ی
ــبت به آن  ــیت نس ــبب ایجاد این همه حساس س

شده است؟
سن درگیری افراد یکی از مشکالت خاص است 
که در مورد سرطان سینه مطرح است. ما در سرطان 
س��ینه زنانی را از دست می دهیم که در حداکثر سن 
اثر بخش��ی در خانه و اجتم��اع قرار دارند. برخالف 
سرطان های دیگر که کودکان یا سالمندان را درگیر 
می کند، افرادی که از دست دادن آنها هر چند از نظر 
روحی- عاطفی مش��کل است اما از نظر اجتماعی و 
اقتصادی کمتر مس��أله ساز اس��ت. برعکس زنانی را 
که در اثر س��رطان سینه از دس��ت می دهیم افرادی 
هستند که از  نظر اقتصادی و اجتماعی فعال و محور 
خانواده محس��وب می شوند. زنانی که فقدان آنها از 
نظ��ر اجتماعی- اقتص��ادی و خانوادگی ضربه های 
مهلک��ی را هم به خانواده ها و ه��م به اجتماع وارد 

می کند.
ــینه  ــرطان س ــه س ــال ب ــی در ابت ــه عوامل چ

مؤثراند؟
عوامل تأثیرگذار در ابتال به س��رطان سینه به دو 
دسته قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیم می شوند. 
از عوامل غیرقابل کنترل یکی عوامل ژنتیکی اس��ت. 
در برخ��ی از خانواده ها اس��تعداد ژنتیک��ی ابتال به 
س��رطان س��ینه وجود دارد. معموالً وقتی از استعداد 
ژنتیک��ی صحب��ت می کنیم ک��ه بی��ش از 2 نفر از 
اعض��ای درجه یک خانواده مبتال به س��رطان س��ینه 
و یا س��رطان های روده بزرگ و یا تخمدان باش��د. 
سرطان هایی که با سرطان سینه ریشه ژنتیکی مشابه 
دارند. در این خانواده افراد درجه یک و دو خانواده 
مثل )خواهر، مادر، عمه، خاله و...( را از نظر ابتال به 
س��رطان های روده بزرگ، تخمدان و پستان بررسی 
می کنیم اگر بیش از 2 مورد شناس��ایی ش��د ممکن 
اس��ت در این خانواده ابتال به س��رطان سینه ژنتیکی 
باشد. در مواردی که در خانواده ای استعداد ژنتیکی 
وجود داش��ته و آزمایش��ات ژنتیک ای��ن موضوع را 
ثابت کند، جراحی های پیش��گیرانه ب��رای افراد در 

معرض خطر انجام خواهد شد.
البته تعداد افرادی که در این رنج قرار می گیرند 
بس��یار کم و از کل موارد س��رطان پس��تان حدود 4 
درصد اف��راد ممکن اس��ت به دلی��ل ژنتیکی دچار 

سرطان شوند.
به جز علل ژنتیکی چه عوامل غیرقابل کنترلی 

در ابتال افراد به سرطان سینه مؤثر است؟
شروع س��ن قاعدگی و سن یائس��گی هم جزء 
عوامل غیرقابل کنترل در سرطان سینه است. معموالً 
در اف��رادی که س��ن قاعدگی زودتر از 13 س��ال و 
س��ن یائسگی بیش از 50 سال است به دلیل فعالیت 
طوالن��ی تخمدان ها امکان ابتال به س��رطان پس��تان 
نس��بت به دیگر زنان بیش��تر خواهد بود. جنس��یت 
و س��ن هم از دیگ��ر عوامل غیرقاب��ل کنترل در این 
بیماری اس��ت. 99 درصد سرطان س��ینه در زنان و 
ی��ک درصد در م��ردان اتفاق می افتد. هر چه س��ن 
افراد افزایش پیدا کند ش��انس ابتال به س��رطان سینه 
هم بیش��تر می شود. تقریبًا حدود 30 سالگی را سن 
احتمالی ش��روع سرطان س��ینه فرض می کنند و در 
هر دهه از زندگی درصد احتمال ابتال به سرطان نیز 
بیش��تر می ش��ود. به همین دلیل 40 سالگی را برای 
ش��روع س��ن غربالگری قرار داده اند. ابتال به برخی 
از بیماری های خوش خیم پس��تان ک��ه با تغییرات 
س��لولی همراهند نیز سبب می شود تا فرد در آینده 

بیش از دیگران مستعد ابتال به سرطان سینه شود.
ــرطان  آیا بارداری و زایمان هم در ابتال به س

سینه تأثیر گذار است؟
ب��ارداری قب��ل از 23 س��الگی می توان��د نقش 
حفاظتی در ابتال به س��رطان س��ینه داش��ته باش��د. 
برعکس اولین زایمان بعد از 30 سالگی به ویژه بعد 
از 35 س��الگی امکان ابتال به سرطان سینه را در فرد 

افزایش خواهد داد.
در مورد ش��یردهی هم گفته می شود کسانی که 
حداقل 2 س��ال کامل شیردهی داش��ته باشند درصد 
ابتال س��رطان در آنها کاه��ش می یابد. البته چون در 
مورد س��ن ازدواج و بارداری افراد نمی توان به طور 
دقیق برنامه ریزی ک��رد این موضوع هم تا حدودی 
جزء عوامل غیرقابل کنترل در س��رطان س��ینه دسته 
بندی می ش��ود. هر چند باید تالش کرد تا با کاهش 
س��ن ازدواج در جامعه درصد ابتال به س��رطان سینه 

را هم کاهش داد.
کس��انی ک��ه در مع��رض اش��عه یونی��زان قرار 
گرفته اند مثل افرادی که در کودکی مبتال به سرطان 
غدد لنفاوی بوده و اش��عه درمانی ناحیه س��ینه روی 
آنه��ا انج��ام گرفته و یا اف��رادی ک��ه در کودکی به 
دفع��ات از آنها عکس های رادیولوژی گرفته ش��ده 
است، درصد ابتال بیماری در این افراد بیش از افراد 

ع��ادی خواهد بود. مصرف داروه��ای هورمونی که 
برای درمان جوش های صورت استفاده می شود و 
مصرف بیش از 5 س��ال از داروه��ای ضد بارداری 
حاوی اس��تروژن که )الزم است فرد هر 5 سال یک 
بار روش پیش��گیری از بارداری خود را تغییر دهد( 
و ی��ا زنان یائس��ه ای که برای جلوگی��ری از پوکی 
اس��تخوان بیش از 5 سال از هورمون درمانی استفاده 
کرده ان��د، در این گروه از افراد نیز ش��انس ابتال به 

سرطان سینه بیش از دیگران است.
ــرطان  چه عواملی در جلوگیری از ابتال به س

سینه توسط افراد قابل کنترل است؟
س��بک زندگی فرد در پیشگیری از سرطان سینه 
بسیار مهم است. انجام فعالیت های فیزیکی، ورزش، 
پیروی از رژیم غذایی کم چرب و کم نمک، مصرف 
کردن میوه و س��بزیجات تازه، عدم مصرف غذاهای 
فراورده ش��ده و پر نمک و عدم مصرف دخانیات از 
جمله عواملی است که در پیشگیری از سرطان سینه 

تأثیر گذار است.
ــرطان  ــاق بودن چقدر در ابتالی فرد به س چ

سینه مؤثر است؟
چاقی ج��زء عواملی اس��ت که در بس��یاری از 
س��رطان ها نقش دارد. سرطان معموالً در افراد چاق 
ممکن اس��ت سریعتر پیشرفت کند. چاقی با سرطان 

سینه نیز در ارتباط است.
ــینه جزء مواردی است که برنامه  سرطان س
ــر  ــود. تأثی ــام می ش ــرای آن انج ــری ب غربالگ
غربالگری در درمان سرطان سینه چقدر است؟

هدف از غربالگری تحت پوشش قراردادن یک 
جمعی��ت در معرض خطر برای تش��خیص به موقع 
بیماری است. تحقیقات ثابت کرده اگر سرطان سینه 
در مراحل اولیه تش��خیص داده ش��ود می توان بقاء 
فرد را افزایش داد و زندگی طوالنی را برای او پیش 

بینی کرد.
برخ��الف برخ�ی از س��رط��ان ها ک�ه فرق��ی 
نم��ی کند بیماری در چه مرحله ای تش��خیص داده 
ش��ود چون نوع درمان ها به نحوی اس��ت که به هر 
حال ط��ول عمر فرد افزایش نخواه��د یافت. اما در 
مورد س��رطان س��ینه این امکان وج��ود دارد که اگر 
بیماری زود و به موقع تش��خیص داده شود حتی به 

طور کامل قابل درمان باش��د در م��واردی که اندازه 
توده، زمان تش��خیص کمتر از نیم س��انتی متر باشد 
درمان بیماری به طور کامل قابل تصور است هر چه 
سایز توده در زمان تش��خیص کوچکتر باشد امکان 
بقاء بیش��تر است به همین دلیل در غربالگری تالش 
می کنی��م بیماری را در مراحل اولیه تش��خیص داده 

و درمان کنیم.
ــزار غربالگری توضیح  در مورد روش ها و اب

دهید؟
برای غربالگری سرطان سینه از 3 روش استفاده 
می ش��ود یکی معاینه توسط خود فرد است. در این 
روش زنان بعد از س��ن 20 سالگی هر ماه یک مرتبه 
بع��د از پای��ان دوران قاعدگی معاینه س��ینه را انجام 
می دهند. به این نحو که در آینه س��ینه ها را از نظر 

قرینگی، تورفتگی پوس��ت، زخم و یا تورفتگی نوک 
سینه یا مشاهده هر توده ای بررسی می کنند. سپس 
با باال بردن دس��ت ها و فش��ار دادن آنها به یکدیگر 
این مش��اهدات یک بار دیگر تکرار می شود سپس 
در وضعیت خوابیده کل ناحیه س��ینه را با انگش��ت 
معاینه می کند. برای انجام این معاینات الزم است تا 
فرد آموزش های الزم را طی کرده باشد. در غیر این 
صورت دقت معاینه کاه��ش خواهد یافت. در حال 
حاضر مراکزی چون مرکز مطاالعاتی س��رطان سینه 
سیدش��هدا اصفهان این آموزش ها را در اختیار زنان 

قرار می دهد.
معاینه س��ینه توس��ط خ��ود فرد که از س��ن 20 
س��الگی آغاز می شود اگر با صحت انجام شود زنان 
را ق��ادر خواهد کرد در مرحل��ه ای که اندازه تومور 
کمتر از یک س��انتیمتر و یا نیم سانتیمتر است آن را 

تشخیص دهند.
اب��زار مهم ب��رای غربالگری معاینه توس��ط فرد 
دوره دیده اس��ت افرادی نظیر ماما، پزشک عمومی، 
متخص��ص زنان ی��ا متخصص جراحی ک��ه به طور 
روزانه اقدام به معاینه س��ینه می کنند. معاینه توسط 
افراد دوره دیده از 35 س��الگی شروع و باید به طور 

ساالنه تکرار شود.
ابزار سوم ماموگرافی اس��ت البته ماموگرافی به 
عنوان ابزار غربالگری در زیر 40 س��ال هیچ ارزشی 
ندارد گر چه ممکن است برای زنان زیر 40 سال به 
عنوان یک ابزار تشخیص از ماموگرافی استفاده کنیم 
اما وقتی صحبت از غربالگری می ش��ود ماموگرافی 
ارزش��ی برای غربالگری زیر 40 س��ال ندارد. اما از 
س��ن 40 س��الگی به بعد در صورتی که ماموگرافی 
به طور س��االنه انجام ش��ود قادر اس��ت تومورهای 
پس��تان را حت��ی در مرحل��ه ای ک��ه کمت��ر از نیم 
سانتیمتر است تش��خیص و کاماًل درمان کند. شرط 
اینک��ه از ماموگرافی به عنوان ی��ک ابزار غربالگری 
استفاده کنیم این است که دستگاه ماموگرافی، کاماًل 
استاندارد باشد، تکنسین عکس ماموگرافی را صحیح 
انجام دهد به طوری که کل سینه در فیلم ماموگرافی 
قرار بگیرد و رادیولوژیس��ت در خواندن ماموگرافی 
تبحر داش��ته باش��د. در صورتی که تمام این شرایط 
فراهم باشد ماموگرافی یکی از ارزشمندترین وسایل 

غربالگری سرطان سینه محسوب می شود.
ــوان یکی  ــود فرد به عن ــط خ ــه توس از معاین
ــام بردید در صورت  ــای غربالگری ن از روش ه
ــرد باید به  ــا عالئمی ف ــه تغییرات ی ــاهده چ مش

سرطان سینه مشکوک شود؟
لمس توده در پس��تان ش��ایع ترین علتی اس��ت 
که منجر به تش��خیص س��رطان س��ینه می ش��ود به 
خص��وص لمس توده در یک س��ینه. لمس توده در 
ناحیه زیر بغل، بی قرینگی در پس��تان ها، تو کشیدن 
شدن پوست قسمتی از پس��تان و یا ایجاد تورفتگی 
نوک پس��تان، زخمی شدن پوست پستان یا نوک آن، 
پوسته ریزی از ناحیه نوک پستان در صورتی که بعد 
از چند هفته خود به خود التیام پیدا نکند، ترشحات 
خون��ی یا آبکی ب��ه ویژه اگر یک طرفه باش��د جزء 

عالیمی است که باید در صورت مشاهده آن سریعًا 
به پزشک متخصص مراجعه کرد.

در اغلب بیماری ها درد به عنوان یک عالمت 
است در مورد سرطان سینه آیا درد یک عالمت 

هشدار دهنده محسوب می شود؟
بود یا نبود درد در س��رطان پس��تان جزء عالئم 

سرطان محسوب نمی شود.
معموالً درد پس��تان ناشی از بیماری های خوش 
خیم مثل التهابات اس��ت ولی این بدان معنی نیست 
که اگر کس��ی درد پس��تان دارد صد در صد سرطان 
س��ینه ندارد. ممکن است کس��ی درد پستان داشته و 
در گوشه ای دیگر از پستان هم سرطان وجود داشته 

باشد.
ــت های سینه و سرطان ارتباطی  آیا بین کیس

وجود دارد؟
کیست های س��ینه که گاهًا در سونوگرافی دیده 
می شوند معموالً س��رطانی نیستند به ندرت ممکن 
اس��ت که کیست سینه با سرطان ارتباط داشته باشد. 
اما اگر کیس��ت های س��ینه بعد از دوران یائسگی به 
وجود بیایند الزم اس��ت تا توس��ط ج��راح به دقت 

معاینه شوند.
اولین اقدامی که فرد بعد از برخورد با ضایعه 

مشکوک باید انجام دهد چیست؟
در صورتی که ضایعه مشکوک سرطان بروز کرد 
و نیاز به کار تش��خیصی و درمانی ایجاد شد در این 
زمان متولی انجام کار، جراحان سرطان سینه هستند، 
چ��ون در برخی موارد به اش��تباه بیمار به متخصص 
غدد یا ماما مراجعه می کند رفتاری که س��بب تأخیر 
در تش��خیص و درمان می ش��ود. در صورتی که با 
مراجعه به جراح سینه، جراح اقدام به نمونه برداری 

یا جراحی سینه می کند.
بعد از انجام غربالگری و تشخیص موارد ابتال 

پروسه درمان در بیماران چگونه است؟
برای درمان سرطان سینه از چندین روش استفاده 
می شود که مهم ترین آن جراحی است، تقریبًا همه 
زنانی که مبتال به س��رطان س��ینه می ش��وند نیازمند 
انجام جراحی روی سینه هستند. در بسیاری از موارد 
به خصوص اگر بیماری در مراحل اولیه تش��خیص 
داده شود و اندازه ضایعه بزرگ نباشد جراحی سینه 
می تواند ش��امل حفظ سینه باش��د. موضوعی که از 
نظر روحی- روانی در خانم ها بس��یار مهم اس��ت. 
یکی دیگر از روش های درمانی در س��رطان س��ینه 
ش��یمی درمانی اس��ت. در این روش چندین داروی 
همزمان بس��ته به س��ن بیمار و مرحله تش��خیص به 
فرد تزریق می شود. شیمی درمانی مانع از پیشرفت 
بیماری ش��ده و رش��د تومور را متوق��ف کرده تا از 
متاستاز به سایر احشاء بدن جلوگیری شود. از شیمی 
درمان��ی برای تومورهایی که ان��دازه آنها باالی یک 
س��انتی متر باشد استفاده می ش��ود. آنچه در شیمی 
درمان��ی س��بب نگرانی مردم اس��ت عوارضی چون 
ریزش مو، اس��تفراغ و مش��کالت گوارش��ی است، 
عوارضی که گذرا بوده و جای نگرانی برای بیماران 

نیست.
برای کنترل موضعی س��رطان سینه نیز از روش 
درمانی اشعه درمانی )رادیوتراپی( استفاده می شود. 
در صورتی که بعد از عمل جراحی س��لول سرطانی 
نسج س��ینه باقی مانده باشد با کمک رادیوتراپی این 
س��لول ها از بین برده ش��ده و جلوی عود موضعی 

بیماری گرفته می شود.
در اکث��ر بیمارانی ک��ه اندازه توم��ور بیش از 2 
س��انتیمتر باش��د و یا اینکه غدد لنفاوی گرفتار شده 
باش��د انجام رادی��و تراپی ضروری اس��ت. هورمون 
درمانی از روش های دیگر اس��ت که با توجه به اینکه 
س��رطان سینه یک سرطان وابس��ته به هورمون است با 
دستکاری هورمون ها و توقف تأثیر هورمونی منجر به 
توقف بیماری می شود. در مواردی که بیماری پیشرفت 
زیادی داش��ته باشد چون خطر متاستاز زیاد است ابتدا 

شیمی درمانی و بعد جراحی صورت می گیرد.
روش  ــدام  ک ــی  درمان ــای  روش ه ــان  می از 

متداول تر است؟
با توجه به اینکه 70 درصد مبتالیان به سرطان سینه 
در کشور زمانی بیماری آنها تشخیص داده می شود که 
اندازه تومور حدود 4 س��انتیمتر و یا بیشتر است تقریبًا 
می ت��وان گفت صد در صد بیمارانی که ما در کش��ور 
تش��خیص می دهیم نیازمند دریافت کل این درمان ها 

هستند .
ــیوه های  ــای غربالگری و ش ــود روش ه با وج
ــرطان سینه در  ــیوع ابتال به س درمان چرا درصد ش

استان همچنان رقم باالیی است؟
مشکل ما در استان اصفهان عدم مراجعه زنان برای 
معاینه است نه کمبود امکانات. با وجود کافی بودن تعداد 
دستگاه های ماموگرافی برای شهر اصفهان و استاندارد 
بودن، 70 درصد بیماران زمانی بیماری آنها تشخیص داده 
می ش��ود که در مرحله پیشرفته ای قرار دارند. در حال 
حاضر 30 درصد بیماران را زنان زیر 40 س��ال تشکیل 
می دهند. جمعیتی که از نظر اجتماعی- اقتصادی جزء 

افراد فعال جامعه محسوب می شوند.
ــاالی مرگ و میر زنان در اثر  با توجه به آمار ب
ــانی چه  ــینه در بحث اطالع رس ــرطان س ابتال به س

اقداماتی صورت گرفته است؟
طی 2 سال گذش��ته یکی از عمده فعالیت های ما 
اطالع رسانی از طریق رس��انه ها بود تا بتوانیم زنان را 
برای انجام معاینات سینه راغب کنیم. اما معضلی که با آن 
در شهر اصفهان درگیر هستیم اجتناب خانم ها از انجام 
نمونه برداری سینه است. گاهاً دیده می شود معاینات و 
غربالگری انجام می شود در صورتی که ضایعه مشکوکی 
گزارش شد خانم از انجام نمونه برداری اجتناب می کند. 
پدیده ای که از ترس و اضطراب زنان ناش��ی می شود. 
نگرش��ی که در مردم وجود دارد این اس��ت که نمونه 
برداری باعث رش��د تومور یا رشد ضایعه می شود در 
صورتی که این موض��وع واقعیت ندارد. نمونه برداری 

یکی از ابزارهای تشخیصی در غربالگری است.

ــکل ما در استان اصفهان عدم مراجعه زنان برای معاینه است نه کمبود  مش
ــهر  ــتگاه های ماموگرافی برای ش ــات. با وجود کافی بودن تعداد دس امکان
ــخیص  ــتاندارد بودن 70 درصد بیماران زمانی بیماری آنها تش اصفهان و اس
داده می شود که در مرحله پیشرفته ای قرار دارند در حال حاضر 30 درصد 

بیماران را زنان زیر 40 سال تشکیل می دهند.

ــی کند بیماری در چه مرحله ای  ــرطان ها که فرقی نم برخالف برخی از س
ــود چون نوع درمان ها به نحوی است که به هر حال طول  تشخیص داده ش
ــرطان سینه این امکان وجود  عمر فرد افزایش نخواهد یافت. اما در مورد س
ــود حتی به طور کامل  ــخیص داده ش دارد که اگر بیماری زود و به موقع تش

قابل درمان باشد 
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انتخابات فدراسیون کاراته تاثیری بر کارم در تیم ملی ندارد

نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان

پیروزی های اخیر تیم 
فوتبال سپاهان شادی و 
هیجان را به مردم منتقل 

کرد

ــده رود:  مهن��دس  ــگار زاین ــان- خبرن اصفه
س��ید کری��م داودی ب��ه پیروزی ه��ای پیاپی تیم 
مس��ابقات  در  مبارک��ه س��پاهان  ف��والد  فوتب��ال 
لی��گ برتر اش��اره ک��رد و گفت: ای��ن موفقیت ها 
 در حالی کس��ب ش��ده اس��ت ک��ه 2 تی��م مطرح 
پایتخ��ت از حمایت ه��ای بی دری��غ رس��انه ملی 
برخوردارند ولی تیم س��پاهان ب��ا امکانات محدود 
و کس��ب پیروزی ه��ای متوالی، ش��ادی و هیجان 
 را به عن��وان یکی از نیازهای روان��ی مردم به آنها 

تزریق می کند.
وی در همی��ن زمینه از تالش های مدیران مجتمع 
ف��والد مبارک��ه و مدی��ران و مربی��ان و بازیکن��ان 
 باش��گاه س��پاهان قدردان��ی کرد و گف��ت: مدیران 
 اصفهان��ی، در ای��ن بخش ه��م اثب��ات کردند که 
قاب��ل   برنام��ه ری��زی و مدیری��ت اصفهانی ه��ا 
تس��ری به سایر بخش های کشور است و می توان 
ب��ا امکانات مح��دود، موفقیت ه��ای روزافزون را 

کسب کرد.

هکر سایت باشگاه 
اوساسونا به زندان

 محکوم شد
“جواد نکونام و مس��عود شجاعی به دلیل درگیری 
در کلوپ شبانه از باشگاه اوساسونا اخراج شدند.” 
این خبری بود که 2 ماه قبل روی س��ایت رس��می 

باش��گاه اوساس��ونا قرار گرفت و شوک بزرگی به 
رس��انه های ای��ران وارد کرد اما خیل��ی زود خبر 
تکذیب شد. باش��گاه اوساسونا بعد از چند ساعت 
رس��مًا از 2 بازیکن ایرانی خ��ود عذرخواهی کرد 
و نکونام و ش��جاعی از ای��ن هکر بابت خبر دروغ 
 درگیری در کلوپ ش��بانه ش��کایت کردند. اکنون 
 پ��س از گذش��ت 2 ماه پلی��س اس��پانیا، هکر این 
خبر را پیدا کرده اس��ت. جوان 22 س��اله از ش��هر 
الکرونیا هکر خبر نکونام و ش��جاعی بود و دادگاه 
این مجرم برگزار شد و حکم قاضی یکسال زندانی 
ب��رای این جوان 22 س��اله اس��ت.وکیل این جوان 
الکرونیایی در تمرین اوساس��ونا حضور پیدا کرد و 
از 2 بازیکن ایرانی این باشگاه خواست از شکایت 
خ��ود صرف نظر کنند اما مدیر باش��گاه با رضایت 
دادن نکونام و ش��جاعی مخالفت کرد و خواس��تار 
انجام حکم ش��د. هن��وز دادگاه نیت این جوان 22 
س��اله از حمله به 2 بازیک��ن ایرانی را اعالم نکرده 

است.

علی حسینی: 
اگر دوپینگی بودم به مسابقات جهانی 

اعزام نمی شدم

ملی پوش دسته فوق سنگین ایران گفت: شایعه دوپینگی بودنم کذب است چون در صورت 
دوپینگی بودن هرگز مرا به مسابقات جهانی اعزام نمی کردند.

سعید علی حسینی در گفتگو با فارس، در خصوص انصرافش از مسابقات جهانی وزنه برداری 
اظهار داشت: قبل از اعزام به مسابقات جهانی کمی آرنج دستم درد می  کرد اما به خودم می گفتم 

تحمل کنم تا  به این رقابت های مهم برسم  و برای کشورم افتخارآفرینی کنم. 
وی ادام��ه داد: در ک��ره جنوبی تمرینات��م را به خوبی انجام می دادم، ام��ا چند روز مانده به 
پیکارهای دسته فوق سنگین در محل تمرین وزنه 200 کیلوگرمی را بلند کردم و از ناحیه آرنج 

دچار مصدومیت شدم و از پیکارهای جهانی انصراف دادم. 
ملی پوش دسته فوق سنگین ایران افزود: اگر در این پیکارها شرکت می کردم می توانستم تا 

وزنه 150 کیلوگرم را بلند کنم اما با این کار آسیب دیدگی ام را شدیدتر می کردم. 
علی حس��ینی گفت: برای درم��ان به اردبیل می روم تا به پزش��ک متخصص مراجعه کرده و 
آس��یب دیدگی ام را رفع کنم. امیدوارم بتوانم با حل ش��دن مصدومیتم در مس��ابقات آینده برای 

ایران افتخار کسب کنم. 
وی در خص��وص ش��ایعه دوپینگ خود گفت: اگ��ر من دوپینگ می کردم مس��ئوالن مرا به 
مس��ابقات اعزام نمی کردند و این موضوع ش��ایعه است. اگر این بحث صحت داشت فدراسیون 
جهان��ی اعالم نمی کرد که انصراف من از پیکارهای جهانی ش��وک بزرگ در ایران اس��ت و در 

سایت خود دوپینگی بودن من را می نوشت چون آنها با هیچ کس شوخی ندارند. 
ملی پوش دسته فوق سنگین ایران درباره شایعه  درگیری رضازاده با عزیز علی حسینی اظهار 
داشت: هیچ درگیری بین پدر من و رضازاده صورت نگرفت و این خبر نیز شایعه است. برخی 

می خواهند رابطه آنها را به هم بزنند. 
وی با بیان این مطلب که با تیم مناطق نفت خیز جنوب 2 سال قرارداد دارم که یک سال آن 
تاکنون س��پری شده است و بعد از رفع مصدومیتم برای این تیم وزنه خواهم زد، عنوان کرد: به 
دلیل مصدومیتم مدیر عامل قبلی باش��گاه مناطق نفت خیز جنوب مرا نخواس��ت و در مقطعی از 
 این تیم جدا ش��دم و با ملی حفاری قرارداد یکس��اله بستم و مبلغی نیز دریافت کردم اما مسئول
 جدی��د مناط��ق، این موضوع را قبول نکرد و به کمیته انضباطی گزارش داد و کمیته با تش��کیل 
جلس��ه ای اعالم کرد باید به تی��م مناطق برگردم و مبلغی را که از باش��گاه ملی حفاری گرفته ام 

برگردانم. 

خسرو حیدری:
صدر جدول را از سپاهان پس می گیریم

خس��رو حیدری مدافع راس��ت استقالل با 
ابراز تأس��ف از واگذاری نتیجه و کس��ب 
نکردن امتیاز از این دیدار حس��اس گفت: 
ما ب��ازی را بس��یار خوب ش��روع کردیم 
و چن��د موقعیت مس��لم گلزن��ی را روی 
تجربه زیاد و آمادگی مناس��ب سید مهدی 
رحمت��ی دروازه بان س��پاهان و با بی دقتی 
از دست دادیم. اگر از فرصت های ابتدایی 
مسابقه بهتر اس��تفاده کرده بودیم نتیجه ای 
متف��اوت از نتیجه کنونی رق��م می خورد. 
سپاهانی ها از اش��تباه فردی ما بهره بردند 
و توانستند گلزنی کنند. وی با بیان اینکه از 

موقعیت هایمان استفاده نکردیم، افزود: بعد از دریافت گل نخست، کمی تمرکز خود را از دست 
دادیم، به نحوی که در دادن پاس های ساده نیز دچار اشتباه می شدیم و در پایان بازی نیز کمی 
به بازی احساس��ی روی آوردیم. اگر از فرصت های زیاد گلزنی خود بهره می بردیم، با دس��ت 
پر زمین مس��ابقه را ترک می کردیم. حیدری در پایان خاطرنش��ان کرد: 16 مسابقه دیگر تا پایان 
فصل برای جبران فاصله 10 امتیازی با صدر جدول فرصت باقی است. هواداران استقالل مطمئن 

باشند با کسب نتایج مناسب صدر جدول را پس خواهیم گرفت.

در نظرخواهی یک شبکه رادیویی
برباتف مرد سال ورزش بلغارستان شد
 مهاجم 28 ساله تیم منچستریونایتد عنوان ورزشکار سال بلغارستان را از آن خود کرد.

ب��ه گ��زارش فارس دیمیت��ار برباتف در رأی گیری ای  که توس��ط رادیو دولتی این کش��ور از 
ش��نوندگانش انجام گرفت، این عنوان را در آخرین روزهای س��ال 2009 از آن خود کرد. این 
موفقیت در شرایطی از آن گلزن بلندقامت اولدترافوردی شد که وی از نظر مخاطبان این رسانه، 
باالتر از دتلتین داکالیف، قهرمان بوکس و پالمین کوستادینف، کاپیتان تیم ملی والیبال این کشور 

قرار گرفت. 
ای��ن عنوان در گذش��ته در چند نوبت از آن بازیکنان ش��اخص این کش��ور همچون هریس��تو 

استویچکف و امیل کاستادینف قرار گرفت. 
برباتف که در س��ال های 2002، 2004، 2007 و 2008 مرد س��ال فوتبال بلغارستان شده است، 
س��ابقه انجام 76 بازی در تیم کش��ورش را دارد و 48 گل زده، پیش تر عضو تاتنهام انگلیس و 

بایرلورکوزن آلمان بود.

مرد سال فوتبال جهان 21 دسامبر معرفی 
می شود 

فدراس��یون جهانی فوتبال 5 نامزد نهایی دریافت عنوان بهترین بازیکن سال 2009 فوتبال جهان 
را معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، فیفا از میان فهرست اولیه و لیست سه نفره خود فهرست 5 نامزد نهایی دریافت 
عنوان بهترین فوتبالیست سال جهان را منتشر کرد. 

 در نظرس��نجی ص��ورت گرفت��ه از س��وی فیفا ک��ه در آن مربی��ان و کاپیتان ه��ای تیم های ملی 
فوتب��ال کش��ورهای مختل��ف جهان حضور داش��تند، 5 بازیکن زی��ر به دور نهای��ی راه یافتند. 
 نکت��ه جالب آن اس��ت که تمامی این 5 بازیکن در اللیگای اس��پانیا ت��وپ می زنند. این نامزدها 

عبارتند از: 

عنوان مسابقاترده سنیمحل برگزاریتاریخ برگزاریساعتایام هفتهرشته ورزشیردیف

پنجشنبه و اسکیت1
مقدماتی سومین دوره المپیاد ایرانیان منطقه یکجوانانخوراسگان888/9/19 صبحجمعه

لیگ برتر باشگاه های کشور: هیأت اصفهان - شهید دهنوی خوزستانبزرگساالنشهید سجادی1788/9/19پنجشنبهبدمینتون2

پنجشنبه و گلف3
لیگ برتر باشگاه های کشور: هیأت استان- باشگاه داتیس خرم آبادبزرگساالناصفهان9/19 لغایت 8/309/20جمعه

لیگ برتر باشگاه های کشور: فوالد سپاهان- لبنیات ارژن شیرازبزرگساالنپیروزی1488/9/19پنجشنبه فوتسال4

5
ایروبیک 

ژیمناستیک 
بانوان

لیگ دسته اول باشگاه های کشور: هیأت استان به عنوان نمایندهبزرگساالنورزشگاه امام علی )ع(888/9/20 صبحجمعه

قهرمانی استانکلیه رده های سنیاصفهان88/9/20 8 صبحجمعهتیروکمان6

پنجشنبه و فوتبال 7
گلپایگان، دهاقان، 19 و 88/9/20 12 و 14جمعه

دریچه
قهرمانی شهرستان های تابع استانبزرگساالن

لیگ برتر باشگاه های کشور: ذوب آهن- تراکتورسازی تبریزبزرگساالنفوالد شهر1488/9/20جمعهفوتبال 8

قهرمانی استانبزرگساالنشهید سجادی 1688/9/20جمعهوزنه برداری 9

ایران در مسابقات کشتی غرب آسیا شرکت نمی کند
به دلیل مخالفت فدراس��یون جهانی کش��تی 
)فیال(، ایران در رقابتهای کشتی بازیهای غرب آسیا 
شرکت نمی کند. از آنجا که رقابتهای کشتی غرب 
آسیا در تقویم فدراسیون جهانی کشتی قرار ندارد، 
فی��ال با حضور ای��ران در این رقابتها مخالفت کرد. 
گفتنی است؛ با توجه به قوانین فیال اگر کشوری از 
اعضای فدراسیون جهانی در رقابتی که در تقویم این 
فدراس��یون قرار نداش��ته و با حضور بیش از 3 تیم 
بین المللی برگزار شود ش��رکت کند از طرف این 
فدراسیون جریمه خواهد شد. دبیر فدراسیون کشتی 
با تأیید این خبر گفت: با توجه به استعالم از فیال و 
نظر این فدراسیون، تیم کشتی ایران در بازیهای غرب 
آسیا ش��رکت نمی کند. مسابقات غرب آسیا دیماه 

سال جاری در شهر دمشق سوریه برگزار می شود.

ملی پوش تیروکمان: به طور 
میانگین روزی ۵۵0 تیر 

پرتاب می کنم 
ملی پوش تیم تیروکمان 
ایران گف��ت: برای موفقیت 
در این رشته ورزشی نیاز به 
تمرینات س��خت و سنگین 
اس��ت و برای آنک��ه بتوانم 
خ��ودم را در س��طح قاب��ل 
قبولی نگاه دارم روزانه 550 

تیر پرتاب می کنم. 
در  پ��ور  کاظ��م  امی��ر 
گفتگ��و ب��ا ایرن��ا، اف��زود: 
بس��یار  تیروکم��ان  ورزش 
س��خت و س��نگین است و 
تمامی ورزش��کاران در این 
رش��ته ورزش��ی باید برای حفظ آمادگی خود روزانه ساعات بسیاری را به 

تمرین بپردازنند. 
وی گف��ت: در چنین ش��رایطی تمام وقت ملی پوش��ان صرف تمرین 
خواهد ش��د و برای همین اس��ت که آنها دیگر فرصتی برای کار و یا سایر 
فعالیت ه��ای دیگر نخواهند داش��ت، ب��ه همین دلیل از مس��ئوالن ورزش 

می خواهیم تا ملی پوشان تیروکمان را حمایت کنند. 
ای��ن ملی پ��وش تیروکمان ک��ه در اولین تجربه برون م��رزی خود در 
رقابت ه��ای اندونزی ش��رکت کرده ب��ود، گفت: با توجه ب��ه آنچه در این 
مس��ابقات دیدم به جرأت می گویم تیم ایران یک��ی از تیم های خوب قاره 
آسیاست و اگر از این تیم حمایت های الزم صورت گیرد، بدون شک شاهد 

موفقیت آن در مسابقات جهانی نیز خواهیم بود.

برای اعزام به بازی های آسیایی گوانگجو
341 سانشوکار و 80 تالوکار در 
مسابقات انتخابی تیم ملی رقابت 

می کنند 
مسابقات انتخابی تیم ملی 
ووشو بزرگس��االن با حضور 
341 سانشو کار و 80 تالوکار 

در شیراز برگزار می شود.
ب��ه گزارش ف��ارس، این 
رقابت ها در س��الن دستغیب 
ش��یراز آغاز و تا 21 آذرماه در 
2 بخش تالو و سانش��و ادامه 

می یابد. 
دی��روز در 6 وزن 52-، 
 -75 و   70  ،-65  ،-60،-56
کیلوگرم سانشو یک مبارزه و 
در بخش تالو، فرم های گوئن 

شو و نان چوان تالو چند مسابقه  انجام شد. 
سانشوکاران امروز 2 دور دیگر از مبارزات خود را برگزار می کنند. 

مسابقات انتخابی تالو در فرم های چانگ چوان، مجموع فرم های دائوشو 
و گون شو، مجموع فرم های نان چوان، نن گون و نن دائو و مجموع تای چی 

چوان و تایچی چین نیز انجام خواهد شد. 
در رده سنی بزرگساالن نفرات اول تا سوم مشترک سانشو و تالو به اردوی 
تیم ملی اعزامی به بازی های آس��یایی گوانگجو دعوت می شوند. مدال آوران 

مسابقات جهانی در این دوره از پیکارها شرکت نخواهند داشت. 
مهدی علی نژاد رئیس فدراس��یون، حسین اوجاقی و محمدرضا جعفری 

مدیر فنی و مربی تیم ملی صبح دیروز راهی شیراز شدند.

س��رمربی تیم مل��ی کاراته گفت: ت��ا وقتی در 
این سمت هس��تم با جدیت کار می کنم و نزدیکی 
انتخابات فدراس��یون تاثیری در رون��د برنامه هایم 

ندارد.
علیرض��ا س��لیمانی در گفتگو با ف��ارس و در 
پاسخ به اینکه با تغییر رئیس فدراسیون همه ارکان 
دستخوش تغییر خواهند شد، اظهار داشت: به این 
مسائل فکر نمی کنم، اکنون وظیفه من سرمربیگری 
تی��م ملی اس��ت و تم��ام تمرکز خ��ود را روی آن 

گذاشته ام. 
وی ادامه دارد: برایم نزدیکی انتخابات اهمیتی 
ن��دارد و تنه��ا می دانم ک��ه کارمان در مس��ابقات 
جهانی صربستان خیلی سخت است و برای کسب 
مقام در این میدان بزرگ باید با دقت حرکت کنیم. 
از امکانات در دس��ترس نهایت استفاده را خواهیم 

برد. 
سرمربی تیم ملی با اشاره به اینکه قبل از داشتن 
دیدارهای تدارکاتی برون مرزی باید اصالحات را 
انجام دهیم، خاطرنشان ساخت: قرار است شماری 
از مل��ی پوش��ان در مس��ابقات کالس A فرانس��ه 
ش��رکت کنند و ای��ن فرصت خوبی ب��رای کاراته 
اس��ت؛ از آنج��ا که در 2 هفته اول  اردوها بیش��تر 
به مرور شگردها و کارهای عمومی می پردازیم با 

سفر آنها موافقت کردیم. 
وی در پاس��خ به اینکه چ��را ترکیب کاملی از 

ملی پوشان راهی این مسابقات نمی شوند، تصریح 
کرد: گویا قرار اس��ت ای��ن تیم تحت حمایت یک 
باش��گاه راهی ش��ود و این باعث خوشحالی است 
که این س��فرها صورت می گی��رد. انتخاب نفرات 
از سوی باشگاه صورت گرفته و فدراسیون در این 

میان دخیل نبوده است. 
س��لیمانی درباره مس��ابقات انتخاب��ی تیم ملی 
گف��ت: بهترین ه��ای کارات��ه ایران به جز حس��ن 
روحانی حضور داشتند. او نیز با مشکل وزن روبه 
رو ب��ود، البت��ه چیزی در این زمین��ه به من نگفت. 
تجربه نش��ان داده افرادی که دچار مش��کل اضافه 
وزن بودند، کارایی زیادی هنگام مسابقات ندارند. 
وی افزود: یک ورزش��کار اگر سالمتی اش به 
خط��ر نیفتد، می تواند در جریان اردوها وزن خود 
را تغییر دهد؛ اما احترام به قوانین وضع شده وظیفه 
همه کاراته کاران اس��ت. حس��ین روحانی با مدیر 
تیم های ملی هماهنگ ک��رد و به دلیل حضور در 

مسابقات مسکو در مسابقات انتخابی غایب بود. 
س��رمربی تیم ملی ادامه داد: قرار بود جاس��م 
ویش��گاهی نیز گواهی پزش��کی خ��ود را به آرین 
خ��و ارائه دهد، این دو بای��د در انتخابی دوم حتمًا 
ش��رکت کنند. اردوهای تیم ملی ت��ا عید هفته ای 
س��ه روز پیگری می شود تا کاراته کاران در اختیار 

باشگاه های خود باشند. 
وی در خص��وص مبارزه بهنام فر، پورش��یب 
و غروب��ی گفت: بهنام ف��ر خیلی خوب کار کرد و 
توانس��ت به اردوی تیم ملی دعوت شود. پورشیب 
و غروبی با اینکه می توانستند در این میدان شرکت 
نکنند، چون مدتی تمرین نداش��تند، می خواستند 

خود را محک بزنند.

روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان برنامه ی هفتگی مسابقات ورزشی استان را به این شرح اعالم کرد:

4� کریستیانو رونالدو � پرتغال � رئال مادرید 
5� ژاوی هرناندس � اسپانیا � بارسلونا 

جوایز بهترین بازیکنان مرد و زن فوتبال جهان در مراس��می در زوریخ که روز 21 دسامبر انجام 
خواهد شد، به آنها داده می شود. در سال جاری همچنین قرار است تیم منتخب فیفا هم معرفی 

شود. تیمی متشکل از بهترین بازیکنان سال جهان. 
فیفا همچنین اعالم کرده اس��ت جایزه فرانس پوش��کاش را به زننده زیباترین گل س��ال خواهد 

داد. 
سال گذشته این عنوان ازآن کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی آن زمان منچستر یونایتد شده بود. 
لیونل مس��ی برنده توپ طالی اروپا، جدی ترین نامزد دریافت عنوان بهترین بازیکن سال جهان 

در سال جاری به شمار می آید.

1� آندرس اینیستا � اسپانیا � بارسلونا 
2� کاکا � برزیل � رئال مادرید 

3� لیونل مسی � آرژانتین � بارسلونا 
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امام علی )ع(
ــت و صبر بر ترک  ــت، صبر بر اطاع ــت: صبر بر مصیب ــه گونه اس ــر بر س صب

معصیت.

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان و چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

روزی بود...

قیمت طال )تومان(

27570 هر گرم طالی 18 عیار

127060هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(

277000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

276000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(

فروشخریدارز

996 993دالر آمریکا

946950دالر کانادا

14741478یورو

1640 1635پوند انگلستان

264266ریال عربستان

34873494دینار کویت

270271درهم امارات
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آذربایجان غربی

از دل نوشته های شهید
... ب��ا این پیام های کوبنده و امید دهنده ی 
امام خمینی جداً انسان تحت تأثیر قرار می گیرد 
و از خداون��د می خواهم عم��ری زیادتر به او 
بدهد تا این انقالب را به ثمر برساند و این شاه 

خائن را به سزای اعمالش برساند. 
محصلین ایرانی انقالبی ش��ده اند و خیلی 
پیش��رفت کرده اند که جای خوش��حالی است 
ول��ی یک مس��أله ای هم هس��ت و آن آگاهی 
صحیح اس��ت که اگر یک آگاهی غلط به آنها 
ارائه ش��ود و بدی از این انقالب ببینند، ضربه 

بزرگی خواهند زد.
اینجاست که وظیفه ش��ما معلمان سنگین 
اس��ت... نگذارید دان��ش آم��وزان از آن روح 
انقالبی که دارند فاصله بگیرند. چون بایستی با 
این روح، بزرگ بشوند تا بتوانند ایرانی جدید 
پایه بگذارند... مبارزه کردن با کل نفس شیطانی 

از هر کاری مشکلتر است...

کالم نور

رقابت سخت »درباره الی« برای اسکار

روی خط فرهنگ

جایزه اسپانیایی برای 
نویسنده ژاپنی

هوراکی موراکامی نویسنده ژاپنی، برنده جایزه 
هنر و ادبیات اس��پانیا شد. به گزارش ایندیپندنت، 
وزیر فرهنگ اسپانیا در بیانیه ای این نویسنده را به 
خاطر شخصیت خالق و خلق آثاری که تبدیل به 
یک مرجع پیش��رو در ادبیات معاصر شده است، 
شایسته دریافت این جایزه دانسته. در این بیانیه آمده 
 است: از زمان انتشار رمان تعقیب گوسفند وحشی 
در اسپانیا، موراکامی به موفقیت های شایان توجهی 
در میان عموم مردم دست یافته   است. این نویسنده 
60 ساله که از او به عنوان یکی از شانس های دریافت 
جایزه نوبل ادبیات امس��ال یاد می شود، همواره در 
داستان های خود از پوچی و تنهایی زندگی انسان 
امروزی س��خن می گوید. رمان های موراکامی به 
بیش از 40 زبان از جمله فارسی ترجمه شده  و از 
آثار معروف او می توان به جنگل نروژی و کافکا در 
ساحل اشاره کرد. آخرین اثر او یعنی»Q  841 «که 
در ماه می منتشر شده جزء پرفروش ترین کتاب های 

ژاپنی محسوب می شود.

ب��ا اعالم اس��امی نمایندگان س��ینمای 65 
کشور به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی برای 
حضور در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان 
اس��کار 2010، رقابت برای حضور در میان 9 
نامزد ابتدایی و پنج نامزد نهایی آغاز شده و روز 
دوم فوریه اس��امی نامزدهای این رشته اسکار 

هش��تاد و دوم در 
نامزدها  دیگر  کنار 

مشخص می شود.
آنجا که دو  از 
جایزه معتبر گلدن 
گل��وب و بفتا هم 
بهترین  رش��ته  در 
فیلم خارجی سال 
دارن��د،  برگزی��ده 
انتظ��ار  می ت��وان 

داشت فیلم هایی که در رقابت اسکار از حضور 
در میان پنج نامزد نهایی بازمی مانند، بخت خود 
را در این دو جایزه معتبر بیازمایند. ضمن اینکه 
چون هر کش��ور فقط می تواند تنها یک نماینده 
به اسکار معرفی کند، برخی از بهترین فیلم های 

سال، جایی در اسکار 2010 ندارند.
»ش��هر زندگ��ی و م��رگ« از چی��ن برنده 
جایزه اصلی جشنواره سن سباستین، »لبنان« از 
سرزمین های اشغالی فلسطین برنده جایزه اصلی 
جش��نواره ونیز، »دوشیزه« از ش��یلی که جایزه 
بخش فیلم های داس��تانی جشنواره ساندنس را 
ب��رده و »دندان عق��ل« از یونان برگزیده بخش 
نوعی نگاه جش��نواره ک��ن از جمله فیلم هایی 

هستند که از حضور در اسکار بازمانده اند.
»آغوش های گسس��ته« پدرو آلمودووار از 
اسپانیا و »وینچره« از ایتالیا که هر دو در بخش 
مسابقه جش��نواره کن 2010 حضور داشتند و 
»دخت��ری با خالکوبی اژدها« ک��ه از موفقترین 
فیلم های س��ال اروپا بوده هم می توانند رش��ته 

بهترین فیلم خارجی جوایز گلدن گلوب و بفتا 
را با حضور خود رونقی دیگر ببخشند و رقابت 

را گرمتر از هر سال کنند.
از میان 65 فیلم خارجی ارائه شده به اسکار 
هش��تاد و دوم ابت��دا 9 فیلم انتخاب و س��پس 
پنج فیل��م برای نام��زدی در این بخش معرفی 
دو  می ش��وند. 
شاهکار جشنواره 
کن امس��ال یعنی 
س��فید«  »روب��ان 
هانکه  میش��ائیل 
و »ی��ک پیام آور« 
ژاک اودیار که به 
طال  نخل  ترتیب 
بزرگ  جای��زه  و 
هی��أت داوران را 
بردن��د، جدیترین رقبای جایزه اس��کار 2010 

هستند.
»پلیس، صف��ت« از رومانی، »آجامی«، »من 
مادرم را کشتم« از کانادا، »مادر« از کره جنوبی، 
»سامسون و دلیله« از استرالیا و »بدشانس ها« از 
بلژیک دیگر فیلم های تحسین شده کن شصت 
و دوم هستند و »شیر اندوه« از پرو برنده خرس 
طالی��ی برلی��ن و »درباره ال��ی« اصغر فرهادی 
برن��ده جایزه بهترین کارگردان برلین هم بخت 

درخشش در اسکار را دارند.
»باریا« ساخته جوزپه تورناتوره هم با اینکه 
در جشنواره ونیز نادیده گرفته شد، اما فیلمساز 
ایتالیای��ی یکی از چهره ه��ای محبوب آکادمی 
اس��کار است و دو س��ال پیش با »زن ناشناس« 
به فهرس��ت 9 نامزد اولیه این بخش راه یافت. 
با نزدیک ش��دن به زمان اعالم اسامی نامزدها، 
پیش بینی فیلم های برگزیده بخش بهترین فیلم 
غیر انگلیسی زبان اس��کار سخت تر از هر سال 

می شود.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی از انتخاب 
فهرس��ت اولیه 10 فیلم برای نامزدی در رش��ته 

اسکار بهترین فیلم کوتاه خبر داد.
به گزارش اس��کرین دیل��ی، 71 فیلم کوتاه 
ب��رای حضور در رقاب��ت هش��تادودومین دوره 
مراس��م اهدای جوایز اسکار نامزد شده بودند که 
از میان آنها 10 فیلم به فهرست اولیه راه یافتند و 
در نهایت اس��امی 5 نامزد نهایی، روز دوم فوریه 

اعالم می شود.
مراسم اهدای جوایز اسکار 2010 روز هفتم 
مارس برگزار خواهد شد. 10 فیلم برگزیده برای 
رقابت در رش��ته بهترین فیلم کوتاه اسکار هشتاد 
و دوم عبارتن��د از: در، زی��ر زمین، به جای ورد، 
هت��ل، کاوی، ماهی معجزه، مس��تأجرهای تازه، 

پاسخ، عبارت کوتاه 12 و سیدنی ترتلبو.

وب سایت عکس آنالین، همزمان با چهارمین 
س��الگرد س��انحه C 130 فعالیت رسمی خود را 
آغاز ک��رد. جمعی از فتوژورنالیس��ت های جوان 
این س��ایت را راه اندازی و ه��دف خود را تولید 
محتوای تخصصی عکاس��ی به زبان فارسی اعالم 

کرده اند.
این رسانه تخصصی عکاسی فعالیت خود را 
حول محور فتوژورنالیس��م بنا نهاده است و با سه 
بخش اصلی اخبار، مولتی مدیا و روایت تصویری 
به روز می ش��ود. مهران افشارنادری، شهرزاد اکبر، 

علی جورابچی، حنیف ش��عاعی، ش��یوا شیبانی، 
مریم صحاف زاده، خلی��ل غالمی، ایمان فرزین، 
صابر فرش��باف، روش��ن نوروزی و امید وهابزاده 
عکاس��انی هس��تند که نام آنها به عنوان همکاران 
عکس آنالین در این سایت به ثبت رسیده است.

در اولین مطالب منتش��ر ش��ده در این سایت 
گ��زارش جامع��ی ب��ا عن��وان »چ��را هواپیمای 
خبرنگاران س��قوط کرد؟« منتشر شده است. برای 
 www.aksonline.ir مشاهده سایت به آدرس

مراجعه کنید.

مجموعه داستان »مرثیه ای برای شرق« نوشته 
پتینا گاپا جایزه کت��اب اول گاردین را از آن خود 

کرد. به گزارش گاردین، جایزه 10 
هزار پوندی این مسابقه به نویسنده 
زیمبابوه ای درب��اره زندگی در آن 

کشور اعطا شده  است.
کلر آرمیتیس��تید، سردبیر ادبی 
گاردی��ن و رئیس هی��أت داوران 
این جایزه درباره مجموعه داستان 
مرثیه ای برای شرق عنوان کرد: من 
بسیار خوشحالم که برای دومین بار 
یک مجموعه داس��تان کوتاه برنده 
جایزه می ش��ود؛ خصوصاً س��ال 

2009 که سالی توأم با تعدادی شگفت انگیز و نو 
از داستان های کوتاه سراسر جهان بوده  است.

اثر مهربانانه و دوس��تانه پتینا گاپا با قطعات 
بامزه ای از زندگی مردم زیمبابوه بی شک یکی از 
بهترین آنهاست. در مرثیه ای برای 
شرق، نویسنده داستان های واقعی 
زندگ��ی مردم را در کش��ور تحت 

حکومت موگابه حکایت می کند.
ای��ن داس��تان ها روایت کننده 
زندگ��ی در ش��رایطی اس��ت که 
هیچ کنترلی ب��ر وضعیت موجود 
آن نیس��ت، تورم و کاهش قدرت 
خرید مردم و کنار آمدن با مس��ائل 
مشترک همه گیر و تشریح کشوری 
ک��ه در بی نظمی به س��ر می برد از 
درونمایه های این مجموعه داس��تان محس��وب 

می شود.

ماش��ین تحریر قدیمی کورمک مک کارتی، نویسنده 
برن��ده جایزه پولیتزر و جای��زه کتاب ملی امریکا به مبلغ 
254 ه��زار و 500 دالر در مزای��ده ای به فروش رفت.به 
گزارش نیویورک تایمز، این ماش��ین تحریر کوچک که 
مک کارتی آن  را بیش از 50 س��ال پیش به مبلغ 50 دالر 
خریده  بود و به نظر می رس��د تا کنون بیش از 5 میلیون بار 
بر کلیدهای آن ضربه خورده باشد، در مزایده کریستی از 
س��وی یک مجموعه دار ناشناس امریکایی به این قیمت 

خریداری شد.
مک کارتی دراین باره توضیح داد: من این ماشین تحریر 
را در س��ال 1963 خریدم و برای نوشتن تمام رمان هایم 
ازجمله رمان هایی که با آنها جایزه پولیتزر و جایزه کتاب 

ملی را برده ام از آن استفاده کرده ام.

پایگاه اطالع رسانی موسیقی ایران با حضور تنی 
چند از اهالی موسیقی و مدیرعامل انجمن موسیقی 

ایران به طور رسمی راه اندازی شد.
به گزارش فارس، در نشست مطبوعاتی ای که 
با عنوان مراسم راه  اندازی اولین پایگاه اطالع رسانی 
موس��یقی ایران با حضور باب��ک رضایی مدیرعامل 
انجمن موس��یقی، مهدی ستایش��گر مسئول مجله 

موسیقی، عبدالحسین مختاباد، محمد سریر، 
هادی آرزم، ش��اهنگیان، محمد موس��وی 
مدیر مؤسسه ماهور، اصغر امیرنیا مدیرعامل 
بنیاد فرهنگ��ی - هنری رودکی و منوچهر 
صهبایی رهبر ارکس��تر س��مفونیک ایران 
برگزار شد، بابک رضایی با اعالم راه اندازی 
رسمی پایگاه اطالع رسانی موسیقی ایران 
توسط انجمن موسیقی گفت: این پایگاه در 
 www.nay.ir حوزه موس��یقی به آدرس

کار خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: طراحی سایت ما همانند 
یک س��ایت خبری اس��ت و می  تواند گام 

بزرگی در عرصه موسیقی کشور بردارد.
رضای��ی با اش��اره به بخش ه��ای این 

پایگاه افزود: در این س��ایت بخش های مختلفی از 
جمله خبر، گزارش، نقد، آرشیو موسیقی، عکس و 
غیره به چش��م می خورد. همچنین یکی از اقدامات 
این سایت فروش آنالین بلیت کنسرت ها است که 

البته این بخش به زودی راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه نگاه ما به این پایگاه همانند یک 
خبرگزاری است، افزود: تمام تالش ما در این پایگاه 
اطالع رسانی و نگاه به موسیقی جدی است چرا که 

موس��یقی های پاپ و مردمی به ان��دازه کافی تبلیغ 
می شوند و ما این سایت را به عنوان یک پایگاه برای 
تولید خبر ارائه دادیم به طوری که با برنامه ریزی های 
انجام شده در ایام محرم و صفر نیز فعال خواهد بود 
و بحث های مختلفی را در حوزه موس��یقی مذهبی 
و گونه ه��ای دیگر موس��یقی مط��رح خواهیم کرد. 
همچنین بخشی با عنوان نشر موسیقی داریم که در 

آن آثار صوتی و مجالت موس��یقی معرفی خواهند 
ش��د و در پایان هر فصل با نظرس��نجی بهترین اثر 

انتخاب می شود.
مدیرعامل انجمن موس��یقی ایران با اش��اره به 
بخ��ش بین الملل این پایگاه بیان داش��ت: ما تمامی 
اخبار موسیقی ایران در جوامع بین الملل را منعکس 
خواهیم کرد همچنین فراخوان جش��نواره  ها را نیز 

خواهیم داشت.

عبدالحس��ین مختاباد نیز با اش��اره به اینکه این 
سایت را باید عنوان خبرگزاری موسیقی نامید، اظهار 
داشت:  جامعه ما، جامعه موسیقی نیست چرا که در 
یک مملکت 70 میلیونی ما 70 کنسرت هم نداریم.
به نظر من افتتاح این پایگاه کار بس��یار خوشایندی 
اس��ت ولی همانند ظرفی می ماند که درون آن باید 

مواد مخصوص ریخته شود. 
در ادام��ه این نشس��ت اصغ��ر امیرنیا 
مدیرعامل بنیاد رودک��ی نیز گفت: به نظر 
می رس��د این س��ایت بهترین ق��دم برای 

اطالع رسانی اهالی موسیقی باشد.
بابک رضایی نیز با بیان اینکه از طریق 
این سایت فقط اطالعات انجمن منعکس 
نمی شود، اظهار داشت: نهایت تالش ما در 
این است که بتوانیم به عنوان یک مجموعه 
خبری با تمام موازین و بدون هیچ قصد و 
غرضی به تمامی فعالیت هنرمندان بپردازیم.
این پای��گاه می تواند تبلیغات بس��یاری از 
کنسرت ها را برعهده داشته باشد البته فعال 
منب��ع درآمدی برای آن وج��ود ندارد و با 

سرمایه گذاری انجمن آن را پیش می بریم.
رضایی در خاتمه خاطر نشان کرد: هدف ما این 
است که طی سه، چهار ماه آینده پیش بینی اعتبارات 
داش��ته باشیم و امیدوار هس��تیم تا پایان سال بتوان 
ردی��ف اعتباری برای آن در نظر بگیریم و اگر تمام 
اهداف ما به نتیجه برسد حمایت معاونت هنری را 
نیز خواهیم داشت همچنین تاکنون نیز مراحل ثبت 

آن را به عنوان یک رسانه رسمی پیگیری کرده ایم.

چوب حراج بر کتابی 
نادر از ادگار آلن پو

کتابی نادر از نخستین آثار ادگار آلن پو، شاعر و 
نویسنده امریکایی به قیمت 662 هزار و 500 دالر 
در مزایده کریس��تی در نیوی��ورک به فروش رفت. 
به گزارش آسوش��یتدپرس، این کتاب نسخه ای از 
کتاب »تامرلین و اش��عار دیگر« اس��ت که در سال 

1827 منتشر شده و شامل 40 صفحه می شود.
قیم��ت این کت��اب را 500 ت��ا 700 هزار دالر 
تخمین می زدند که با قیمت فروخته ش��ده توانسته 
رک��ورد قبلی فروش کتاب های ادبیات امریکایی را 
بشکند. از کتاب تامرلین و اشعار دیگر کمتر از 40 
یا 50 نس��خه چاپ ش��ده بود که هم اکنون تنها 12 

نسخه از آن باقی مانده  است.
ادگارآلن پو، متولد 1809 نویسنده داستان های 
کوتاه، ش��اعر، نق��اد و ویراس��تار امریکایی عمده 
ش��هرتش به خاطر توسعه  بخش��یدن به سبک های 
ادبی ژانر وحش��ت و فانتزی است. فضای ترسناک 
و درونمایه گوتیک حاکم ب��ر آثار او را در ادبیات 

داستانی امریکا بی همتا توصیف کرده اند.

پایگاه اطالع رسانی موسیقی ایران راه  اندازی شد

2۵0 هزار دالر برای ماشین جایزه 10 هزار پوندی برای نویسنده زیمبابوه ای
تحریر آقای نویسنده

10 فیلم نامزد فیلم کوتاه اسکار

آغاز فعالیت سایت عکس آنالین

ــج نامزد نهایی  ــی اگر نتواند به جمع پن ــینمایی »درباره الی« حت ــم س فیل
ــتاد و دوم راه یابد، می تواند بخت  ــی زبان اسکار هش بهترین فیلم غیر انگلیس

خود را برای کسب دو جایزه معتبر گلدن گلوب و بفتا بیازماید.
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