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صفـحه صفـحه

از سوی رئیس جمهور ابالغ شد
الیحه یک فوریتی توسعه ابزارها و 
نهادهای مالی

رئیس مجلس شورای اسالمی ایران
مناظره های تلویزیونی مقطعی نباشد 

سپاهان قطب جدید فوتبال آسیا است
نائب رئیس کنفدراسیون فوتبال 
آسیا که به همراه هیأت همراه برای 
بازدید از امکانات دو باشگاه فوالد 
مبارکه س��پاهان و ذوب آهن  برای 
میزبانی مس��ابقات لی��گ قهرمانان 
آسیا به اصفهان آمده بود از باشگاه 

فوالد مبارکه سپاهان به عنوان طالیه دار پرچم فوتبال ایران در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا یاد کرد . . .

ورزشی / ادامه در  صفحه 7

 حجم وسیع تولیدات داخلی در 
نمایشگاه اصفهان مایه خرسندی است

استاندار اصفهان گفت: ویژگی 
عمده نمایشگاه کشاورزی اصفهان، 
در برداش��تن حجم وسیع تولیدات 

داخلی بود که مایه خرسندی است.
علیرضا ذاکر اصفهانی در آخرین 
روز از برپایی هش��تمین نمایشگاه 

صنایع و ماشین آالت کشاورزی اصفهان بیان داشت . . .

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

چشمانی که زندگی را قاب می گرفت 
بسته شد  

پیشکسوت خبرنگاران و عکاسان 
استان چهارمحال و بختیاری استاد 
نادر صبوری دار فانی را وداع گفت. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری، مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان درگذشت هنرمند فقید نادر صبوری تبریزی 
پیشکس��وت خبرنگاران و عکاسان اس��تان را به جامعه هنری و هنرمندان 
اس��تان و همچنین به دوستداران و خانواده محترم صبوری تسلیت گفت. 

داریوش رضوانی افزود . . .
فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

مهمترین برنامه های کمیته 
مساجد دهه فجر اعالم شد

عناوین مهمتری��ن برنامه های کمیته مس��اجد 
دهه فجر انقالب اس��المی با مس��ئولیت ستاد عالی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد اعالم شد. مسئول 
اطالعات و اخبار مس��اجد س��تاد عالی کانون های 
فرهنگ��ی هنری مس��اجد گف��ت: کمیته مس��اجد 
دهه فجر انقالب اس��المی با مس��ئولیت ستاد عالی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد برنامه های ویژه ای 
را در ای��ام دهه فجر امس��ال ت��دارک دید ه ان��د . . . 

 فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه   

80 درصد از خانوارهای 
اصفهانی مشمول دریافت 

یارانه نقدی می شوند
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات استانداری اصفهان 
گف��ت: بیش از 80 درصد خانوارهای اس��تان که در 
خوش��ه اول و دوم دسته بندی های انجام شده قرار 

گرفته اند، مشمول دریافت یارانه نقدی هستند . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

درآمد ناخالص داخلی 
چهارمحال و بختیاری

 رشد دو برابری 
داشته است 

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به رشد مثبت 98درصدی شاخصه های 
استان در دولت نهم گفت: درآمد ناخالص استان 

در این مدت دو برابر شد.    
به گزارش زاینده رود، دکتر ش��هرام محمدی 

ده چشمه در جمع خبرنگاران افزود . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت
روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

یونسکو اصفهان را به عنوان نماد سال 
نزدیکی فرهنگ ها در ایران برگزید  

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: اصفهان از 
سوی سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( به عنوان 
نماد س��ال 2010 »سال نزدیکی فرهنگ ها« در ایران شناخته 

شد.    
دکتر محمدرضا س��عید آبادی در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: 
اصفهان با توجه به قدمت چن��د قرن خود و زندگی مردم با 
ادی��ان و فرهنگ های مختلف در صلح کامل در آن از جمله 

شهرهای مهم در این زمینه است. 
وی ادامه داد: به همین دلیل اصفهان به عنوان نماد س��ال 
نزدیکی فرهنگ ها که چنین بستری را فراهم کرده،  انتخاب 

شده است. 

س��عیدآبادی خاطرنشان کرد: س��ازمان یونسکو در حال 
رایزن��ی با مس��ئوالن اصفهان به خصوص ش��هرداری برای 
برگ��زاری برنامه ه��ا و طرح های جدید در این ش��هر برای 

گرامیداشت سال »نزدیکی فرهنگ ها« است. 
دبیرکل کمیسیون ملی یونس��کو در ایران گفت: جایگاه 
میراث فرهنگی اصفهان در سازمان یونسکو بسیار باال است 
به طوری که حفظ و نگهداری آنها برای یونسکو اهمیتی ویژه 
دارد. سعیدآبادی افزود: »میدان امام« یکی از سایت های اصلی 
میراث فرهنگی در اصفهان است که در فهرست آثار جهانی 

یونسکو به ثبت رسیده است. 
وی با اشاره به اینکه سازمان یونسکو در چند سال اخیر 

کمک مالی برای بازسازی میدان امام اصفهان اعطا کرده است، 
بیان داشت: هرساله گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت این 

میدان تاریخی به یونسکو ارسال می شود. 
سعیدآبادی افزود: مردم و سازمان های مردم نهاد اصفهان 
نیز منبع بسیار خوبی برای بررسی وضعیت میدان امام هستند به 
طوری که ما همواره نامه های زیادی از آنها دریافت می کنیم. 
وی درباره آخرین وضعی��ت برج جهان نما در اصفهان 
گفت: یکی از مهمترین دالیلی که باعث کوتاه ش��دن ارتفاع 
این س��اختمان شد، بحث یونسکو بود که اعالم کرد اگر این 
کار انجام نشود امکان حذف میدان امام از فهرست آثار جهانی 

وجود دارد.



سراسری

خداحافظی ایرانی ها با پژو 206

چه خبر از پایتختایران

رئیس جمهور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی 
جدید را ابالغ کرد  

پلیس استان تهران 
دیدارهای مردمی را در 

دستور کار قرار داده است  
فرمانده انتظامی استان تهران اعالم کرد: به منظور 
افزایش ضریب اعتماد عمومی و جذب مش��ارکتها، 
پلیس در این استان دیدارهای مردمی را در دستور کار 

خود قرار داده است.    
س��ردار »علیرضا اکبر شاهی« در دیدار مردمی در 
شهرس��تان نظرآباد افزود: ارتباط مستقیم و تنگاتنگ 
پلیس و مردم در ارتقای سطح امنیت عمومی و کاهش 
مش��کالت و معضالت اجتماعی تاثیرگذار اس��ت. 
وی ادامه داد: اکنون س��طح مشارکتها و همکاریهای 
مردمی با پلیس اس��تان تهران افزایش یافته به طوری 
که برگزاری اغلب همایش های پلیس توس��ط مردم 

انجام می شود. 
وی اظهار داش��ت: باتوجه به وس��عت و کثرت 
جمعیت اس��تان تهران، نیروی انتظامی برای بهبودی 
و ارتقای س��طح امنیت عمومی توجه به مشارکتهای 

مردمی را در اولویت کاری خود قرار داده است. 
فرمانده انتظامی استان تهران با اشاره به کشفیات 
سال جاری این فرماندهی گفت: در این مدت میزان 
کش��فیات استان نس��بت به مدت مش��ابه 30 درصد 

افزایش داشته است. 
وی اف��زود: طی این مدت 18 تن مواد مخدر در 
اس��تان تهران کشف شد و سرکردگان 77 باند قاچاق 
مواد مخدر به دام افتادند. اکبرش��اهی به ویژگی های 
انتظامی و امنیتی شهرس��تان نظرآباد اشاره کرد و بیان 
داشت: این شهرس��تان امن ترین منطقه استان تهران 

است.

بهره برداری از مرکز 
علمی ـ پزشکی معتادان 
بهبود یافته در شهر ری 

ب��ه گ��زارش ف��ارس، مرکز علمی - پزش��کی و 
کاردرمان��ی بهبودیافتگان از اعتیاد به  زودی در جنوب 

تهران به بهره برداری می رسد. 
مجتبی عبداللهی در حاشیه بازدید دکتر ایازی معاون 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ، علیرضا دبیر عضو 
شورای اسالمی شهر تهران و سردار رجب زاده رئیس 
نی��روی انتظامی تهران بزرگ از مرکز بازپروی معتادان 
شفق اظهار داشت: این مرکز به  منظور ارتقای کیفیت 
شهروندان و همچنین درمان و ارتقای توانمندی معتادان 
به مواد  مخدر در حال احداث اس��ت و در ماه آینده به 
بهره برداری می رسد.  شهردار منطقه 20 در ادامه با اشاره 
به اینکه شهرداری این منطقه عالوه بر احداث این مرکز 
در قالب طرح هبه اقدام به اهدای تجهیزاتی به این محل 
کرده است، خاطر نشان کرد: مرکز بهبودیافتگان از اعتیاد 
در جاده قدیم قم، 65 کیلومتری ش��ورآباد قرار دارد و 
برای احداث آن بیش از 100 میلیون تومان هزینه صرف 
ش��ده است.  وی در پایان با بیان اینکه در این مجتمع 
عالوه بر درمان معتادان، زمینه مشاوره، آموزش و کسب 
مهارت های زندگی برای اشتغال و بازگشت به زندگی 
دوباره معت��ادان فراهم می ش��ود، از تمام متخصصان 
عالقه مند در این زمینه برای ارائه خدمات مطلوب تر به 

بیماران این مرکز دعوت به همکاری کرد.

رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست: 

شکست طرح جامع 
آلودگی هوای تهران را 

قبول ندارم 

رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
اینکه بیشتر از 50 درصد طرح جامع آلودگی هوای تهران 
اجرایی ش��ده است، گفت: اظهار نظرهایی را که مبنی بر 
شکست این طرح بیان شده است، قبول ندارم. به گزارش 
ش��هر، محمدجواد محمدی زاده، معاون رئیس جمهور 
در حاشیه جش��نواره »کودک و هوای پاک« که همزمان 
با هفته پاک برگزار ش��د با بیان این مطلب افزود:  طرح 
جام��ع کاهش آلودگی هوای ش��هر تهران موفقیت های 
خوبی را داشته است. وی با اشاره به اینکه شکست طرح 
جام��ع آلودگی هوای تهران را قبول ندارم، تصریح کرد: 
بیش از 50 درصد طرح به نتیجه قطعی رس��یده است و 
از جمله آن می توان به حذف کامل موتورس��یکلت های 
دو زمان��ه و اجرای 100 درصد طرح آن و از رده خارج 
ش��دن 650 هزار دس��تگاه خودرو فرس��وده اشاره کرد. 
وی تولید خودروهای اس��تاندارد، از رده خارج ش��دن 
خودروهای فرسوده، سند همکاری با وزارت آموزش و 
پرورش به منظور فرهنگسازی و آموزش در حوزه های 
مختلف و همچنین امضای سند همکاری در اسرع وقت 
با وزارت کشور را برای استفاده از ظرفیت های دهیاریها و 
شهرداری ها در جهت انتقال آموزش و دستورالعمل های 
زیست محیطی از محورهای مهم طرح عنوان کرد. به گفته 
محمدی زاده تا پایان سال تعداد خودرو های فرسوده ای 
که از رده خارج می ش��وند به 850 هزار دستگاه افزایش 
می یابد، همچنین تالش می شود حدود یک میلیون و 200 
هزار دس��تگاه خودروی باقیمانده ظرف سه سال آینده 
به طور کامل از رده خارج ش��ود. وی افزود: س��ندی که 
با وزارت کش��ور به امضا می رسد سندی پایه ای خواهد 
بود که در طول برنامه پنج ساله توسعه کشور مبنای کار 

قرار می گیرد.

 محمود احمدی نژاد »قانون توسعه 
ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور 
تس��هیل اجرای سیاستهای کلی اصل 
چهل و چهارم قانون اساسی« را برای 
اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی 

ابالغ کرد. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی 
دولت، الیح��ه یک فوریتی توس��عه 
ابزاره��ا و نهاده��ای مال��ی جدید در 
راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی 
اصل )44( قانون اساس��ی که از طرف 
دول��ت به مجلس ش��ورای اس��المی 
تقدیم شده بود، در جلسه علنی مورخ 
1388/9/25 به تصویب مجلس و در 
تاریخ 1388/10/16 به تأیید ش��ورای 
نگهبان رس��یده بود.  این قانون پس از 

ابالغ از سوی رئیس مجلس به دولت 
برای اجرا به وزارت اقتصاد ابالغ شد. 

ب��ر اس��اس م��اده 2 ای��ن قانون، 
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور 
موظف اس��ت صرفاً با مجوز سازمان، 

صندوقهای موض��وع بندهای )19( و 
)20( ماده )1( قانون » بازار اوراق بهادار 
جمهوری اسالمی ایران« و صندوقهای 
سرمایه گذاری مشترک موضوع بند )1( 
ماده )14( قانون » ساماندهی و حمایت 

از تولی��د و عرضه مس��کن« مصوب 
1387/2/25 و سایر صندوقهایی را که 
به موجب مقررات قان��ون بازار اوراق 
بهادار جمهوری اسالمی ایران نهاد مالی 

محسوب می شوند، ثبت کند. 
در  س��رم��ای�ه گ�ذاری  ازای  در 
صندوقه��ای موضوع م��اده )2( که از 
تاریخ ثبت دارای ش��خصیت حقوقی 
هستند، گواهی س��رمایه گذاری با نام 

صادر می شود. 
در  س��رمایه گذاران  مس��ئولیت 
ای��ن صندوقها محدود ب��ه میزان مبلغ 
س��رمایه گذاری آنها اس��ت. همچنین 
تأسیس، ثبت، فعالیت، انحالل و تصفیه 
صندوقه��ای موضوع م��اده )2( طبق 

ضوابطی خواهد بود.

س��خنگوی وزارت امور خارجه 
درب��اره جنگ ن��رم و مقابل��ه با این 
تهدید دش��منان گفت: فکر می کنم 
شاهد اقدامات شدید رسانه ای برخی 
کش��ورهای سلطه طلب و کسانی که 
نمی توانند پیشرفت کشورهای دیگر 
را ببینند، هس��تیم. به گ��زارش واحد 
مرکزی خبر، رامین مهمانپرست افزود: 
این کشورها با فضاسازی رسانه ای و 
افکارعمومی  غیرواقعی  مطالب  ارائه 
را تحت تأثیر قرار می دهند. وی ادامه 
داد: این اقدامات که از طریق دیپلماسی 
عمومی این کشورها انجام می شود به 
صورت هدفدار و با اغراض سیاسی 
و با درج مطالب اش��تباه به مردم القا 
می ش��ود. س��خنگوی وزارت امور 
خارجه گفت: باید هوش��یار بود؛ در 
این مسیر کشورهای مستقل از جمله 
جمهوری اس��المی ایران که نس��بت 
به گذش��ته مقتدرتر شده است با این 
نوع جنگ نرم بیش��تر مواجه اس��ت، 

که باید با هوش��یاری همه بخش ها 
و مردم و به ویژه رس��انه ها، اقدامات 
طرف هایی که مخالف منافع کش��ور 
هس��تند را خنثی کرد. مهمانپرس��ت 
درب��اره اقدامات انجام ش��ده در این 
زمینه افزود: اقدامات زیادی انجام شده 
که توجه به افکار عمومی در داخل و 
خارج از کش��ور مهمتری��ن رویکرد 

دولت و نظام جمهوری اسالمی ایران 
است. سخنگوی وزارت امورخارجه 
گفت: توطئه های هوش��مند باید به 
ص��ورت روش��ن و مش��خص برای 
همه مردم تبیین ش��ود و باید در این 
زمینه رسانه ها را شریک کرد و برای 
درک و روش��ن ش��دن افکارعمومی 
م��ردم از نیت های دش��منان آنها را 

به کار گرفت. سخنگوی وزارت امور 
خارج��ه در م��ورد موضع جمهوری 
اسالمی ایران در همایش خلیج فارس 
افزود: اجالس خلیج فارس از اخیراً 
آغاز ش��ده و موض��وع خلیج فارس 
برای ایران بس��یار مهم و استراتژیک 
اس��ت که بای��د در هم��ه زمینه های 
مختلف برنامه ریزی شود و با کمک 
و مش��ورت با بخش های مختلف به 
وضعیت ایده آلی در منطقه و استفاده 
حداکثری دس��ت یابیم. مهمانپرست 
گف��ت: در این همای��ش بخش های 
مختل��ف مربوط ب��ه همکاری های 
اقتص��ادی، بح��ران مال��ی جهان��ی، 
ادام��ه بحث های امنیت��ی و مواردی 
مربوط به محیط زیس��ت، همکاری 
حم��ل و نق��ل، ترانزی��ت و کریدور 
شمال- جنوب مطرح می شود. وی 
افزود: جمهوری اسالمی ایران سعی 
در حض��ور و بهره برداری حداکثری 

از این همایش دارد. 

رئی��س مجلس ش��ورای درباره 
پخش دور جدی��د مناظره ها گفت: 
این برنامه ها نباید مقطعی باش��د و 
باید به عنوان راهبرد رس��انه پیگیری 
شود. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
عل��ی الریجانی در حاش��یه همایش 
بی��ن المللی غزه، نم��اد مقاومت در 
جم��ع خبرنگاران اف��زود: خود این 
مناظره ها را ندیده ام و فقط خبرهای 
مکتوب آن را مالحظه کرده ام اما به 
نظر من این مناظرات باید جدی دنبال 
شود تا افکار عمومی بر موضوعات 
اصلی کش��ور تمرکز پی��دا کند. وی 
مناظره ه��ا می تواند  ای��ن  گف��ت: 
راه ح��ل خوب��ی برای حل مس��ائل 
سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی باشد 
و بای��د مجال اظهارنظ��ر برای همه 
صاح��ب نظران در آن فراهم ش��ود. 
رئیس مجلس در پاس��خ به س��ؤالی 
دیگر با اش��اره به اینکه به س��ازمان 

ملل و دیگر س��ازمانهای بین المللی 
هیچ امیدی نیست که بتوانند حقوق 
مردم فلس��طین را بازگردانند، افزود: 
می کنند  طراحی  پش��ت صحنه ای 
که کش��ورهای اس��المی ذهنش��ان 
از اص��ل موضوع اس��تیفای حقوق 

فلس��طینی ها منحرف شود. نماینده 
مردم قم گفت: در این شرایط راهی 
جز مقاومت و روش��نگری نیس��ت. 
الریجان��ی از کش��ورهای اس��المی 
خواس��ت از خواب بیدار ش��وند و 
درپی اس��تیفای حقوق فلسطینی ها 

باشند. وی در پاسخ به این سؤال که 
آیا رژیم صهیونیس��تی قدرت مقابله 
با فلس��طین را دارد یا نه، افزود: اگر 
رژی��م غاصب صهیونیس��تی قدرت 
داش��ت در جن��گ 22 روزه غزه و 
همچنین نب��رد 33 روزه لبنان نتیجه 
می گرفت. الریجانی بیان کرد: بودن 
در کنار ح��زب اهلل و حماس افتخار 

ماست.
الریجانی در پاس��خ به س��ؤالی 
درباره اظهار نظ��ر فرمانده نیروهای 
نظامی امریکایی درخصوص حمله به 
تأسیسات هسته ای ایران گفت: بعید 
می دانم وی چنین حرفی زده باشد 
اما ما همیش��ه شاهد نعره کشی های 
سیاسی رژیم صهیونیستی بوده ایم و 

برای ما هیچ اهمیتی ندارد. 
وی اف��زود: آنها ج��رأت چنین 
اقدام��ی را ندارند و البته ما هم آماده 

و هوشیار هستیم. 

س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی بر ل��زوم برخورد با افرادی 
که از پرداختن دیون خود به بانک ها 
خ��ودداری می کنند، تأکی��د کرد. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، در پنجاه 
و س��ومین جلس��ه س��تاد هماهنگی 
مب��ارزه با مفاس��د اقتص��ادی که به 
ریاس��ت مع��اون اول رئیس جمهور 

تشکیل ش��د، ابتدا گزارشی از میزان 
وص��ول مطالب��ات مع��وق بانکی با 
اقدام��ات ویژه س��تاد ارائ��ه و اعالم 
ش��د با پیگیری های س��تاد مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی، وص��ول مطالبات 
مع��وق بانک��ی روند رو به رش��دی 
داشته است. در این جلسه مقرر شد 
برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی 

که از پرداختن دیون بانکی خودداری 
می کنند در دس��تور کار ستاد مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی و همچنین قوای 
س��ه گانه قرار گیرد. ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی همچنین 
بر رفع مش��کالت طرح کاداس��تر و 
اجرائی��ات ثب��ت اس��ناد و امالک و 
همچنین اص��الح قوانین و مقررات 

ب��رای مبارزه با زمی��ن خواری تأکید 
کرد. اعضای س��تاد در ادامه موضوع 
اراضی حریم شهر تهران را در دستور 
کار قرار دادند و در همین چارچوب 
برخ��ورد با تصرف��ات غیرقانونی در 
اراضی حریم شهر تهران در اولویت 
کار س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 

قرار گرفت.

تولید تیپ 2 پژو 206 متوقف شد 
و پژو 206 تیپ 2 معمولی از خط تولید 
ایران خودرو خداحافظی کرد. پس از 
توافقی که پلیس و خودروسازان برای 
نص��ب ترمز ABS انج��ام دادند پژو 
206 تی��پ 2 معمولی دیگ��ر  تولید  
نمی شود و مدل ABS دار این خودرو 
جایگزین مدل معمولی آن خواهد شد. 
یکی از مدی��ران ایران خودرو با تأیید 
این موضوع گفت: خودرو 206 تیپ 
2 معمول��ی دیگر تولید نمی ش��ود و 
ش��رکت فق��ط در حال ت��الش برای 
پاسخگویی به مشتریان قبلی و تعهدات 
قبلی خود اس��ت. این منبع آگاه اعالم 
کرد: با توجه ب��ه الزام نیروی انتظامی 
مبنی ب��ر ABS دار کردن خودروهای 
داخل��ی، ایران خودرو مدل ABS دار 
را در برنامه تولید خوی��ش قرار داده 
و حتی ثب��ت نام فروش فوری آن نیز 
بس��ته شده اس��ت. با نصب این ترمز 

روی پژو 206 تیپ 2 که پر مخاطب  
ترین مدل مورد درخواست مشتریان 
206 است حدود 600 هزار تومان به 
قیمت خودرو افزوده می شود. بنابراین 
قیمت این خ��ودرو در بازار با نصب 
ترمزABS  به رقمی معادل 14 میلیون 
و 500 ت��ا 600 هزار توم��ان خواهد 

رسید. هم اکنون این خودرو با قیمتی 
معادل 14 میلی��ون و50 تا 150 هزار 
توم��ان خرید و فروش می ش��ود که 
پیش بینی می شود با توجه به نصب 
ABS روی آن قیمت کارخانه ای آن 
نیز افزای��ش یابد. از طرفی با توجه به 
استقبال از فروش فوری و اقساطی 206 

تی��پ 2 ب��ا ABS و تکمیل ظرفیت 
ف��روش اقس��اطی 30 روزه آن، ایران 
خ��ودرو اقدام ب��ه ثبت ن��ام فروش 
اقس��اطی این خودرو به صورت 45 
روزه کرده که انتظار می رود با توجه 
به اس��تقبال مش��تریان ظرفیت آن به 

زودی تکمیل خواهد شود.

یک س��خنگوی یهودی��ان ارتدوکس لندن 
خواستار انحالل مس��المت آمیز اسرائیل شد و 
گفت: این اقدام با همکاری کشورهای مختلف 
ام��کان پذیر اس��ت زی��را این اتف��اق موجب 
تقویت صلح در دنیا می ش��ود. به گزارش ایرنا، 
یاکوب وایس در حاش��یه برگ��زاری تجمعات 
اعتراض آمیز به نشس��ت مشترک وزرای کابینه 
آلمان با رژیم صهیونیس��تی در برلین افزود: از 
نگاه دی��ن یهودیت این اقدام ی��ک کار بحقی 
اس��ت. مردم باید آزادانه و بی پروا دولتی را که 
به خود لقب اس��رائیل داده اس��ت، مورد انتقاد 
قرار داده و آن را محکوم کنند زیرا هیچ چیزی 
در ای��ن دول��ت، یهودی نیس��ت. ای��ن خاخام 
ضدصهیونیس��م گفت: اس��رائیل فقط یک اسم 
گمراه کننده است و بنیامین نتانیاهو نیز نماینده 
یهودیان نیس��ت. وایس ادام��ه داد: نتانیاهو باید 
تابع قان��ون بین المللی بوده و ب��ا لغو محاصره 
غزه به اش��غال این منطقه پای��ان دهد. آوارگان 
فلس��طینی باید ب��ه کشورش��ان بازگردند. این 
س��خنگوی یهودیان ارتدوکس لندن از امریکا 
و اروپا خواست حمایت خود را از صهیونیسم 
و اس��رائیل پایان دهند زیرا این اقدام کمکی به 
ملت یهود نمی کند بلکه فقط موجب خونریزی 
و کشتار بیشتر می شود. وایس با بیان اینکه دنیا 
نباید اجاره هیچ گونه تعدی به ایران از س��وی 
صهیونیست ها را بدهد، گفت: این اقدام مجرمانه 

تبعات نابودکننده ای در پی خواهد داشت. 
وی مخالفت شدید خود را با ارسال سالح 
از سوی آلمان به اسرائیل اعالم کرد و گفت: من 
از این اقدام بسیار غمگین هستم. طرح تشکیل 
صهیونیسم از زمانی که شکل گرفت ورشکسته 

بود. 
وایس علت ورشکس��تگی صهیونیس��م را 
ناتوان��ی آن در تهیه مکان��ی امن برای یهودیان، 
عدم تأمین امنیت ب��رای این قوم و زنده ماندن 
اهداف ملی گرایانه نزد فلس��طینی ها عنوان کرد 
و گفت: ملت فلس��طین همچنان سرزمین خود 

را می خواهد. 
وی گفت: این اقدام بس��یار غمگینانه است 
که جنایتکاران جنگی از س��وی دولت آلمان به 
این کشور دعوت می شوند. ادامه محاصره غزه 
یک جنایت جنگی اس��ت و این متهمان باید به 
دادگاه جنایات جنگی معرفی شوند. جنگ غزه 
یک اقدام تروریتس��ی با هدف ترور مردم غزه 
و ب��ه زانو در آوردن آنها آغاز ش��د. این خاخام 
یهودی با ش��رم آور خواندن فروش س��الح از 
سوی آلمان به اسرائیل گفت: جنگ غزه نقض 
قوانین بین المللی و کنوانسیون ژنو بود. اسرائیل 
فراتر از قانون نیست و باید طبق قوانین موجود 
ب��ا آن برخورد ک��رد. وی در خاتمه تأکید کرد: 
نباید به اسرائیل سالح داده شود زیرا غیرمشروع 

و ناقض قوانین بین المللی است. 

جهان نما

الریجانی: 
مناظره های تلویزیونی مقطعی نباشد 

برخورد با بدهکاران بانکها  

زندانیان خودکشی کرده در گوانتانامو، ساعاتی 
قبل از مرگ به یک مکان مخفی برده شده بودند

امریکا در پی »اشغال بشردوستانه« هائیتی  

کابل نیمه تعطیل شد 

سخنگوی یهودیان ارتدوکس لندن، خواستار 
انحالل مسالمت آمیز اسرائیل شد 

گزارش ه��ا حاکی از این اس��ت که س��ه 
زندانی گوانتانامو که مرگ آنها در سال 2006 
خودکش��ی اعالم شد، ساعاتی قبل از مرگشان 
به یک مکان مخفی در گوانتانامو منتقل ش��ده 
بودند. به گزارش ایسنا، یک گزارش در مجله 
هارپر )Harper( حاکی از این است که مرگ 
این زندانیان احتماالً در یک مکان مشخص در 
فاصله حدوداً یک مایلی زندان اصلی گوانتانامو 
اتفاق افتاده است. نگهبانان گوانتانامو گفته اند 
ک��ه آنها از وجود این س��یاه چال آگاه بودند و 
چندس��اعت قبل از گزارش مرگ این زندانیان 
مشاهده کردند که س��ه زندانی در حال منتقل 
ش��دن از کم��پ دلت��ا هس��تند. گروهبان جو 

هایکمن به این نش��ریه 
گفت:  آنهایی که از این 
مکان نامش��خص مطلع 
هستند آن را »کمپ نه« 
)Camp No( می نامند. 
وی گفت: ای��ن به این 
دلیل اس��ت که هر کس 
بپرس��د آیا چنین مکانی 
وج��ود دارد باید گفت: 
نه وج��ود ن��دارد. یک 
فرمان��ده گوانتانام��و در 
جلس��ه ای در تاریخ 10 

ژوئن 2006 به حدوداً 50 سرباز و ملوان گفت 
که این س��ه زندانی از طریق بلعیدن تکه های 
کاغ��ذ که باعث خفگی آنها ش��ده مرده اند. به 
گزارش مجله هارپر اسکات هورتون، نویسنده 
این مقاله و وکیلی که در مورد مسائل زندانیان 
کار کرده اظهار داشت:  آنها همچنین گفته اند 
که به رس��انه ها خواهیم گفت این سه زندانی 
با حلق آویز کردن خودش��ان از سقف سلول 
مرتکب خودکش��ی ش��ده اند. آدمی��رال هری 
هریس، فرمانده وق��ت پایگاه گوانتانامو مرگ 
این زندانیان را خودکش��ی اعالم کرد و اظهار 
داشت:  این افراد برای یک ژست سیاسی خود 
را کش��ته اند. من  معتقدم این یک اقدام از سر 

ناامیدی و یأس نبوده بلکه یک جنگ نامتقارن 
علیه ما بوده است. 

گ��زارش مجله هارپر که عمدتًا براس��اس 
مصاحبه  با نگهبانان سابق در زندان گوانتانامو 
تهیه شده حاکی از این است که دولت امریکا 
در حال مخفی ک��ردن جزئیات آنچه که دقیقًا 
در ساعات قبل از مرگ این زندانیان رخ داده،  
است. باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا متعهد 
ش��ده بود به دلیل لطمه ای که بد رفتاری ها در 
گوانتانامو به وجهه  امریکا زده ظرف یک سال 
این زندان را تعطیل خواهد کرد اما مشکالت 
انتق��ال این زندانیان به خ��ارج از گوانتانامو به 
این معنا اس��ت که وی ض��رب االجل تعیین 
شده از س��وی خود که 
جمع��ه فرا می رس��د را 
از دست داده است. سه 
زندان��ی گوانتانام��و که 
نهم ژوئن 2006 در این 
زن��دان مرده اند صالح 
 37 الس��المی  احم��د 
العطیبی  یمن،  از  س��اله 
30 س��اله از عربس��تان،  
ساله   22 الزهرانی  یاسر 
از عربس��تان ب��وده اند. 
س���روی�س تحقیق��ات 
جنای��ی نیروی دریای��ی امریکا در گزارش��ی 
درباره مرگ این زندانی��ان اعالم کرده بود که 
ای��ن افراد در س��لول های جداگانه به وس��یله 
مالفه ه��ا و لباس های��ی که در اختیار داش��تند 
طن��اب دار درس��ت کرده و ب��ه طریقی آن را 
به باالی یک دیوار هش��ت فوتی متصل کرده 
و س��پس به طریقی دس��ت های خود را بسته 
و خ��ود را دار زده اند. این در حالی اس��ت که 
هورت��ون می گوید:  این گ��زارش پر از مطالب 
ض��د و نقیض اس��ت؛ نظیر ای��ن حقیقت که 
ش��رایط ع��ادی گوانتانامو به زندانی��ان اجازه 
نمی دهد که پارچه های زیادی در سلول هایشان 

داشته باشند.

پوش��ش  در  می کن��د  ت��الش  امری��کا 
بشردوستانه  کمک های 
در کوت��اه مدت و کمک 
در  هائیتی  بازس��ازی  به 
این کش��ور  دراز مدت، 
را اشغال کند. به گزارش 
واح��د مرک��زی خب��ر، 
ش��بکه خبری فرانسه در 
عنوان  تح��ت  میزگردی 
»تهاجم بشردوس��تانه« با 
ش��رکت کارشناس��ان به 
بررس��ی دالی��ل حضور 
هم��ه جانبه امری��کا در 

هائیتی پرداخت. براس��اس این گزارش، امریکا 

با ناو هواپیماب��ر و بالگرد 12 هزار نیرو به این 
اعزام  زده  زلزله  کش��ور 
ک��رده و ای��ن حض��ور 
گس��ترده اکن��ون ب��رای 
تحلیلگران  از  بس��یاری 
سؤال برانگیز شده است. 
کلینتون  بی��ل  همزم��ان 
اس��بق  جمهور  رئی��س 
امریکا نی��ز وارد هائیتی 
ش��د. کلینت��ون و جرج 
جمهور  رؤس��ای  بوش 
هماهنگ  امریکا  س��ابق 
کننده تالش های امریکا 

برای کمک به هائیتی هستند.

نگرانی ش��هروندان کاب��ل از اوضاع امنیتی 
پایتخت افغانس��تان، مرکز این شهر را به حالت 

نیمه تعطیل درآورد.
 به گ��زارش واح��د مرکزی خب��ر، در پی 
حمالت تروریستی و درگیری های کابل، تدابیر 
شدید امنیتی در مرکز و مناطق حساس این شهر 
به اجرا درآمده اس��ت. حضور نیروهای امنیتی 
افغان به ویژه پلیس و ارتش ملی در سطح شهر 
افزایش یافته است و این نیروها اوضاع امنیتی را 

به شدت زیرنظر دارند. 
مأم��وران مخفی امنیتی که پی��ش از این در 
تقاطع ها و مناطق حس��اس مخفیانه اوضاع را 
بررسی می کردند امروز آشکارا سالح در دست 

گرفته اند. ش��ماری از مغازه های مرکز کابل نیز 
تعطیل است و تردد شهروندان هم در مقایسه با 
روزهای گذشته کمتر به چشم می خورد. خیابان 
منته��ی به وزارت خارجه افغانس��تان نیز که در 
مرکز کابل قرار دارد به روی وسایط نقلیه بسته 
شده است و نیروهای امنیتی از توقف خودروها 
در کن��ار خیابانه��ا و کوچه های مرکزی ش��هر 
جلوگیری می کنند. پس از حمالت تروریستی 
در مرک��ز کابل، رئی��س جمهور افغانس��تان به 
ارگانهای امنیتی این کش��ور دس��تور داد تدابیر 

شدیدتری را به اجرا درآورند. 
حمالت تروریس��تی و درگیری ها در کابل 

15 کشته و 71 زخمی برجا گذاشت. 
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 اشاره

برای خرید مبلمان به این نکات دقت کنید :
1- بررسی نوع چوب

2- گره در چوب
3- محل گره در چوب

4- گره در چوبهای سوزنی برگ و پهن برگ
5- بررسی محل اتصال

6- رنگ روی محصوالت چوبی
7- تغییر رنگ زمینه چوب

8- خطهای نیم دایره و دایره روی محصوالت 
چوبی

9- مشاهده بتونه در زیر رنگ
10- در یک سطح بودن پایه ها

ــوب: نوع چ��وب به کار  ــی نوع چ 1- بررس
رفته در مبلمان حائز اهمیت اس��ت. نوع چوب به 
کار رفته در مبلمان باید از یک نوع باش��د )از یک 
گونه چوبی( زیرا مقاومتها و کششهای چوب ها با 
یکدیگر متفاوت اس��ت ولی می توان از چوبهایی 
ک��ه دارای مقاومته��ای نزدیک به یکدیگر باش��ند 

استفاده کرد با رعایت موارد مربوط به آنها. 
2- گره در چوب: یکی از مشکالت موجود در 
چوب گره در آن است. بسته به نوع چوب مصرفی 
و محل گره مقاومتهای مربوط به آن متفاوت است. 
چوب روسی که در ایران اکثراً برای ساخت مبلمان 
استفاده می شود و معموالً از چوب درجه 2 است 
دارای گره های فراوانی اس��ت. درصد گره در این 
چوب بسیار باال است. اگر محصول خریداری شده 
از چوب روسی باشد باید به محل گره و بزرگی و 
کوچکی آن توجه ک��رد. گره دارای بافتی جداگانه 
از چوب اس��ت و ممکن است هنگام حمل و نقل 
و یا جابه جایی از جای خود خارج شود و زیبایی 

مبل را به مخاطره بیندازد.
بسیاری از مردم گره را به عنوان زیبایی می شناسند 
ولی در واقع یک نوع عیب به حس��اب می آید. شایان 
ذکر اس��ت اگر از چوب مرغوب روسی و درجه یک 

استفاده شود درصد گره در آن پایین است.
ــل گره در چوب: اگ��ر محل گره در  3- مح
پایه ه��ای مبلم��ان و یا هر محص��ول دیگر چوبی 
باش��د و گره نیز شل باش��د پس از مدتی از جای 
خود خارج ش��ده، چون الیاف گره از الیاف چوب 
جدا است و سطح مقطع چوب را کم کرده و باعث 

شکس��ت پایه مبلمان می شود و همچنین اگر گره 
در محل اتصال دو پایه)قیدها( که بیش��ترین فشار 
عمود بر الیاف را تحمل می کند وجود داشته باشد 

پس از مدتی قید دچار مشکل خواهد شد.
ــرگ و پهن  ــوزنی ب ــره در چوبهای س 4- گ
برگ: بس��ته به نوع بزرگی و کوچکی گره در چوب 
پهن برگان و سوزنی برگان مقاومتهای آنها نیز تغییر 
می کند. وج��ود گره در چوب پهن برگان مش��کل 
خاص��ی را ایج��اد نمی کند زیرا چ��وب پهن برگان 
دارای مقاومتهای کافی برای س��اخت مبلمان و انواع 
محص��والت چوبی اس��ت البته به می��زان بزرگی و 
کوچکی گره بس��تگی دارد زیرا هرچه بزرگتر باشد 
مشکالت به وجود آمده نیز بیشتر می شود. در چوب 
س��وزنی برگان به علت وجود شاخه های فراوان اثر 
گره در آن بس��یار دیده می ش��ود. در چوب سوزنی 
ب��رگان نیز بزرگی و کوچکی گره م��ورد بحث قرار 
می گیرد. در مورد چوب سوزنی برگان و دارای گره 
در مس��أله انتخاب محصول ساخته شده با آن بسیار 
دقت ش��ود چون این چوب از نظر مقاومتی ضعیف 
است و باید نهایت دقت در انتخاب محصول ساخته 

شده را کرد.
5- بررسی محل اتصال: بررسی محل اتصال 
یکی از موارد حائز اهمیت در خرید مبلمان است. 
اگ��ر اتص��االت مربوط به قطعه س��اخته ش��ده به 
یکدیگر جفت نشده باشند امکان شکست در محل 
اتصال وج��ود دارد. در محل اتص��ال ترک یا درز 
پر ش��ده با بتونه وجود نداشته باشد چون احتمال 
شکست باال می رود. دو چوب متصل به هم کاماًل 
از لحاظ چفت بودن بررس��ی ش��ود. درزی مابین 
محل اتصال وجود نداش��ته باشد. دو چوب متصل 

به هم ضخامت یکسانی داشته باشند.
ــی: اگر نوع  ــگ روی محصوالت چوب 6- رن
چوب در موقع خرید مبل برای ش��ما حائز اهمیت 
اس��ت مبلی را انتخاب کرده ک��ه رنگ روی آن از 
رنگهای شفاف باشد، مانند )پلی استر و غیره( زیرا 
به خوبی بافت و نوع چوب مش��خص می شود و 
تم��ام موارد ذکر ش��ده در آن دیده می ش��ود. اگر 
رن��گ برای ش��ما حائز اهمیت اس��ت از مبلمان با 
رنگهای پوششی اس��تفاده کنید ولی نوع چوب به 
دلیل پوش��ش رنگی مشخص نمی ش��ود و اگر به 

امر چوب شناس��ی وارد هستید از جایی که چوب 
رنگ نشده می توان به نوع چوب پی برد. رنگهای 
پوشش��ی مانند رنگ روغنی، رنگ های مرمری و 

غیره است.
ــگ زمینه چوب: ب��ه طور کلی  ــر رن 7- تغیی
چوب دارای زمینه رنگ واحدی اس��ت. هر نوع تغییر 
رنگ در زمینه چوب که توسط حمله قارچها صورت 
می گیرد یک نوع عیب به حساب می آید. این عیب به 
صورت تغییر رنگ زمینه چوب که عمدتاً به رنگهای 
)زرد و رگه هایی مثل نخ سیاه رنگ( دیده می شود. این 
تغییر رنگ در زیر رنگهای شفاف دیده می شود. البته 
نوع ضعیف آن تغییر در مقاومت های اصلی چوب را 
نمی دهد ولی نوع قوی آن باعث خورده شدن چوب 
می ش��ود که معم��والً در زیر رنگهای پوشش��ی به 
چشم نمی خورد. بعضی از فروشندگان مبلمان از آن 
به عنوان زیبای��ی یاد می کنند. در کل چوب باید یک 

دست باشد.
ــره روی  ــا دای ــره ی ــم دای ــای نی 8- خطه
ــوالت چوبی: این خطها از ماش��ین پوس��ت  محص
زدن )دستگاه سنباده زنی که به صورت دوار است( 
روی چوب باقی می ماند که باید توس��ط س��نباده 
زدن از بین رود. در صورت مشاهده اینگونه خطها 
محصول به خوبی پرداخت نش��ده است و در زیر 

هر نوع رنگی خود را نشان می دهد.
9- مشاهده بتونه در زیر رنگ: بتونه ماده ای 
است برای پر کردن خلل و فرج موجود در چوب 
اما نه هر خلل و فرجی. پر کردن چوب به وس��یله 
بتون��ه در جاهایی که چوب ترک بزرگی خورده و 
یا شکسته شده است درست نیست و چون با بتونه 
پر ش��ده و سطح کار رنگ شده از دید خارج است 
احتمال شکس��ت در آن محل وجود دارد. بتونه در 
زیر رنگهای پوشش��ی دیده نمی ش��ود. بتونه مورد 
اس��تفاده در محصوالتی که روی س��طح آنها رنگ 
شفاف است باید کاماًل هم رنگ چوب باشند تا در 

زیر رنگ خود را نشان ندهد.
ــطح بودن پایه ها: از در یک  10- در یک س
س��طح بودن پایه های مبلمان خود اطمینان حاصل 
کنید چون در صورت مس��اوی نبودن آنها فشار به 
قس��متهای عقب و جلوی مبل آم��ده و مبل دچار 

پیچیدگی می شود.

تولد صنعت چوب پالس��تیک ح��د فاصل دو 
صنعت��ی اس��ت که از لح��اظ تاریخی ب��ا یکدیگر 
آش��نایی کم��ی داش��تند و همچنین دانش بس��یار 
متفاوت، تخصص و ظاهر کاماًل متفاوتی نیز با هم 
دارند. صنایع محصوالت جنگلی تجربه بیش��تری 
الزم داشته و بازار آن محصوالت ساختمانی است 
و روش های تولید آن پیرامون اره کشی، روکش گیری، 
چوب خردکنی، فلیک س��ازی و چسب زنی است. 
صنایع پالس��تیک، دانش پروسه پالستیک است که 
اساسًا پیرامون روزن رانی، قالب گیری تحت فشار 
و تکنول��وژی قالب گیری تزریقی اس��ت. تعجب 
آور نیس��ت بعض��ی از کارخانه ه��ای اولیه تولید 
چوب - پالس��تیک که در ابتدا ب��ا آن پنجره تولید 
می کردن��د، دارای تجربه کاری با هر دو ماده فوق 
بودند. صنایع پالس��تیک در ابتدا از تالک، کربنات 
کلس��یم، میکا  و الیاف شیش��ه یا کربن برای بهبود 
عملکرد پالستیک ها استفاده می کردند. در حدود 
2/5 میلی��ارد کیلوگرم پرکنن��ده و تقویت کننده در 
س��ال در صنایع پالس��تیک مصرف می ش��ود. اما 
صنایع به اس��تفاده از چ��وب و دیگر الیاف طبیعی 
مانن��د کنف یا کت��ان و... بی میل نیس��تند چرا که 
این الیاف از منابع تجدید ش��ونده محس��وب شده 
در حالی که قیمت کمتر، س��بک تر و سایش کمتر 
تجهی��زات تولید از دیگر ویژگی های مطلوب آنها 
نس��بت به پر کننده های معدنی یا س��نتزی است. 
بیش��تر فراینده��ای پالس��تیکی از الی���اف چوب 
صرف نظر می کنند چرا که دانس��یته حجمی پایین 
چ��وب، پای��داری حرارتی ک��م و تمایل به جذب 
آب را از نق��اط ضع��ف چ��وب می دانند. بیش��تر 
ترموپالستیک ها از کارخانجات به شکل حبه های 
ریزی با دانس��یته حجمی kg/m3 500 به دس��ت 
تولید کنندگان می رس��د. فرایند های پالس��تیکی 

با مش��کل دیگ��ری هم مواجه هس��تند و آن اینکه 
چگونه الیاف چوبی با دانس��یته حجمی پایین را از 
درون محل تغذیه کوچک متداول در دستگاه های 
ساخت پالستیک، به طور هماهنگ با گرانول های 
پالس��تیکی وارد کنند. به عالوه دمای فرایند حتی 
ب��رای پالس��تیک های با نقطه ذوب پایین، بیش��تر 
از دم�ای�ی اس��ت که الی�اف چوبی در آن تخریب 
نمی ش��وند. مقدار رطوبت ب��اال در چوب و دیگر 
الیاف طبیعی نیز از مش��کالت صنایع پالس��تیکی 
هس��تند و حتی محل خروج بخار که روی دستگاه 
تعبیه شده اس��ت نمی تواند 5 تا 7 درصد رطوبت 
را از چوب خارج کند. خش��ک کن های رزین که 
بعضی اوقات برای خشک کردن پالستیک ها الزم 
می شود برای الیاف یا ذرات چوب مناسب نیستند 
و همچنین خش��ک ک��ردن ذرات آرد چوب، خطر 
آتش سوزی را به همراه دارد. فرایند های پالستیکی 

که سعی در استفاده از چوب و دیگر الیاف طبیعی 
دارن��د، اغلب دانش کافی در مورد چوب را ندارند 
و تالش های آنان به نتیجه ی مطلوب نمی رس��د 
و آنها را نس��بت به اس��تفاده از این منابع با ش��ک 
و تردید مواجه می کند. ب��رای صنایع محصوالت 
چوبی، ترمو پالس��تیک ها دنیایی ناآش��نا هستند، 
اگرچه ای��ن دو صنعت از گذش��ته رقیب یکدیگر 
محسوب می ش��دند. رقابت در بازارهای متفاوت، 
اس��تفاده از مواد متفاوت و تولیدات متفاوت هم از 
دیگر ویژگی های این دو صنعت اس��ت. وضعیت 
برخ��ی از صنایع پالس��تیکی در دهه اخیر به میزان 
بس��یار زیادی تغییر کرده است. عالقه مندی هایی 
در اثر موفقیت هایی که چندین نوع از  محصوالت 
چوب – پالس��تیک به دست آوردند در این صنایع 
ایج��اد ش��د. با ب��اال گرفتن دان��ش و آگاهی ها از 
چوب، تجهی��زات تولیدی هم پیش��رفت کردند و 

عرضه کنندگان این دس��تگاه ها هم بیش��تر شده و 
فرصتی ب��رای ایجاد بازاری جدید به خصوص در 
بخش محصوالت ساختمانی فراهم شد. دورنمای 
محص��والت جنگل��ی نیز ب��ه همین می��زان تغییر 
ک��رده اس��ت. آنها به چوب - پالس��تیک به عنوان 
محصولی ک��ه دوام چوب را افزایش می دهد و به 
نگهداری ه��ای کمتری در هنگام مصرف نیاز دارد 
نگاه می کنند )یکی از مهم ترین دالیل فروش این 
محص��ول(. برخی از کمپانی های تولیدات جنگلی 
نیز ش��روع به تولید الوارهای چوب – پالستیک و 
دیگر محصوالت و عرضه آن کردند. این ریس��ک 
در س��اخت چوب – پالس��تیک توسط این صنایع 
ب��ه خاطر افزای��ش تقاضا و همچنی��ن تجاربی که 
این صنایع در محصوالت ساختمانی داشتند انجام 

شد.
معرفی صنعت چوب - پالستیک

اصطالح چند سازه چوب – پالستیک اشاره به 
شماری از فراورده هایی دارد که در آنها چوب )به 
هر شکل ممکن( و نیز گرما نرم ها یا گرما سخت ها 
وجود دارند. پلیمرهای گرما نرم پلیمرهایی هستند 
که با گرما دادن به آنها می توان آنها را ذوب کرد و 
پلیمرهای گرما سخت، پلیمرهایی هستند که در اثر 
گرما سخت می شوند. از جمله پلیمرهای گرما نرم 
می توان پلی اتیلن، پلی پروپیلن و یا PVC را ذکر 
کرد و در مورد پلیمرهای گرما سخت هم می توان 
از اپوکس��ی ها و فنلیک ها نام برد. پالستیک های 
گرما نرم در س��اخت محصوالت گوناگونی مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرند، مانند ظرف های ش��یر، 
کیس��ه های مواد خوراکی و یا رو دیواری در خانه ها. 
برخالف چند سازه های چوب – گرماسخت، چند 
س��ازه های چوب – گرمانرم، رشد چشمگیری در 

سالهای اخیر داشته است.

 Medium واژه  م��خ��ف���ف   MDF
Density Fiberboard اس��ت ک��ه ج��زء 
 MDF .فرآورده های چوبی محسوب می شود
نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید 
می شود. چگالی آن بین 650 تا 800 کیلوگرم 
بر متر مکعب اس��ت. MDF را پس از تولید 
می توان روکش کرد. روکش های تزئینی عالوه 
ب��ر زیبایی به دوام و کاربرد آن در محیط هایی 
مانند آشپزخانه کمک می کند. روکش مالمینه 
متداول ترین نوع روکش برای MDF اس��ت 
که در آن فرایند کاغذ دکوراتیو آغشته به رزین 
تحت فش��ار و حرارت روی تخته چسب�انده 
م�ی ش��ود. این محص�ول ضم���ن دارا بودن 
خواص��ی ش��بیه س��ایر اوراق فش��رده چوبی 
دارای برخی خواص برتر نیز اس��ت که باعث 
ارتقای بازار آن بین سایر اوراق فشرده چوبی 
مانند تخته خرده چ��وب )نئوپان(، تخته الیه، 
تخته فیبر س��خت و... شده است. در واقع این 
محص��ول )MDF( ابتدا ب��ه عنوان جایگزین 
اوراق فش��رده چوبی مطرح بوده و سپس در 
کاربرده��ای جایگزین چ��وب نیز به کار رفته 
اس��ت. در حال حاضر دامن��ه کاربردهای آن 
روز ب��ه روز در حال افزایش اس��ت. از جمله 
خصوصیاتی که باعث ایجاد کاربردهای متنوع 

)MDF( شده عبارتند از:
• خصوصی�ات فیزی�کی و مک�انیکی باال

• دامنه وسیع دان�سی�ته )وزن مخ�صوص(، 
ضخامت و اب�عاد MDF قابل تولید

• قابلیت اب��زار خوری، ماش��ین کاری و 
سنباده زنی

• سطوح صاف و متراکم
• قابلیت شکل پذیری و لبه های صاف

• عدم وجود معایب چوب
• پروفیل دانسیته یکنواخت و همگن

• قابلی��ت انجام روس��ازی های مختلف 
هم�چ��ون ان�واع روکش���ی ه�ای چ�وب�ی و 

غیر چوبی، رنگ آمیزی و غیره
• پایداری ابعاد و مقاومت به فشرده شدن

• زیبایی ظاهری، طبیعت مالیم و ظریف 
و حاالت شبیه به چوب

• قیمت مناسب

در کش��ور ما هیچ نوع اس��تاندارد سازی در 
خصوص اس��تفاده از چوب وجود ندارد و برای 
پیش��رفت این صنعت باید اس��تاندارد سازی در 
آن صورت گیرد. محمد تق��ی واحد مدیرعامل 
یک شرکت تولیدکننده صنایع چوب، در گفتگو 
با موج، با بیان این مطلب اظهار داش��ت: صنعت 
چ�وب در ای�ران صنعت پیشرفت�ه ای نیست و 
به دلیل نداشتن تکنولوژی، سرمایه گذاران حاضر 
نیستند در این صنعت سرمایه گذاری کنند. وی 
افزود: م��ا در صنعت چوب از لحاظ آموزش��ی 
بسیار عقب هستیم و با تکنولوژی های روز دنیا 
پیش نمی رویم و هنوز به روش سنتی و قدیمی 
از چوب اس��تفاده می کنیم. مدیرعامل این واحد 
تولیدی تصریح کرد: در کش��ورهای پیشرفته به 
دلیل اینکه اس��تاندارد سازی دارند و طبق علم و 
تکنولوژی روز آموزش می بینند، تولید را بیشتر 
می کنند و در نتیجه می توانند صادرات بس��یار 
خوبی داش��ته باشند. واحد در خصوص واردات 
چوب به ایران گفت: به دلیل اینکه در ایران اداره 
جنگل داری مس��ئول نداریم، جنگل های ایران 
نم��ی توانند چوب مورد نی��از تولید کنندگان را 
تأمین کنند در نتیجه بیشتر چوب های مصرفی در 
و پنجره از روسیه وارد کشور می شود. وی اضافه 
کرد: بیش��تر درهای چوبی از چوب کاج روسیه 
ساخته شده و این درها با MDF روکش شده و 

MDF مصرف��ی برای روکش این درها از مالزی 
وارد می ش��ود. مدیرعامل ش��رکت صنایع تک 
چوب ابراز داشت: به دلیل اینکه در ایران قابلیت 
خشک کردن چوب وجود ندارد تولید کنندگان 
مجبورند که MDF مصرفی را در مالزی خشک 
کنن��د و پس از اش��باع کردن، چ��وب آن را وارد 
کنند. واحد با بیان اینکه صنعت چوب از س�وی 
دولت هی�چ گونه حم�ایتی نم�ی ش��ود، ت�أکید 
کرد: ب�ا ت�وج�ه ب�ه ای�ن�ک�ه ه�ی�چ ن�ق�دی�ن�گی 
در اخ�ت�ی�ار تولید کنندگان برای تهیه مواد اولیه 
گذاشته نمی شود و همچنین طرح وام های زود 
ب��ازده اصاًل جوابگوی صنعت چوب ایران نبود، 
این صنعت روز به روز به س��وی افول می رود. 
وی ادام��ه داد: دولت باید از این صنعت حمایت 
کند تا کارخانجات بتوانند به تولید کاالهای چوبی 
ادامه دهند و واردات به ایران کمتر صورت گیرد تا 

به ضرر تولید کننده تمام نشود. 
مدیرعام��ل ای��ن واح��د تولی��دی در پایان 
خاطرنشان کرد: هیچ کشوری در دنیا مانند ایران، 
هنر استفاده از چوب را ندارد به طوری که در ایران 
بانوان نجار ماهری با سالیق بسیار زیبا در اختیار 
صنع��ت چوب نیز ق��رار گرفته اند و چنانچه 
دولت از این صنعت حمایت کند این صنعت 
می تواند پیشرفت چشمگیری داشته باشد و با 

کشورهای اروپایی به رقابت بپردازد.

براس��اس آمار فائو ایران س��االنه بالغ بر 600 
هزار تن مصرف کاغذ دارد که با توجه به رش��د 
14/5درصدی سالیانه، این میزان مصرف در سال 
90 به بیش از یک میلیون تن خواهد رسید. یکی از 
اعضای مرکز تحقیقات صنایع سلولزی ایران اظهار 
داش��ت: از آنجا که ایران یک کشور در حال رشد 
است، اعمال سیاس��تگذاری و برنامه ریزی های 
الزم برای دو صنعت چوب و کاغذ در کنار دیگر 
صنای��ع کامالً ضروری به نظر می رس��د چرا که 
این صن�ایع به عن�وان مصالح پرمصرف عالوه بر 
اشتغال زایی می تواند ارز آوری چشم گیری برای 
کشور به همراه داشته باش��د. وی در ادامه افزود: 
براساس تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر 
حدود 85 درصد بازار کاغذ ایران توسط واردات 
پشتیبانی می شود و تنها 15 درصد متعلق به تولید 
داخل اس��ت. این در حالی است که طی سال 86 
و 87 ساالنه یک میلیارد دالر واردات کاغذ و مقوا 
داش��ته ایم که این رقم حساسیت این صنعت را 
نش��ان می دهد. جعفری اصلی ترین مشکل در 
صنعت کاغذ را بخش س��رمایه گذاری دانس��ت 
و تأکید کرد: براس��اس آمار فائو س��ال 90 میزان 
مصرف کاغذ به بیش از یک میلیون تن می رسد 
اما به علت اینکه س��رمایه گذاری در بخش کاغذ 
عموماً س��نگی�ن است بنابراین بخش خصوصی 
قادر به راه اندازی واحدهای بزرگ کاغذ س��ازی 
نظیر چوکا و یا چ�وب و ک�اغ�ذ مازن�دران نیست، 
بناب�راین سرمایه گذاری اصلی ترین چالش صنعت 
کاغذ اس��ت که باید برای رفع کمبودها و افزایش 
تولید به فعال تر شدن بخش خصوصی کمک کرد، 
یادآور می شود تأمین مواد اولیه کاغذ نیز از دیگر 
مشکالت این صنعت است. به گفته وی در حال 
حاضر اکثر واحدهای بزرگ کاغذسازی در اختیار 
ب�خش دولت�ی است و بخش خص�وص�ی ق�ادر به 
راه اندازی واحدهای کاغذسازی در حد 20 تا 100 
تن در روز بوده که این ظرفیت ها معموالً قادر به 
رقابت از نظر کیفیت و قیمت نیستند، این در حالی 
اس��ت که حضور پررنگ بخش خصوصی قطعًا 
نیازمند حمایت مسئوالن مربوطه است. جعفری با 
اش��اره به کاغذهایی که در داخل تولید می شوند 
خاطر نشان کرد: در حال حاضر کاغذهای تیشو، 
روزنامه، چاپ و تحریر، کرافس��ت، تست الینر، 
فلوتینگ در داخل تولید می شوند ولی این مقدار 
نیاز کش��ور را تأمین نمی کند و ما مجبور هستیم 
واردات داشته باشیم. به گفته این کارشناس مقوای 
پشت طوس��ی و کاغذ گالسه از جلد کاغذهایی 
هستند که کامالً وارداتی اند ولی همچنین میزان 
تولید کاغذ فلوتینگ برای بسته بندی را 85 هزار 
تن اعالم کرد و گفت: این میزان کافی نیست چرا 
که نیاز کش��ور حدود 250 هزار تن اس��ت. وی 
درخصوص اهمیت صنعت چوب اظهار داشت: 

این صنعت یکی از بزرگترین ش��اخصه های 
صنعت دنیا با ارزش س��االنه حدود یک و نیم 
تریلیارد دالر اس��ت و از آنجا ک��ه ایران یک 
کشور در حال رشد در صنعت خانه سازی و 
استفاده از مبلمان است این صنعت از اهمیت 
خاص��ی برخوردار اس��ت. وی میزان س��رانه 
مص��رف چوب در کش��ورهای توس��عه یافته 
را 87 کیل��و اعالم ک��رد و گفت: در ایران این 
میزان52 کیلو اس��ت. این در حالی است ک�ه 
رشد مص�رف چ�وب در کش�وره�ای توسعه 
یافته حدود 1/2 درصد اس��ت که این رقم در 
ایران حدود 3 درصد اس��ت. به گفته جعفری 
در بررس��ی هایی که در س��ال 82 از وضعیت 
صنایع چوب ایران صورت گرفته نشان می دهد 
حدود 1/5 میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم 
در این بخش حضور دارند و پیش بینی می شود 
50 هزار واحد در این صنعت فعالیت می کنند. این 
کارشناس با اشاره به واردات چوب به کشور ادامه 
داد: ب��ا توجه به اینکه مصرف چوب در ایران رو 
به رشد است متأسفانه منابع آن در داخل محدود 
است و عمدتاً باید آنها را وارد کرد که این واردات 
شامل انواع محصوالت چوبی از جمله روکش ها، 
نئوپان، انواع فیبر و چوب خام است. به گفته وی 
میزان واردات چوب خام در سال 87 رقمی معادل 
45 ه��زار تن و ب��ه ارزش 170 میلیون دالر بوده 
است در این میان میزان واردات انواع محصوالت 
چوبی در این س��ال از جمله روکش های چوبی 
3800 ت��ن به ارزش 3/85 میلیون دالر اس��ت که 
رش��د مصرف آن در مقایس��ه با س��ال قبل با 45 
درصد کاهش روبه رو بوده است. همچنین میزان 
واردات نئوپان، MDF، فیبر سخت و فیبر سبک 
به ترتیب 54 هزار، 394 هزار متر مکعب، 77 هزار 
مترمکعب و 160 هزار مترمکعب بوده که به ترتیب 
39،160،14 و 36 میلی��ون دالر ارزش آن ها بوده 
است. یادآور می ش��ود رشد مصرف در مقایسه 
با س��ال قبل در نئوپان با 190 درصد افزایش، در 
MDF، فیبر س��خت و فیبر سبک نیز به ترتیب 
ب��ا افزایش 25،21 و 12 درص���دی روبه رو بوده 
اس��ت. جعف��ری واردات کل محصوالت چوبی 
)مواد خام و س��اخته ش��ده( در سال 86 را رقمی 
معادل 443/309 دالر اعالم کرد و گفت: این رقم 
در س��ال 87 به 447/579 دالر رسیده است، این 
در حالی اس��ت که صادرات مصنوعی چوبی در 
س��ال 86 و 87 به ترتیب 28/845 و 13/938 دالر 
بوده اس��ت. جعفری در پای��ان واردات بی رویه 
مصنوع��ات چوبی را اصلی ترین مش��کل این 
صنعت دانست و اعالم کرد: به دلیل برداشت 
بی رویه از جنگل ها متأس��فانه استحصاالت 
جنگلی ما وضعیت خوبی ندارد که این مسأله 

نگران کننده است. 

دستگاه های لیزر می توانند کاربردهای متنوعی 
در صنعت چوب داش��ته باشند. فهرست کردن تمام 
این کاربردها مقدور نیست زیرا افراد خالق می توانند 
موارد دیگری را نیز به این فهرست اضافه کنند. موارد 
زی��ر تعدادی از کاربردهای لیزر را در صنعت چوب 

نشان می دهد:
ساخت مصنوعات چوبی تزئین شده با معرق

 در حال حاضر برخ��ی از درهای گران قیمت یا 
میزه��ای چوبی گران، با اس��تفاده از طرح های معرق 
تزئین می ش��وند. دس��تگاه های لیزر می توانند انواع 
طرح های معرق را با س��رعت و سهولت، بدون آنکه 
نیازی به صرف وقت زیاد برای برش ورقه های چوبی 
با اره مویی باشد برش دهند. عالوه بر این، دستگاه های 
لیزر، برش را با دقت و ظرافت بیشتری انجام می دهند. 
با این وصف، با دستگاه های لیزر می توان طرح های 

معرق را به صورت انبوه تولید کرد.
ــاخت کابینت های چوبی یا MDF تزئین   س

شده
با دس��تگاه های لیزر می توان، انواع طرح های 
تزئین��ی را روی اج��زای کابینت حکاک��ی کرد. این 
طرح ها زیبای��ی کابینت های چوب��ی یا MDF را 
بسیار بیش��تر می کنند. حکاکی یک طرح روی یک 
در کابینت با یک دس��تگاه معمولی لیزری بین 15 تا 
45 دقیق��ه زمان می برد و ظ��رف یک نصف روز تا 

ی��ک روز کاری می توان تم��ام درهای کابینت یک 
آش��پزخانه را حکاکی کرد. هزینه این حکاکی ناچیز 
اس��ت اما کابینت تزئین ش��ده قیمتی بسیار بیشتر به 

دست خواهد آورد.
ساخت قاب عکس MDF یا چوب

به خاطر قابلیت برش و حکاکی دس��تگاه های 
لی��زر، می توان ب��ا این دس��تگاه ها به تولی��د انبوه 
قاب ه��ای گران قیمت چوب ی��ا MDF پرداخت. 
عالوه بر این، با این دستگاه ها می توان انواع قاب را 

به سفارش مشتریان حکاکی و آماده کرد.

ساخت در چوبی تزئینی
با دستگاه های لیزری می توان طرح های مختلف 
یا حتی انواع عک��س را روی چوب حکاکی کرد. با 
این وصف می توان قاب هایی را که در میانه درهای 
چوبی تعبیه می شود با طرح های زیبا حکاکی کرد و 
درهایی به مراتب زیباتر از درهای س��اده بدون طرح 

تولید کرد.
ــات چوبی روی  ــازنده مصنوع حکاکی آرم س

محصول
تولیدکنندگان مصنوع��ات چوبی می توانند آرم 
خود را با لیزر روی محصوالت چوبی حکاکی کنند. 
با این روش، آنها می توانند نام شرکت یا کارگاه خود 

را به صورت زیبایی تبلیغ کنند.
ساخت پازل های چوبی

با دس��تگاه های لیزر می توان ان��واع پازل های 
چوبی را به سهولت و سرعت به صورت انبوه تولید 
کرد. برای انجام این کار تنها کافی اس��ت طرح اولیه 
پازل در کامپیوتر تهیه شده و سپس روی ورقه نازک 

چوبی بریده شود.
ساخت محصوالت تزئینی چوبی

ب��ا لی��زر می ت��وان مجموع��ه بس��یار متنوعی 
از کااله��ای تزئینات��ی یا س��وغاتی را تهی��ه کرد. با 
جس��تجویی در اینترنت می توان طرح های فراوانی 

از این محصوالت را به دست آورد.

فراورده های چند سازه چوب

موارد فنی هنگام خرید مبلمان

MDF )صنعت چوب(

کاربرد لیزر در صنعت چوب )ساخت و تزئین کابینت و در چوبی و...(

صنعت چوب کشور نیازمند استاندارد سازی است

به منظور جلوگیری از واردات بی رویه حضور 
پررنگ بخش خصوصی ضروری است

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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70درصد از مصوبات سفرهای رئیس جمهوری
 در کشور عملیاتی شد

درآمد ناخالص داخلی چهارمحال و بختیاری
 رشد دو برابری داشته است 

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

اصفهاناصفهان

شهرکرد

شهرکرد

استاندار اصفهان:
 حجم وسیع تولیدات داخلی در نمایشگاه 

اصفهان مایه خرسندی است
اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: ویژگی عمده 
نمایش��گاه کش��اورزی اصفهان، در برداشتن 
حجم وس��یع تولی��دات داخلی ب��ود که مایه 

خرسندی است.
علیرض��ا ذاکر اصفهانی در آخرین روز از 
برپایی هشتمین نمایشگاه صنایع و ماشین آالت 
کش��اورزی اصفهان در گفتگو با واحد رسانه 
ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان 
اصفهان بیان داشت: خوشبختانه این تولیدات 
با نمونه های خارجی خود برابری داش��ته و 

قابل رقابت هستند.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن تن��وع وس��یع 
ش��رکت کنندگان نمایشگاه در همه زمینه ها، 
زمینه مناس��بی را برای شناسایی توانایی ها و 

مشکالت بخش کشاورزی فراهم کرده بود.
اس��تاندار اصفهان در پاسخ به گالیه هایی 
پیرامون کمبود فضای نمایش��گاه، به استقبال 
فراوان بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان این 
نمایشگاه اش��اره کرد و این گالیه ها را قابل 

قبول دانست.
ذاکر اصفهان��ی بیان داش��ت: راه اندازی 
محل آتی نمایش��گاه های اس��تان که مشکل 
کمب��ود فض��ا را در مورد همه نمایش��گاه ها 
مرتفع خواهد کرد، اینک درگیر یک مش��کل 
حقوق��ی اس��ت که پیگی��ر رف��ع آن از طریق 

متقاعد کردن طرف مربوطه هستیم.
وی دغدغه ها و پیگیری های مدیرعامل 
ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان 
اصفهان در این خصوص را مورد اش��اره قرار 

داد و افزود: امیدواریم زمینه حل این مش��کل 
هر چه زودتر فراهم شود.

اگر چه ذاک��ر اصفهانی زمان دقیقی برای 
این موض��وع اعالم نکرد اما وعده کلنگ زنی 
پروژه همزم��ان با دهه فجر امس��ال را منوط 
به بررسی طی جلسه ای در آینده ای نزدیک 

دانست.
اس��تاندار اصفهان بیشترین دغدغه فعاالن 
کش��اورزی اس��تان در خالل این نمایشگاه را 
مش��کل عدم نقدینگی دانست و با بیان اینکه 
ای��ن اف��راد در خص��وص مباح��ث تکنیکی 
مش��کلی ندارند، اظه��ار داش��ت: امیدواریم 
مش��کالت نقدینگ��ی از طری��ق وام هایی با 

شیوه های جدید بررسی و حل شود.
وی پیرامون مشکل آب گفت: کشاورزان 
مش��کل آب را مطرح نم��ی کنند و تجهیزات 
و ادوات��ی نیز که با خود به نمایش��گاه آورده اند، 
ماش��ین آالت��ی با ت��وان ص��رف آب کمتر و 

متناسب با شرایط خشکسالی است.
گفتنی اس��ت این بازدید س��ومین دیدار 

نمایشگاهی ذاکر اصفهانی بود.

یک متخصص ماشین آالت کشاورزی گفت: 
وضعیت مکانیزاس��یون کش��اورزی ایران بسیار 
نامشخص است و هیچ گونه پیش بینی ای برای 

آینده آن مقدور نیست.
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان محمدعلی قضاوی در 
س��مینار علمی چالش ه��ا و راهکارهای نوین 
در صنعت کش��اورزی همزمان ب��ا آخرین روز 
برپایی هشتمین نمایشگاه صنایع و ماشین آالت 
کش��اورزی در اصفهان ضمن اعالم این مطلب 
بیان داشت: متأسفانه هیچ فعالیتی مبنی بر تحقیق 
در این زمینه صورت نگرفته است و آمار دقیقی 
نیز از وضعیت ماش��ین آالت کشاورزی ایران در 

دست نیست.
وی ای��ن امر را از مش��کالت کش��اورزی 
ایران دانس��ت و افزود: در کشوری مانند امریکا 
این وضعیت بس��یار ش��فاف و روشن است و با 
اجرای مکانیزاسیون براساس تحقیق، این کشور 
به پیشرفت های بسیار قابل قبولی در این زمینه 

دست یافته است.
عضو هیأت علمی دانشگاه های شهرکرد و 
خوراس��گان مهم ترین معضالت کشاورزی در 
ای��ران را کاهش توان مال��ی واحدهای تولیدی، 
باال رفتن بی رویه قیمت مواد اولیه و دستمزدها، 
افزایش هزینه های آشکار و پنهان، ورود بی رویه 
ماشین آالت کش��اورزی مشابه و مطالبه مالیات 

بسیار سنگین برشمرد.
عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی 

در طرح مقابله با خشکسالی
قض��اوی همچنی��ن در این خص��وص به 
پایین آمدن قدرت خرید کش��اورزان، بی اعتبار 
شدن چک ها، سخت تر شدن شرایط پرداخت 
تسهیالت بانکی، خشکسالی های چند سال اخیر 
و عدم حمایت دول��ت از واحدهای تولیدی در 
قالب طرح مقابله با بحران خشکسالی اشاره کرد.

وی سوق یافتن بخش کشاورزی به کشاورزی 

حفاظتی شامل بهینه سازی استفاده از منابع طبیعی 
س��الم و حفاظت شده را از راهکارهای حل این 
مشکالت دانس��ت و بیان کرد: از سوی دیگر به 
اصالح خاک، دارا بودن ماش��ین آالت سبک تر، 
استفاده کمتر از ماشین آالت کشاورزی و کاهش 
هزینه ها نیاز است که این عوامل نقش مهمی در 

ارتقای سطح اقتصاد کشاورزی خواهند داشت.
این استاد دانشگاه روش VRT )تکنولوژی 
آهنگ تغییر( را یکی از بهترین روش های موجود 
خواند و گف��ت: این روش برمبنای کمینه کردن 
مواد اولیه و بیشینه کردن محصوالت استوار است 
و در آن ماشین آالت و تجهیزاتی توصیه می شود 
که به صورت اتوماتیک، کاربرد خود را با توجه 
به موقعیت مکانی تغییر می دهند و نیز در بخش 
نهاده ها، نهاده هایی دقیقاً متناسب با کوچکترین 

واحد کار در مزرعه انتخاب می کنند.
سیستم اطالعات جغرافیایی، سیستم استفاده 
از نقشه و سیستم تغییر لحظه ای از دیگر روش 
هایی بود که در این سمینار به عنوان راهکارهای 
نوین در صنعت کشاورزی برای شرکت کنندگان 

تشریح شد.
گفتنی اس��ت این سمینار ششمین سمینار 
نمایشگاه های  تخصص�ی ش��رکت  علم�ی– 
بی�ن الملل�ی اس��تان در چند ماه گذش��ته بود 
ک��ه با هم��کاری مرکز مطالع��ات تکنولوژی 
دانش��گاه صنعت�ی ش�ریف ته�ران ب�رگ�زار و 
به ش��رکت کنن��دگان آن گواهینامه معتبر این 

دانشگاه اعطا شد.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: ای��ن اس��ت�ان پ���س از اس��ت�انه�ای 
کهکیلویه و بویراحمد و لرستان، سومین استان 

پاک در کشور است.    
داوود شیوندی به مناسبت هفته »هوای پاک« 
در گفتگو ب��ا زاین�ده رود اف��زود: وجود مناطق 
زیست محیطی، منابع بکر طبیعی و رعایت اصول 
زیست محیطی از سوی کارخانه ها و صنایع باعث 

کاهش آلودگی در این منطقه شده است. 
وی گفت: به لحاظ اهمیت محیط زیس��ت، 
حفظ سالمت انسانها و ضرورت صیانت از منابع 
در اختیار، این هفته به نام هفته پاک نامگذاری شده 
و شعار امسال این هفته »اصالح الگوی مصرف، 

هوای پاک و حقوق شهروندی« است. 
شیوندی با اش��اره به ضرورت داشتن هوای 
پاک و محیط زیست سالم و بانشاط، یادآور شد: 
در روند توسعه صنعتی، عمرانی و خدماتی صیانت 
از محیط زیست مقوله ای است که باید مورد توجه 

عمومی قرار گیرد. 
وی گفت: مهمترین آالیندگی در استان وجود 
سنگ شکنها و کارخانه های آسفالت  است که با 
فیلترگذاری و رعایت اصول زیست محیطی این 

مشکل رفع خواهد شد. 
ش���ی��ون��دی ادام��ه داد : در اس���ت�ان 
چهارمحال و بختیاری یک هزار و 500 کیلومتر 
رودخانه، 11 میلیارد مترمکعب آب، بیش از 307 
هکتار جنگل و یک میلیون و 93 هزار مرتع وجود 

دارد و در مجموع 9/4 درصد از منابع استان جزء 
مناطق حفاظت شده است. 

وی ب��ه وجود 923 گونه گیاهی و 294 گونه 
جانوری در تنوع زیستی استان اشاره کرد و گفت: 
چهارمحال و بختیاری از اس��تانهای برتر در تنوع 
زیس��تی اس��ت و صیانت از این منابع مشارکت 

همگانی را می طلبد. 
این مس��ئول، اجرای برنامه های آموزشی در 
جهت آگاهی بخشی عمومی در زمینه استفاده از 
دوچرخه برای کاهش اس��تفاده از وسایط نقلیه و 
کنترل و س��نجش میزان آالیندگی کارخانه های 
دودزا را از جمل��ه راهه��ای کاه��ش آالیندگی 

دانست. 
ش��یوندی افزود: نواختن زنگ هوای پاک در 
مدارس، برگزاری همایش کودکان و هوای پاک، 
راهپیمایی عمومی و نظارت مس��ئوالن بر صنایع 
در زمینه فعالیت های زیس��ت محیطی از دیگر 

برنامه ها در این هفته است. 
شیوندی گفت: هوای این استان هنوز به مرز 
آالیندگی نرسیده اس��ت و باید با برنامه ریزی و 
سازماندهی، نظارت و کنترل فرایند توسعه صنعتی 
و عمرانی هوای پاک استان را جهت سالمت مردم 

حفظ کنیم. 
وی سنجش کارخانه هایی که خروجی ذرات 
و گازهای آالینده دارند را از مهمترین برنامه های 
در دس��ت اجرای ای��ن اداره در جهت صیانت از 

هوای پاک اعالم کرد.

با راه اندازی سامانه اینترنتی 
امکان پذیر شد: 

رزرو اینترنتی زمان 
مالقات با اعضای شورای 

اسالمی شهر اصفهان
ش��هروندان اصفهانی از این پس می توانند به 
صورت اینترنتی، زمان مالقات با اعضای ش��ورای 

اسالمی این شهر را رزرو کنند.
به گ��زارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفه��ان، رزرو زمان مالق��ات اعضای این 
ش��ورا از ط�ریق س���ایت م�رب�وط�ه ب�ه نش��انی 
  w w w . C o u n c i l . i s f a h a n . i r

امکان پذیر خواهد بود.
براین اس��اس، کاربران محترم متقاضی مالقات 
می توانند با مراجعه به این سایت روی لینک رزرو 
زمان مالقات اعضای شورا در قسمت پایین صفحه 
اصلی س��ایت شورا کلیک کرده و با مشاهده برنامه 
مالقاتهای هفتگی اعضای شورا در صفحه دیگری، 
ف��رم مربوطه که حاوی اطالع��ات فردی، موضوع 
درخواست و توضیح مشکل است را تکمیل و پس 
از کلی��ک روی گزینه رزرو مالقات، زمان مالقات 
خود با رئیس یا عضو شورای اسالمی شهر را رزرو 

کنند.
گفتنی است هم اکنون اعضای شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان در قالب 3 گروه روزهای ش��نبه هر 
هفته به طور همزمان در 3 منطقه شهرداری حاضر 
خواهند ش��د و در حض��ور ش��هروندان مناطق و 
معاونان ایش��ان به مشکالت ش��هروندان رسیدگی 

می کنند.
متقاضیان مالقات با رئیس ش��ورای اس��المی 
ش��ه�ر اصفه�ان هم روزهای س��ه ش��نب�ه اول هر 
ماه در محل ش��هرداری مرکزی واقع در میدان امام 
حس��ین )ع( با مهندس عباس حاج رسولیها دیدار 
خواهن��د کرد. با راه اندازی س��امانه اینترنتی رزرو 
مالقات، ام��کان دیدار چهره به چه��ره و انفرادی 
شهروندان با تک تک اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفه��ان در محل دبیرخانه این ش��ورا و در زمان 

مقرر امکانپذیر خواهد شد.

در جلسه اخیر شورای اسالمی 
شهر اصفهان

بیش از 70 معبر اصلی 
و فرعی شهر اصفهان 

نامگذاری شد

اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، در جلسه 
علنی اخیر خود اسامی یک خیابان، دو پارکینگ، یک 
س��الن مطالعه، یک مجموعه فرهنگی – ورزش��ی، 
دو مجموع��ه تج��اری و 67 معبر را ب��ه تصویب 

رساندند.
به گ��زارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفهان، اعضای این ش��ورا در جلسه علنی 
اخیر خود با نامگ��ذاری خیابان جدیداالحداث در 
محدوده ش��هرداری منطقه 14 به نام خیابان جالل 

آل احمد موافقت کردند.
در  جدیداالح��داث  طبقات��ی  پارکین��گ  دو 
محدوده شهرداری منطقه پنج هم به نامهای خاقانی 
و توحید و سالن مطالعه محله کردآباد به نام احسان 

نامگذاری شد. 
نامگذاری مجموعه فرهنگی – ورزشی احداث 
ش��ده در محله س��یچان به نام اب��رار و 2 مجموعه 
تجاری در محدوده شهرداری منطقه پنج به نامهای 
صدرا و صدف از دیگر مصوبات جلسه علنی اخیر 

شورای اسالمی شهر اصفهان بود.
از 67 معب��ر فرعی بدون نام هم تعدادی به نام 
مبارک ش��هدای محل همچون شهید مهدی آزادی، 
ش��هید حسین رستمی، شهید عباس اسماعیل زاده، 
شهید سید محمود موسوی زاده، شهید ناصرالدین 
غفارپور، ش��هیدان تمیزی فر، شهید مجید غفوری، 
شهیدان خودسیانی و ش��هید مسعود اعظمی مزین 
ش��د و مابقی این معابر به اس��امی زیبا و پرمعنایی 
همچون یکتا، شاپرک، باران، گلبرگ، سپهر، شهاب، 
نگار، نگی��ن، بامداد، آرام، مهتاب، تابان، س��یمین، 
زرین، کیمیا، یگانه، صفا، امید، جنت، بهشت، هما، 
گلها، آذر، س��وگند، حکمت، پیام، پویا، مهر، ایثار، 
کمال، عرفان، پرتو، سعادت، برنا، نور، برکت، امید، 
نغمه، نیایش، ارکیده، میخک، بنفش��ه، شبنم، سنبل، 

شمشاد، زنبق، ارغوان و الله مزین شد.
سه خیابان فرعی بدون نام در محدوده شهرک 
نگین ملک ش��هر هم به نامهای دانش، اندیش��ه و 

حکمت نامگذاری شد.
وی درب��اره آخری��ن وضعیت ب��رج جهان نما 
در اصفه��ان گفت: یک��ی از مهمتری��ن دالیلی که 
باعث کوتاه ش��دن ارتفاع این ساختمان شد، بحث 
یونسکو بود که اعالم کرد اگر این کار انجام نشود 
امکان حذف می��دان امام از فهرس��ت آثار جهانی 

وجود دارد.

80 درصد از خانوارهای اصفهانی مشمول دریافت 
یارانه نقدی می شوند

مدی��رکل دفتر آم��ار و اطالعات 
اس��تانداری اصفهان گفت: بیش از 80 
درصد خانوارهای استان که در خوشه 
اول و دوم دسته بندی های انجام شده 
قرار گرفته اند، مشمول دریافت یارانه 
نقدی هستند. به گزارش ایرنا، علیرضا 
همدانیان در نشست مرحله دوم جمع 
آوری اطالعات اقتصادی خانوارهای 
اس��تان افزود: یک میلیون و 200 هزار 
خانوار در اس��تان که جمعیتی بالغ بر 
چهارمیلی��ون و 130 ه��زار نف��ری را 
شامل می ش��ود، در طرح جمع آوری 
اطالع��ات اقتصادی خانوار ش��رکت 
کردند که استان اصفهان باالترین میزان 
جم��ع آوری جمعی��ت را در کش��ور 
کس��ب کرد. وی گفت: از سوم تا 22 
بهمن ماه جاری خانوارها برای اطالع 
از وضعیت جایگاه خوش��ه ای خود 
باید به سایت اینترنتی مرکز آمار ایران 
 www.amar.org.ir آدرس  ب��ه 
مراجعه کنند. وی اضافه کرد: اطالع 
یافت��ن از وضعی��ت خان��وار تنها با 
داشتن کد رهگیری ممکن است که 
ناهماهنگی اطالعات،  در ص��ورت 
ناصحیح  موارد  می توانند  خانوارها 
را ثبت کنند. همدانیان تصریح کرد: 
ب��ا توجه به اینکه برخ��ی خانوارها 
کد رهگیری خ��ود را گم کرده اند 

با ارس��ال کد ملی خانوار به پیامک 
جای��گاه  از  می توانن��د   300000
خ��ود در خوش��ه های ای��ن طرح 
بندی  یابند.همدانیان، دس��ته  اطالع 
خانوارها را در س��ه خوشه دانست 
و گفت: این خوشه بندی بر اساس 
10 ده��ک درآمدی جامعه در طرح 
س��هام عدالت صورت گرفته است. 
ت��ا  اول  دهک ه��ای  اف��زود:  وی 
چهارم در خوش��ه اول، دهک های 
پنج��م تا هفت��م در خوش��ه دوم و 
دهک های هشتم تا دهم در خوشه 

س��وم قرار گرفت��ه ان��د. همدانیان 
پرداخت یارانه به خوشه سوم را به 
صورت غیرنقدی بیان کرد و افزود: 
اطالعات هر خانوار کاماًل محرمانه 
اس��ت و خانوارهایی که نتوانس��تند 
ف��رم یارانه ه��ا را تکمی��ل کنند در 
اردیبهش��ت ماه سال آتی می توانند 
ثبت ن��ام کنند. وی گف��ت: خانوار 
زیر س��ه نفر از سوم تا ششم بهمن، 
خانوارهای سه نفره از ششم تا هشتم 
بهمن، خانوارهای چهار نفره از 9 تا 
11 بهمن و خانوارهای پنج نفره به 

ب��اال از 12 تا 14 بهمن با مراجعه به 
سایت مرکز آمار ایران می توانند از 
وضعیت خانوار خ��ود اطالع یابند. 
همدانیان اضافه کرد: خانوارهایی که 
در زمان تعیین شده موفق به مراجعه 
به سایت نشوند می توانند از 15 تا 
22 بهم��ن اقدام کنن��د. وی صحت 
آمار به دس��ت آمده از خانوارها را 
در سطح مساعدی دانست و گفت: 
بر اس��اس اطالعات و آمار به دست 
آمده از خانوارهای کل کش��ور 99/6 
درصد مشخصات شناس��نامه ای،80 
درصد وضعیت تحص�یل�ی،80 درصد 
وض�عی��ت مالکی��ت خ���ودرو، 90 
درص�د وضعیت اجاره نش��ینی و 97 
درص��د وضعیت تحت پوش��ش قرار 
گرفتن در کمیته امداد یا بهزیستی را به 
درستی پاسخ داده اند. به گفته همدانیان، 
هدفمند کردن یارانه ها به منظور حذف 
یارانه ها نیست بلکه یکسان سازی در 
اس��تفاده از خدمات دولتی است. وی 
اضاف��ه کرد:90 میلیارد تومان به بخش 
یارانه ها اختصاص یافته که 70 درصد 
از این مبلغ در ح��ال حاضر به دولت 
واگذار ش��ده اس��ت. بر اساس آمار به 
دست آمده 17 میلیون خانوار در کشور 
در سرشماری هدفمند کردن یارانه ها 

شرکت کرده اند.

 عضو دفتر بازرسی نهاد ریاست 
جمهوری گفت: بیش از70درصد از 
مصوبات سفرهای رئیس جمهوری 
به اس��تانهای کشور تاکنون عملیاتی 

شده است. 
س��یف اهلل مطلب��ی در گفتگوی 
اختصاص��ی ب��ا زاین��ده رود افزود: 
مابق��ی مصوب��ات س��فر ریاس��ت 
ب��ه  دول��ت  هی��أت  و  جمه��وری 
اس��تانهای کش��ور نیز ب��ه صورت 
س��نواتی عملیاتی و تکمیل خواهد 
ش��د و تأمی��ن اعتبار ای��ن طرح ها 
در س��ال 89 ص��ورت می گیرد. به 
گفته وی، ای��ن مصوبات در مناطق 
مختلف کش��ور به وی��ژه در مناطق 
کمتر توس��عه یافته به منظور ایجاد 
توازن هم��راه با توس��عه، عملیاتی 
ش��ده و بس��یاری از ای��ن مصوبات 
پروژه های ملی و بزرگ است. وی 
تصریح کرد: رس��یدگی به نامه های 
مردم در س��فرهای رئیس جمهوری 
و هیأت دولت در استانها به صورت 
پی�گی�ری می شود و دی�دار  جدی 
چهره به چهره دولتمردان و بررسی 
نامه ه��ای مردم به عن��وان مطالبات 
مردم��ی اس��ت ک��ه در دوره های 

گذش��ته وجود نداشته است. مطلبی 
یادآور شد: سامانه تلفنی نیز به صورت 
شبانه روزی پاسخگوی تماس مردم 
در خص��وص رهگی��ری نامه های 
آنان در سفرهای رئیس جمهوری و 
هیأت دولت اس��ت و خواسته های 
مردم را پیگیری می کند. عضو دفتر 
بازرس��ی نه��اد ریاس��ت جمهوری 
اس��المی ایران گفت: در دور س��وم 
جمه��وری  ریاس��ت  س��فر های 
فرهنگی  اس��تراتژیک  برنامه ه��ای 
پیگیری می ش��ود و اعتبارات بسیار 

خوب��ی ب��رای انج��ام پروژه ه��ای 
اس��تراتژیک فرهنگی در دور س��وم 
س��فرهای رئیس جمهوری و هیأت 
دولت به استانها اختصاص می یابد. 
ب��ه گفته وی، در دور س��وم س��فر 
ریاس��ت جمهوری همانند گذش��ته 
معاونان رئیس جمهوری و وزرا در 
جلسات اداری شهرستان ها شرکت 
می کنند و معاونان وزرا نیز در مرکز 
استان مستقر و پاسخگوی مطالبات 
م��ردم به ص��ورت چهره ب��ه چهره 
هستند. مطلبی یادآور شد: ستادهای 

مردم��ی نهاد ریاس��ت جمهوری و 
ش��ورای اداری شهرستانها نیز پیگیر 
مطالبات و نامه ه��ای مردم در دور 
سوم سفر ریاست جمهوری و دنبال 
حل خواسته های مردم هستند. وی 
افزود: برخی از نامه های مردمی در 
سفرهای ریاست جمهوری شخصی 
است و برخی دیگر نیز که مطالبات 
بحق مردم اس��ت در اس��تانها یا در 
تهران رس��یدگی و نتیج��ه به مردم 
اعالم می ش��ود. عضو دفتر بازرسی 
ی��ادآور  جمهوری  ریاس��ت  نه��اد 
شد: مردم و مس��ئوالن در سفرهای 
خواستار  همیشه  جمهوری  ریاست 
مطالبات ملی و منطقه ای هس��تند و 
در بس��یاری از مناطق روستایی نیز 
پروژه های بزرگی اجرا شده که در 
سطح کشور بی نظیر است. به گفته 
وی، برخی از خواسته های مردمی 
نی��ز از چارچ��وب و حیطه اجرایی 
خارج اس��ت و نیازمند بررسی های 
همه جانبه در سطح کالن دارد. وی 
گفت: بیش��ترین خواس��ته مردم در 
سطح کش��ور این است که مدیرانی 
با روحیه احمدی نژاد در همه نقاط 

کشور فعالیت کنند. 

مع��اون برنامه ریزی اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری با اش��اره 
98درص��دی  مثب��ت  رش��د  ب��ه 
شاخصه های اس��تان در دولت نهم 
گفت: درآمد ناخالص استان در این 

مدت دو برابر شد.    
به گ��زارش زاین��ده رود، دکتر 
ش��هرام محمدی ده چشمه در جمع 
ناخالص  اف��زود: درآمد  خبرنگاران 
این اس��تان در س��ال 87 یک هزار 
و 723 میلی��ارد ری��ال ب��ود که این 
می��زان نس��بت به درآم��د ناخالص 
882 میلیارد ریالی س��ال 83، رشد 
دو براب��ری را نش��ان می دهد. وی 
گف��ت: درآمده��ای مالیاتی اس��تان 
در سال گذش��ته 507 میلیارد ریال 
ب��ود، در صورت��ی که در س��ال 83 
ای��ن ش��اخص 162 میلی��ارد ریال 
بوده اس��ت. وی تصری��ح کرد: در 
س��ال 83 متوسط درآمد خانوارهای 
ش��هری اس��تان 39/6 میلیون ریال 
بوده در صورتی که در س��ال 86 به 
64 میلیون ریال رس��یده و در سال 
جاری و س��ال گذشته را مرکز آمار 
ایران هنوز اس��تخراج نکرده است. 
محمدی بیان داشت: میانگین درآمد 
روستایی اس��تان در سال 83، 24/8 
میلی��ون ریال بود و در س��ال 86 به 
44/2 رس��ید. وی با اش��اره به نرخ 
بیکاری در استان اظهار داشت: نرخ 
بی��کاری در فصل پاییز امس��ال 14 
درص��د برآورد ش��ده و در صورتی 
که در سال 86 به 12/2 رسیده بود، 
همچنین در س��ال 83 نرخ بیکاری 
17/6 بوده است. وی علت افزایش 

بی��کاری در اس��تان را نرخ رش��د 
جمعیت در دهه 60 تا 70، باال رفتن 
ظرفیت دانش��گاهها در س��ال 82 و 
سیاس��تهای انقباض��ی بانکی عنوان 
کرد. محمدی س��پرده های مردم در 
بانکها را در سال 83، 4587 میلیارد 
ریال اعالم کرد و گفت: سپرده های 
مردمی در سال 87 به 9326 میلیارد 
ریال رس��ید و در ش��ش ماهه سال 
نی��ز تاکن��ون 9425 میلیارد  جاری 
ری��ال بوده اس��ت. وی اف��زود: در 
س��ال 83 مبلغ صادرات 32 میلیون 
دالر و در س��ال 87 به 68/5 میلیون 
دالر رس��ید و این می��زان پیش بینی 
می ش��ود تا پایان امسال به 90 دالر 
برس��د. محمدی اظهار داش��ت: در 
س��ال 83 اعتبارات عمرانی استانی 
73/8 میلی��ارد تومان بود که تنها 50 
درصد آن تخصیص داده شده بود و 
در سال قبل به 219/4 میلیارد تومان 
رس��ید و تخصی��ص 80 درص��دی 
داشت. وی بیان داش��ت: اعتبارات 
عمران��ی مل��ی در س��ال 83، 173 
میلیارد تومان بوده و در سال 86 به 
220 میلیارد تومان و در سال 87 به 
300 میلیارد تومان رس��ید. محمدی 
با اشاره به س��فرهای استانی هیأت 
دولت گف��ت: در س��فر اول هیأت 
دولت ب��ه چهارمح��ال و  بختیاری 
100 مصوب��ه تصویب ش��د که 98 
درصد آن اجرایی شده و تنها در دو 
م��ورد از مصوبه ها ک��ه یکی از آن 
واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان 
به بخش خصوصی اس��ت، اجرایی 
نش��ده اس��ت. معاون برنامه ریزی 

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری 
اف��زود: در س��فر دوم هیأت دولت 
200 مصوب��ه وجود داش��ت که 48 
مصوبه به صورت به اتمام رسیده و 
127 مصوبه نیز به علت زمانبر بودن 
در دس��ت اقدام است و 23 مصوبه 

هم در دست پیگیری است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در دو مورد 
بخش تعاون و ش��هرداری شهرکرد 
ب��رای ف��روش اوراق مش��ارکت با 
مش��کل مواج��ه ش��ده ای��م، اظهار 
امیدواری کرد: مابق��ی مصوبات به 

زودی اجرایی می شوند. 
محم��دی با اش��اره ب��ه توزیع 
س��هام عدالت گفت: هدف س��هام 
عدال��ت تقویت درآم��د دهک های 
پایی��ن جامعه و نزدی��ک کردن آن 
به ثروتمندان اس��ت و در این راستا 
در اس��تان برای س��هام عدالت 614 
هزار و 283 نفر ثب��ت نام کرده اند 
و تاکنون 238 هزار و 451 نفر سود 
س��ه�ام عدالت خ��ود را دری�افت 

کرده اند. 
محمدی با اشاره به برنامه های 
آت��ی معاون��ت برنامه ری��زی بیان 
داشت: سفر س��وم هیأت دولت در 
به��ار س��ال آینده، مش��خص کردن 
اه�داف کیفی استان در برنامه پنجم، 
تش��دی�د جذب سرمایه گ�ذاری بر 
مبن��ای کش��اورزی و گردش��گری، 
تکمیل واحده��ای صنعتی و انتقال 
آب به دش��تهای اس��تان است که از 
مهمتری��ن برنامه ه��ای ای��ن حوزه 

است. 
وی ب��ا اش��اره به کس��ری 30 

میلی��ارد تومان��ی بودجه در اس��تان 
طب��ق گفت��ه کارشناس��ان معاونت 
برنام��ه ریزی تصریح کرد: کس��ری 
بودجه س��ال ج��اری ب��ه افزایش 30 
درصدی حقوق کارمندان دولت طبق 
قانون خدمات کشوری برمی گردد و 
دیگر علت آن افزایش قیمت سوخت 

و هزینه های پیش بینی نشده است. 
محمدی در پاسخ به سؤالی مبنی 
ب��ر وضعیت جاده ه��ای جایگزین 
کارون 4 گفت: اس��تان در این زمینه 
فقط نق��ش پیگی��ری و مکاتبات را 
دارد و احداث هرچه سریعتر جاده 
خوزستان- شهرکرد برعهده وزارت 

نیرو است. 
وی اعتبارات استانی حوادث و 
خشکسالی را سرجمع 103 میلیارد 
ریال عنوان کرد و افزود: 79 درصد 
از اعتبارات مذکور تا پایان آبان ماه 

تخصیص داده شده است. 
محمدی با اش��اره به راه اندازی 
بورس استان چهارمحال و بختیاری 
تصری��ح کرد: س��اختمان بورس در 
نظر گرفته ش��ده و کارگ��زاران آن 
نیز تعیین ش��ده اند و درحال تجهیز 
ساختمان بورس هستیم که تا پایان 

سال جاری راه اندازی شود. 
محمدی همچنین بیان داش��ت: 
س��ند بهره وری 52 دستگاه اجرایی 
اس��تان تنظیم شده و به زودی برای 

اجرا چاپ و ابالغ می شود. 
وی در پایان یادآور شد: مجوز 
راه ان���دازی بنی��اد نخبگان اس��تان 
گرفته ش���ده است و ساختم�ان آن 

نیز در حال تجهیز است.

وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران 
بسیار نامشخص است

چهارمحال و بختیاری سومین استان پاک در 
کشور است  
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افقی: 
1- قالب ریخته گری – شاعری که کلیله و دمنه 

را از عربی به فارسی به نظم کشید – تازه
2- ش��رف – فیلمی با بازی نیکی کریمی، پرویز 
پرس��تویی و مرحوم خس��رو ش��کیبایی – شهر 

صنعتی ایران 
3- رفوزه – عیب ها – برانگیختن 

4- پول کویت – اراده مردان بلند همت – واحد 
چینی جات 

5- ورزش روشندالن- وحشی و ستمکار
6- آب ورزی – هن��ر هفتم – ش��مای خارجی 

– من و شما 
7- آدرس کشیدنی – پیشکسوت نویسندگان ایران با 

کتابهای راه آب نامه و یکی بود و یکی نبود 
8- سراپرده – نوعی روغن – حرف ندا 

9- عمق – خیانت کردن – ردیاب 
10- هیاه��و و پرخاش کردن – نوعی صندلی و 

میز مخصوص – هیچ کس بدون آن نیست 
11- کتاب شاتوبریان – پیدا نشدنی 

12- کوپ��ال – رودی ک��ه از هش��ت کش��ور 
می گذرد – کتابهای عروس��ی خ��ون و ایرما را 

نوشت و تیر باران شد 
13- سرمد و جاوید – وطن عزیز ما – نه من نه تو 

14- الماس – قوز شتر – چشمداشت 
15- خاک س��رخ – شهادت – کاشف چهار ماه 

مشتری و از دانشمندان نامی ایتالیا 
عمودی:

1- لق��ب ضحاک – کفش پی��اده روی – دختر 
زرتشتی 

2- دائمی – سرزنش و مالمت – نشانی 
3- آبدیده – تحریر – برکه 

4- حوله – شغل وکیل – قاعده 
5- فیلم معروف استانلی دانن – لحظه به لحظه 
6- خان��ه وس��یع یا حج��ره – مرآت – س��گ 

فضانورد 
7- ساز سلطان – آب آسمانی – حرف به ستوه آوردن 

8- نامادری – رایگان – پوچ و هیچ 
9- درخت جدول – پشیمانی – اولیاء دین

10- مخت��رع یخچ��ال برقی – رنگی��ن کمان یا 
قوس و قزح – هر چیزی دارد 

11- کارگ��ردان فیلم های حادثه در قطار و روز 
سرنوشت – سردار قوم هون 

12- خاط��ر – بچ��ه قنداقی – نویس��نده کتاب 
بوزینه های پشم آلود 

13- بازیگر س��ریال طنز مسافران – آتشگیره – 
پسربچه رشتی 

14- کال – سلوک و مماشات – تکمیل شده 
15- قورباغه – فساد – شور و مشورت کردن 

حل جدول شماره 192

از  بع��د  منص��وری«  »ش��اه  گردن��ه  در 
راهدارخانه، یک دس��تگاه خودرو مینی بوس 
با دو نفر سرنشین از جاده منحرف و واژگون 
شد. بر اثر این حادثه دو نفر سرنشینان خودرو 

به شدت مصدوم و راهی بیمارستان شدند.
به گزارش معاون��ت اجتماعی فرماندهی 
انتظام��ی چهارمح��ال و بختی��اری یک��ی از 
مصدومین به دلیل ش��دت جراحات وارده در 

بیمارستان فوت کرد.
گفتنی است، در حادثه رانندگی دیگری در 
محور اردل – ش��هرکرد، یک دستگاه خودرو 
پیکان از جاده منحرف و به دره سقوط کرد. 

ب��ر اثر این حادثه، رانن��ده خودرو پس از 
انتق��ال به بیمارس��تان جان خود را از دس��ت 

داد.
کارشناس��ان حاضر در صحنه علت اصلی 
واژگونی این خودروها را تجاوز از س��رعت 
مج��از و مطمئن��ه و در نتیج��ه ع��دم توانایی 

راننده در کنت��رل خودرو اعالم و از رانندگان 
محترم خواس��تند، ب��ه منظ��ور جلوگیری از 
وقوع چنین حوادث تلخی، همیشه با سرعتی 
رانندگ��ی کنند که در هر لحظه آمادگی مقابله 
با خطرات احتمالی را داش��ته باش��ند چرا که 
س��رعت زیاد حین رانندگی میزان زمان الزم 
ب��رای عکس العمل مناس��ب از جانب راننده 
را کاه��ش می دهد و رانن��ده فرصت کمتری 
برای بهترین عکس العمل در بروز س��وانح را 

خواهد داشت.

به گزارش معاون��ت اجتماعی فرماندهی 
در  بختی���اری،  و  چه�ارم�ح���ال  انتظام��ی 
اجرای طرح انتظام بخشی شهرها و به منظور 
جلوگی��ری از ورود کاالی قاچاق به اس��تان، 
مأم��وران دایره مبارزه ب��ا قاچاق کاالی پلیس 
آگاهی، ضمن ایجاد پس��ت ایست و بازرسی 
در جاده »پ��ل فرح« در شهرس��تان لردگان و 
در جریان یک م�رحل��ه عملیات اطالعاتی و 
پلیس��ی م�وفق شدند، بیش از 57 هزار ت�وپ 
انواع البس��ه خارجی قاچاق را کشف و ضبط 

کنند.

در این راس��ت�ا، متهم دستگیر و به همراه 
کاالهای کش��ف ش��ده، جهت س��یر مراحل 

قانونی، تحویل مراجع قضایی شد.

با اقدام به موقع پلیس شهرس��تان کوهرنگ 
فردی از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

ب��ه گ��زارش معاونت اجتماع��ی فرماندهی 
انتظامی چهارمحال و بختیاری مأموران گش��ت 
پلیس پیش�گی�ری شه�رس��ت�ان ک�وه�رنگ از 
ت�واب�ع چهار محال و بختیاری حین گشت زنی 
در س��طح حوزه استحفاظی، نس��بت به روشن 
بودن  چراغ های یکی از مغازه های س��طح شهر 
مشکوک شده و جهت بررسی موضوع در محل 
حاضر شدند.این گزارش همچنین حاکی است در 
بررسی های اولیه مشخص شد صاحب مغازه به 
دلیل نامعلومی دچار ش��وک شده و در حالی که 

چشمانش باز اس��ت هیچ گونه تحرکی از خود 
نش��ان نمی دهد. در ادامه بالفاصله فرد ذکر شده 
توسط مأموران به اورژانس منتقل و تحت درمان 
قرار گرفت. ش��ایان ذکر اس��ت پزشکان پس از 
معاینات اولیه اظهار داشتند اگر وی10 دقیقه دیرتر 
به بیمارستان منتقل شده بود بدون تردید جان خود 

را از دست می داد.
گفتنی اس��ت خوش��بختانه در حال حاضر 
وضعیت عمومی یاد شده مطلوب و رضایت بخش 
است و مردمی که شاهد این واقعه و تالش خستگی 
ناپذیر مأموران بودند ضمن ابراز خرسندی از اقدام 

به موقع پلیس تقدیر و تشکر کردند.

وس��ایل ارتباط جمعی به عن��وان ابزاری جهت 
ارتباط و انتقال پیامها به آحاد مردم بوده و سه کارکرد 
اساس��ی مطلع کردن عموم م��ردم، همگرا کردن آنان 
برای دس��ت یابی به نظام واحدی از ارزشها، باورها 
و رفتارهای اجتماعی و نیز س��رگرم کردن افراد را بر 
عهده دارند. رسانه ها در جریان دست یابی به اهداف 
فوق، گاه به عنوان مجاری انتقال محتوای فرهنگی و 
گاه به عنوان ابزار ایجاد فرهنگ نوین عمل می کنند. 
در این فرآیند بین س��اختار فکری و فرهنگی جامعه 
و رس��انه های جمعی، تأثیر و تأث��ری متقابل وجود 
دارد، ب��ه گونه ای ک��ه برخی مطبوعات ضمن توجه 
به نیاز مخاطبان، همس��و با ارزشهای معمول جامعه 
حرک��ت می کنند و برخی در یک حرکت ناملموس 
و خزنده در جهت خالف هنجارها و ارزشهای نظام 
اجتماعی ادامه حیات می دهند. از دیدگاه بسیاری از 
صاحبنظران، مطبوعات می توانند زمینه توسعه فرهنگی 
جوامع، اقشار و گروههای مختلف جامعه را فراهم آورند 
لیکن در شرایط فعلی جامعه ما و با توجه به این نکته که 
اکثریت مردم از سطح سواد باالیی برخوردار نیستند و 
نیز وجود مشکالت اقتصادی، خرید کاالهای فرهنگی، 
کمتر در س��بد مصرف یک خانوار ق��رار می گیرد. در 
چنین وضعیتی، برخی نشریات می کوشند جهت بقا در 
میدان رقابتی و جذب مخاطب از شیوه های ناپسندی 
بهره گیرند. لیکن در این مجال به ذکر برخی شیوه ها و 

ویژگیهای چنین مطبوعاتی می پردازیم.
الف( انع��کاس واژگونه وقای��ع و اخبار: تحت 
تأثی��ر ب��ودن چنین نش��ریاتی از احساس��ات، پیش 
داوریه��ا، تمایالت، عالقه های ش��خصی همچنین 
عدم رعایت بی طرفی در کس��ب و انتش��ار اخبار از 
اص��ول اولیه آنها در انعکاس خبر اس��ت. حوادث و 
رویدادهای این نشریات با برداشت های نادرست و 
شخصی که عمدتاً با واقعیت فرسنگها فاصله دارد، به 
عنوان افکار عمومی مطرح می ش��ود. تأثیر این قبیل 
مطبوعات در شکل دهی افکار عمومی گاه به صورت 
 )stimolition( و گاه تحریک )suggestion(تلقین
است. در تمامی این روشها، فرد متوجه نیست که افکار 
و عقاید او توس��ط دیگران شکل داده می شود و این 
افکار و باورها، از آن او نیس��ت. اطالع رسانی چنین 
نشریاتی به گونه ای است که گویی آنچه می نگارند، 
خیر و صالح توده مردم است و قضاوت آنها به دلیل 
آنکه در متن مردم زندگی می کنند با منافعشان سازگار 
است و همان چیزی است که آنان می طلبند. در نتیجه 
مخاطبان این رس��انه ها بیش از حد تصور به طرف 
چنین مطالبی جذب شده و در درون، خود را با مسیر 
اهداف این رسانه ها همسو می بینند. چنین برداشتی، 
مانن��د چرخه ای جریان می یاب��د؛ چنانکه هرچقدر 
همس��وگرایی مخاطبان با این رسانه ها افزایش یابد، 
بیش��تر جذب شده و هرچقدر بیش��تر به سمت این 
رسانه ها متمایل شوند و مطالب را مورد مطالعه قرار 
دهند، بیشتر خود را  با آنان - همچنین آنان را با خود 
- همسو می بینند. در اصل این مطبوعات با مکانیسم 
هویت سازی کاذب در افراد و قلب ماهیت جریانات 
و رخدادها، س��عی می کنند فضایی بیافرینند که نظر 
خوانندگان را جلب کند؛ در این شرایط درجه صحت 
و س��قم مطالب برای خود رس��انه اهمیت��ی ندارد و 
خواننده نیز چون در طول زمان به رسانه اعتماد کرده، 
مطالب را فاقد دیدگاه منتقد و بدون توجه به صحت 
یا عدم صحت آن مطالعه می کند. شیوه های این قبیل 
مطبوعات با توجه به سن، جنس، نیازها و موقعیتهای 
مخاطبین و نگرشها و تمایالت متفاوت است. از نظر 
نوع نگارش، نگارش آنها توصیفی است و حاالت و 
احساس��اتی را در گیرنده پیام ایجاد می کند. الفاظ به 
کار رفته عمدتاً جذاب، عاطفی و غیرمنطقی است. از 
دیگر ش��گردهای مطبوعات عامه پسند جهت موجه 
جلوه دادن مطالب، بیان صریح یا در لفافه آنها از زبان 
افراد متنفذ و مشهور است. این شیوه اکثراً بین مردمی 
که خود پسندی برایشان امری عادی است، مؤثر واقع 
می ش��ود. بهره گیری از برخی واژه ها، اصطالحات 

و الفاظ��ی که تعریف 
دقیق��ی از آن وج��ود 
ندارد به این نشریات 
اج��ازه می دهد طبق 
تعابیر  ش��رایط خود، 
و تعاریف��ی ارائه کنند 
ک��ه برای رس��یدن به 
هدفش��ان مفید فایده 
باش��د. صاحب��ان این 
مطبوع��ات چنین القا 
مس��ائل  که  می کنند 
سیاس��ی، اقتص��ادی، 
 ... و  م�ع�رف�ت���ی 
خس��ته کننده است و 
مطالب  خوانن��دگان 
هیجان��ی و مهی��ج را 
مطالب��ه می کنن��د تا 
احساس لذت و شادی 
واقع��ی را در خ��ود 
ایجاد کنند. مطابق نظر 
مردم  نش��ریات،  این 
در کش��ورهای جهان 
س��وم، عالق��ه من��د 

موضوعاتی هستند که با تجربه بالواسطه آنها مرتبط 
بوده و ملموس باش��د. در این کش��ورها مردم درباره 
مسائل اطالعات کافی ندارند و به عالوه مخاطبین، نه 
توانایی تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده روز را دارند و 
نه فرصت کافی جهت این کار. بنابراین جهت جذب 
نظ��ر آنها باید روی انگیزش ها و نیازهای افراد دقت 
ک��رد و موضوعات خاصی را برگزید که مورد توجه 
آنها اس��ت و بدین ترتیب از این نیازها جهت جلب 
توجه مخاطب بهره مند ش��د. از ای��ن منظر، اجرای 
چنین هدفی با زمینه چینی های الزم و طرح حوادث 
و معض��الت الینحل ممکن می ش��ود، به طوری که 
مخاطب خود را در درون این حوادث جای می دهد 
و یا احس��اس می کند که این حوادث در زندگی او 
تأثیرگذار است. این شیوه موجب می شود مخاطبین 
چنین حوادثی را در ذه��ن خویش طبقه بندی کرده 
و آنها را متناس��ب با ش��خصیت خود و در یک نظام 
کلی از تصوراتشان جای دهند. نکته اصلی در چنین 
ش��یوه ای کشف معضالتی است که در محیط فردی 
و اجتماع��ی افراد وج��ود دارد. این معضالت زمانی 
من�اس��ب ط�رح خ�واهد ب��ود ک��ه ضم�ن اغراق و 
زیاده پردازی، تا حدی قلب واقعیت ش��وند تا توجه 
عموم خوانندگان را به خود معطوف کنند. این عمل، 
عکس العمل های منطقی افراد را کاس��ته و در مقابل 
عکس العمل های عاطفی آنها را نس��بت به موضوع 
برمی انگی��زد. هر چند بخش کوچک��ی از واقعیات 
توسط این نش��ریات منعکس می شود، اما در بخش 
عم��ده ای از وقایع تش��دید و ب��زرگ نمایی اتفاق 
افتاده اس��ت. روش دیگر روش س��اده کردن بیش از 
حد مسائل اس��ت، که توسط نشریات عامه پسند به 
وفور اس��تفاده می ش��ود و فرد را از واقعیات پیچیده 
دور ساخته و ضمن تغییر صورت مسأله، نگرش افراد 
را به مسائل، یک جانبه می کند. به طوری که مسائلی 
که به واقع پیچیده و مهم هستند را امری ساده و عادی 
و به دور از واقعیت نش��ان می دهند. عالوه بر روش 
س��اده سازی که به اختصار بیش از حد مسائل منتهی 
می شود، روش سطحی سازی به تعریف ظواهر امر با 
پوسته خارجی موضوع می پردازد و هرگز ابعاد مختلف 
آن مقوله مورد بررسی قرار نمی گیرد. گاهی چنان ظاهر 
یک مسأله مورد بررسی قرار می گیرد که اصل و هسته 

آن در گیر و دار ظاهر به فراموشی سپرده می شود.
ب( گس��ترش ارزش��های م��ادی: عم��ده ترین 
دلمشغولی این مطبوعات رواج سطحی نگری، گسترش 
لذت های حسی و توسعه احساس نیازهای مادی و... 
است. محدود کردن نگرش مخاطبین به موضوعاتی 
پیش پا افتاده، تحریف شده، مادی گرایانه... منجر به 

بحران قطع پیوند 
جامعه مطبوعات 
پ�ی�ش���ی�ن�ه  از 
فرهنگی و عرف 
می شود.  جامعه 
در بینش سطحی 
قبیل  این  نگرانه 
نشریات، زندگی 
ت�ف�ری���ح،  در 
ل��ذات حس��ی، 
ج�اذب�ه ه���ای 
 ، نی ج�س���م�ا
محبوبیت ظاهری 
زی�ب�ای���ی....  و 
خالصه می شود 
و با هزاران ترفند 
تظاه��ر و  ای��ن 
خودنمای��ی ب��ه 
زندگ��ی روزمره 
نف���وذ  م��ردم 
ای��ن  می کن��د. 
ش��یوه ها ضمن 
نیازهای  ایج��اد 
جدید، نیازهای ارضا نش��ده قبلی را برمی انگیزد به 
طوری که گاهی عالوه بر تشدید نگرش مصرف گرائی 
در افراد، حسرت عدم استفاده زیاد در گذشته را برای 
ف��رد به وجود م��ی آورد. به صورت کلی گس��ترش 
چنین دیدی در افراد ممکن است در نهایت منجر به 
افس��ردگی نیز بشود. به طور نمونه تأکید بیش از حد 
بر عنصر زیبای��ی به عنوان کلید و رمز موفقیت های 
فردی و اجتماعی زنان منجر به نیاز آفرینی شدید در 
آنها و نهایتاً متمس��ک شدن آنان به شیوه های زیبایی 
اندام، زیبایی صورت و زیبایی های مصنوعی می شود 
و گاهاً برای کسانی که نه زیبا هستند و نه توانایی زیبا 
ش��دن از طرق مصنوعی را دارند، موجب استرس و 
نگرانی می ش��ود. بدین ترتیب انواع متدهای آرایش 
و زیبای��ی و نیز کاالها و لوازم آرایش فرصت تبلیغ و 

توصیف در چنین مطبوعاتی را می یابند.
پ( رواج پرخاش��گری و خش��ونت: بیان وقایع 
دلخراش با ش��یوه هیاهو و اغراق موجب می ش��ود 
خواننده به جای قدرت سازندگی، تنها به ویژگی ها 
و صفات منفی انس��ان و ق��درت تخریب وی توجه 
کند. نشریات عامه پسند عموماً جزئیات درگیریهای 
خودکش��ی،  خانوادگ��ی،  خش��ونتهای  خیابان��ی، 
 خودسوزی، قتل، سرقت، فرار از منزل، اسید پاشی و 
انواع بزه را توصیف می کنند. این وقایع زمانی برای 
خوانن��دگان هیجانی تر و عجیب ت��ر خواهد بودکه 
دختران و زنان مرتکبین این قبیل بزهها باش��ند. زیرا 
از نظر روانشناسی معموالً زنان انفعالی تر بوده و کمتر 
اهل خش��ونت و درگیری هس��تند، روحیه عاطفی و 
غیر خش��ن زنان آنها را از پرخاشگری ها و بسیاری 
از خشونت ها باز می دارد لذا به محض وقوع چنین 
حوادثی،  این وقایع تیتر درشت و هیجانی این نشریات 
قرار می گیرد و احساسات و عواطف مخاطبین برای 
رس��یدن مطامع مادی و غیر منطقی ب��ه بازی گرفته 

می شود.
ت( رواج مفاهی��م غیراخالقی: این پدیده مذموم 
در قالب داس��تانها، رمانها، حتی به طرق غیرمستقیم 
و در قالب مش��اوره های خانوادگی بیان می ش��ود. 
موضوعاتی چون آزادی روابط جنس��ی، دوس��تی با 
جنس مخال��ف و... که حیای معصومان��ه دختران و 

غیرت دینی مردان را به تدریج سلب می کند.
ث( ایجاد چند پارگی فرهنگی: این قبیل مطبوعات 
با تحقیر و اس��تهزای گروهها،  اقش��ار، اقوام و خرده 
فرهنگ های دیگر، ش��کاف و فاصله میان فرهنگها 
را اف��زوده و فرهنگ هجو و لغ��و را در جامعه دامن 
می زنند. طرح اختالفات و مس��ائل قومی، اختالف 
افکنی می��ان زنان و مردان و تحری��ک آنها به مقابله 

با یکدیگر، طرح طنز و تمس��خر فرهنگ روستاها و 
شهرستانهای ایران و برچسب زدن فالن خصوصیت 
زش��ت اخالقی به اق��وام آن محل موجب اختالفات 
عمیق می��ان اقوام و پ��رورش حس ناسیونالیس��تی 

)منطقه ای - قومی( می شود.
ج( ایجاد ش��کاف میان توده مردم و مطبوع�ات 
کمال گ��را: از آنجا ک��ه چنین مطبوعات��ی عمدتاً با 
انگیزه ه��ای م��ادی جویان��ه وارد ام��ور مطبوعاتی 
می شوند،  سهل ترین و سریعترین راه را جهت جذب 
مخاط��ب و فروش هر چه بیش��تر دنبال می کنند لذا 
نوع نگارش آنها، عامیانه، غیرعلمی،  سطحی و بسیار 
ساده اس��ت. همین رویه موجب می شود مذاق اکثر 
مخاطبین چنین نگارشی را بپسندد. این نگارش عامه 
پس��ند و ابتدایی ناخودآگاه بر ذهن و روان مخاطب 
 مفاهیم عامی را القا می کند که فرد را به سمت سطحی 
نگری و عدم توجه و دقت و حوصله در مفاهیم عمیق 
پیش می برد. این شیوه، قدرت تعقل،  تفکر و استدالل 
افراد را می گیرد و آنها عادت می کنند تنها مطالبی را 
مطالعه کنندکه قوه تخیل و رویای آنها را به جای قوه 
تعقل بپروراند. بدین ترتیب سطح فکری و فرهنگی 
م��ردم روز ب�ه روز تن�زل ی�افت��ه و ب�ا بح�ران رکود 
عقل گرایی و گس��ترش خرافه گرایی و تقلید مواجه 
خواهیم بود و نهایتاً اگر جماعتی بخواهد رابطه ای با 
دنیای مطبوعات برقرار کند، مطبوعات عامه پسند را به 

جای مطبوعات کمال گرا برخواهد گزید.
چ( ارائه تصویری مخدوش از زن در بعد داخلی 
و خارجی: چنین مطبوعاتی به جای توجه به قابلیتها 
و اس��تعدادهای زنان که می تواند در جهت بهسازی 
زندگی فردی و اجتماعی افراد مؤثر واقع شود، به ارائه 
کلیشه های سیاه و تاریک از شخصیت زن می پردازند 
به گونه ای که خصوصیات مثبت روحی زن همچون 
لطافت، احساس، عاطفه، ایثار و... خدشه دار می شود 
و بازخورده��ای روانی گس��ترده ای را در جامعه بر 
ج��ای می گذارد. در بعد وس��یعتر و در انعکاس بین 
الملل��ی، این رویه نادرس��ت مطبوعات��ی، تصویری 
واژگون��ه از جامعه ایران،  امنیت اجتماعی و وضعیت 
زن��ان ایرانی ارائه می دهد،  گوی��ی اکثریتی عظیم از 
زنان ایرانی،  بزهکار، متواری، مفسد، پرخاشگر،  معتاد، 
سارق و... هستند. در حالی که نرخ آسیبهای اجتماعی 
زنان در ایران در مقایس��ه با بس��یاری از کشورها در 
س��طح پایینی اس��ت. به بیان دیگر، این نوع رویکرد 
مطبوعات��ی، نه تنها ناتوان از ارائ��ه تصویر و الگویی 
آرمان��ی و ایده آل از زنان اس��ت بلکه در یک جریان 
معکوس، چهره ای خشن و سیاه از زنان ایرانی را در 

اذهان تداعی می کند.
ح( واژگونه کردن تعریف برخی مفاهیم: همانگونه 
که قبالً ذکر شد، یکی از کارکردهای مطبوعات، سرگرمی 
و تفنن است لیکن نکته قابل تأمل، تعریف این مقوله و 
جهتگیری برای رس��یدن به این هدف است. برخی از 
اصحاب مطبوعات، تفنن را تخدیر اذهان، توهم زایی، 
ابتذال و... تعریف کرده و از هر عنصری چه مثبت و چه 
منفی برای رس��یدن به این هدف سود می جویند یا در 
مورد مفهوم جوانی که دو دیدگاه متفاوت،  دو عملکرد 
متف��اوت مطبوعاتی را ایجاد می کن��د. در دیدگاه 
نخس��ت، جوانی، دوران خوش��ی، خوش خیالی، 
بی قیدی، بی مس��ئولیتی، گذران فراغ��ت باری به 
هر جهت و... اس��ت. در ای��ن دیدگاه هر نوع جرم 
و خطای��ی از جوان به بهانه چنی��ن تعریفی مجاز، 
عادی، قابل اغماض و حتی گاه ممدوح اس��ت. در 
برابر این نظ�ر، نگ�رش��ی وجود دارد که جوانی را 
بهترین و طالیی ترین فرصت جهت خودس��ازی، 
مقابل��ه با ه��وای نفس و پ��رورش اس��تعدادها و 
فضایل انس��انی و... قلمداد می کند. در این نظریه 
اندوخته های علمی و تجربیات فردی و اجتماعی 
جوان ره توش��ه دوران میان س��الی او است. بدین 
ترتیب واژگون��ه کردن تعاریف، رویکردهای منفی 

را در این نشریات محقق می سازد.
تنظیم برای زاینده رود : سپیده نصر اصفهانی

ــده رود - طبق  ــهباز، خبرنگار زاین معصومه ش
ماده 4 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، 
وزارت راه و تأمی��ن اجتماعی با ارائه خدمات حمایتی 
و بیمه گر در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه 
از جمله خانواده های با درآم��د ناکافی، خانواده های 
بی سرپرس��ت، زنان خودسرپرس��ت و اف��راد متأثر از 
رویدادهای اقتصادی تشکیل شده است. در ماده 10 این 
قانون تحت عنوان »اصول و سیاس��ت های یارانه ای« 
منابع تأمین خدمات رف��اه و تأمین اجتماعی از طریق 
کاهش یا حذف یارانه های خانوارهای پردرآمد و توزیع 
آن بین خانوارهای کم درآمد مش��خص است. در حال 
حاضر هدفمند سازی یارانه ها به عنوان یکی از هفت 
م��ورد طرح تحول اقتصادی به ش��کل قانون درآمده و 
دولت س��ه ماه فرصت دارد مقدمات و ساز و کارهای 
اج��رای این قانون را ارائه کن��د. در حال حاضر در این 
راستا س��تاد هدفمندس��ازی یارانه ها در دستگاه های 
اجرایی با حضور معاونان رئیس جمهور و در استان ها 
با مسئولیت استانداران تشکیل شده و در چند روز آینده 
اعضای این س��تادهای ملی و استانی در پایتخت گرد 
هم خواهند آمد. از س��وی دیگر، به دلیل عدم شفافیت 
اطالعات خانوارها در ایران برای شناسایی خانوارهای 
ک��م درآمد و پردرآمد، دولت در حال تکمیل فرم های 
خانوار و تهیه آمار و ارقام تفضیلی در این مورد است. 
دولت گفته اس��ت بعد از تکمیل فرم ها و ارائه آمار و 
ارقام تکمیلی توس��ط مرکز آمار ای��ران رقم نهایی که 
قرار اس��ت به خانوارها پرداخت شود، اعالم می شود.
در کشورهای توسعه یافته، مشروعیت سیاسی، نظام 
تأمین اجتماعی کارآمد، نظام جامع و شفاف اطالعات 
به عنوان شاخصه های غیر اقتصادی و نرخ تورم پایین، 
نرخ رشد اقتصادی باال به عنوان شاخصه های اقتصادی، 
شرایط بهینه برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 

اس��ت. نظام رفاه اجتماعی نیز باید براساس مختصات 
اجتماعی - اقتصادی تنظیم شود. این مختصات از طریق 
یک نظام اطالعاتی جامع و شفاف قابل اندازه گیری است. 
از آنجا که در 3 ماه آینده قانون هدفمند کردن یارانه ها 
در راستا و یا به عقیده عده ای از کارشناسان اقتصادی به 
موازات وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اجرا خواهد شد، 
الزم است ساز و کارهای تأمین اجتماعی در دل قانون 
هدفمند کردن یارانه ها بر پایه اطالعات شفاف مشخص 
شود، بنابراین نظام اطالعاتی روشنی به عنوان یکی از 
زیرس��اخت های الزم اجرا شدن قانون هدفمندسازی 
یارانه ها بخشی قابل تأمل است که خلل در آن موجب 
اخ��الل در نظام تأمین اجتماعی خواهد ش��د تا جایی 
که اجرا ش��دن ناقص یک پروژه با این وس��عت بدون 
زیرس��اخت های الزم عالوه بر متزلزل ساختن اوضاع 
اقتصادی تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.

مل��ک محمد قرب��ان پ��ور کارش��ناس اقتصادی 
اس��تانداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اجرای 
قانون هدفمندس��ازی یارانه ها 30 الی 40 درصد تورم 
روانی و 60 الی 70 درصد تورم واقعی به دنبال خواهد 
داش��ت در خصوص اجرای این قانون در کنار وزارت 
رفاه و تأمین اجتماعی به زاینده رود می گوید: فلس��فه 
وج��ود وزارت رفاه این اس��ت که پس از اجرا ش��دن 
سیاس��ت های کلی اصل 44 حدود 30 درصد درآمد 
ناش��ی از فروش ش��رکت های دولتی به بخش رفاه و 
تأمین اجتماعی سوق داده شود قطعاً اجرای این قانون 
در دل وزارت رفاه امکان پذیر بود اما در حال حاضر با 
وجود هدف کاهش دیوان ساالری دولتی در برنامه های 
میان مدت و سیاست های کلی اصل 44، مصوب شدن 
سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها با روح سیاست های 
اصل 44 مطابقت ندارد. این کارش��ناس اقتصادی اجرا 

شدن صحیح قانون هدفمند سازی یارانه ها را تأثیرگذار 
در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانست و در ادامه 
تأکید کرد: در حال حاضر بسیاری از اقشار جامعه ما زیر 
خط فقر قرار دارند و ش��اید درآمد روزانه آنان کمتر از 
یک دالر باش��د بنابراین اگر این اقشار جامعه به خوبی 
شناسایی شوند نظام تأمین اجتماعی و آموزش کشور 
دچار مشکل خواهد ش��د اما اگر این قانون بررسی و 
با ساختار اطالع رس��انی شفاف اجرا شود می توان به 
خوبی جامعه هدف را شناسایی و تفکیک کرد که قاعدتًا 
در دراز م��دت تأثی��رات خوبی در برخواهد داش��ت. 
مصباحی مقدم رئیس کمیس��یون ویژه طرح تحول 
مجلس در برنامه اقتصاد راهبردی ش��بکه 4 س��یما 
با تأکید بر اصالح س��اختار تولی��د در برنامه پنجم 
توسعه و قانون هدفمندسازی یارانه ها تصریح کرد: 
ساختارهای تولیدی ما بر مبنای انرژی ارزان قیمت 
شکل گرفته و در حال حاضر شدت مصرف انرژی 
در کش��ور ما 6 برابر میانگین جهانی اس��ت. برنامه 
هدفمند س��ازی یارانه ها یک��ی از اهدافی که باید 
تعقیب کند اصالح ساختارهای تولیدی کشور است.
کارشناس اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری 
نی��ز در این خص��وص می گوی��د: اگر ب��ه طرح 
تحول به صورت سیس��تماتیک نگاه نش��ود و نظام 
تولیدی کش��ور به روز نش��ود اج��رای این قانون 
در راس��تای طرح تحول بی نتیج��ه خواهند ماند. 
وی در ادامه با اش��اره به پیشنهاد اجرای قانون 
هدفمند سازی یارانه ها در ایران به صورت پلکانی 
تصریح می کند: اگر بخواهیم یک کلیت از اجرای 
ای��ن قان��ون در کش��ور حاصل ش��ود و به عکس 
العمل های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متأثر از آن 
اشراف یابیم شاید بهتر باشد این قانون به عنوان یک 
طرح پایلوت در استان های توسعه یافته اجرا شود.

سطحی نگری در مطبوعات

در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها
عدم شفافیت نظام اطالعاتی ایران خدمات تأمین اجتماعی را مختل می کند

حوادث رانندگی در استان چهارمحال و بختیاری 
دو کشته و یک زخمی بر جای گذاشت

بیش از 57 هزار قلم کاالی قاچاق کشف شد

با اقدام به موقع پلیس، فردی زندگی دوباره یافت
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نقطه

س��رطان ریه یکی از ش��ایع ترین سرطان ها 
در سراس��ر جهان به ش��مار م��ی رود و بیش از 
80 درصد مبتالی��ان به این بیماری در فاصله پنج 
سال از تش��خیص بیماری، جان خود را از دست 
می دهند. س��رطان ریه دارای پنج حالت متفاوت 
اس��ت که از هر پنج مورد آنها یکی سرطان ریه از 
نوع یاخته های کوچک )ش��ایع ترین نوع سرطان 

ریه( است.
عالئم هش��دار دهنده س��رطان ریه افزایش یا 
شدت س��رفه در افراد سیگاری، س��رفه همراه با 
خل��ط خونی، تنگی نفس در اثر فعالیت، خس خس 
حاد س��ینه، درد مبهم یا مش��خص در قفسه سینه، 
خش��ن ش��دن صدا، کاهش وزن، بی اش��تهایی، 

ت��ورم در ناحی��ه گردن 
و ص��ورت و ضع��ف و 
خس��تگی مفرط اس��ت. 
این س��رطان در مراحل 
ابتدای��ی هیچ نش��انه ای 
اغلب  بیم��اران  و  ندارد 
زمانی به پزشک مراجعه 
می کنند ک��ه بیماری در 
قرار  پیش��رفته  مراح��ل 
دارد و همی��ن امر باعث 
افزایش آمار مرگ و میر 

در میان مبتالیان این سرطان شده است.
اعتی��اد به دخانیات، آالینده ه��ای موجود در 

هوا، استنشاق دود سیگار 
توسط افراد غیرسیگاری، 
عوام��ل ژنتیک و عوامل 
)ایمن��ی(  ایمنولوژی��ک 
بروز  دالی��ل  مهمتری��ن 
سرطان هستند، به اضافه 
اینکه سن باالی 60 سال 
به ص��ورت بالقوه عامل 
مبتال ش��دن  در  مهم��ی 
فرد به سرطان ریه است. 
با  بیماری  این  تشخیص 
عکس��برداری اش��عه X از ریه ها، آزمایش خلط، 
س��ی تی اس��کن، پرتونگاری با استفاده از تشدید 

میدان مغناطیس��ی و نمون��ه برداری های مختلف 
امکان پذیر است.

سرطان ریه معموالً به دلیل غنی بودن سیستم 
خون رس��انی و لنفاوی ریه می تواند به راحتی به 

اندام های دیگر سرایت کند.
فعالیت های پیشگیرانه این بیماری، دوری از 
آالینده ها، عدم استعمال دخانیات و بررسی خانه 
از نظ��ر عدم وجود گاز رادون اس��ت. با این حال 
روش های درمانی آن بس��ته به مراحل پیش��رفت 
بیماری و وضعیت عمومی آن به ترتیب جراحی، 
ش��یمی درمانی، رادیوتراپی، درمان فوتودینامیک، 
درم��ان بیولوژیکی و س��وزاندن ضایع��ه بدخیم 

است. 

پژوهش  ها نش��ان می  ده��د برخی از عادات 
نامطل��وب در زندگی مانند س��یگار ی��ا پرهیز از 
خوردن صبحانه س��بب افت کارایی مغز می  شود. 
به گزارش ایس��نا، »مارسی پاراش��یل« متخصص 
تغذی��ه و مدیر تغذی��ه بالینی در نظام بهداش��تی 
هندری��ک امریکا می  گوید: س��ه عامل مهمی که 
می تواند قدرت مغز را افزایش دهد نوع غذا، آب 
و اکسیژن هس��تند و برخی از این عادات این سه 
فاکتور را به میزان قابل توجهی تحت الشعاع قرار 
می دهند. البته ورزش و غذای مناس��ب، سالمت 
مغز را تضمی��ن می کند. همچنین پژوهش��گران 
دانش��گاه ایالت��ی آریزونا به چند ع��ادت رفتاری 
اش��اره کرده  اند که توان و کارای��ی مغز را پایین 
می  آورن��د. این رفتارها ش��امل پرهیز از خوردن 
صبحان��ه، پرخوری، اس��تعمال دخانیات، مصرف 
زی��اد مواد قن��دی، آلودگی هوا، کمب��ود خواب، 
کاه��ش تفکر مثبت و کار کش��یدن از مغز هنگام 
بیماری هستند. اشخاصی که صبحانه نمی  خورند 
قند خونشان به سطح پایین  تری افت می کند. این 
امر باعث تأمین نامناسب مواد غذایی برای مغز و 

در نتیجه افت فعالیت مغزی می  شود. 
از س��وی دیگ��ر، پرخوری هم س��المت مغز 

را ب��ه خط��ر 
ن��دازد.  می ا
ی  ر خ�و پ�ُ�ر
تصلب  باعث 
مغز  ش��راین 
منجر  و  شده 
کاه��ش  ب��ه 
ذهنی  قدرت 
م��ی  ش��ود. 
ت  ن�ی�ا خ�ا د
باع��ث  نی��ز 
کوچک شدن 
توجه  قاب��ل 
و  ش��ده  مغز 
حتی منجر به 
آلزایمر  بروز 
م��ی  ش��ود. 
عالوه بر اینها 

استفاده زیاد از مواد قندی و شیرین، جذب پروتئین 
و مواد غذایی را متوقف و منجر به س��وء تغذیه و 
احتماالً اختالل در رشد مغزی خواهد شد. با توجه 
به اینکه گفته ش��د یکی از فاکتورهای اصلی برای 

و  س��المت 
مغزی  قدرت 
اکسیژن است 
قطع��ًا  پ��س 
آلودگ��ی هوا 
عام��ل مهمی 
ک�ه  اس���ت 
ع�ض�و  ای�ن 
را ت�ه�دی���د 
مغز  می  کند. 
ب�زرگ�ت�رین 
م��ص����رف 
کننده اکسیژن 
در ب��دن م��ا 
دمیدن  است. 
آلوده  ه��وای 
کاهش  باعث 
اک�س���ی��ژن 
تأمین��ی مغز ش��ده و منجر به کاه��ش کارایی این 
عضو مهم می  ش��ود. خواب کاف��ی هم به مغز ما 
اس��تراحت می  دهد. دوره طوالنی کاهش خواب 
به تسریع مرگ س��لول های مغزی منجر خواهد 

شد. همچنین کار کشیدن از مغز یا مطالعه در زمان 
بیماری ممکن است س��بب کاهش کارایی مغز و 
در نتیج��ه صدمه مغزی ش��ود. باالخ��ره محققان 
معتقدن��د: تفکر بهترین راه ب��رای تمرین دادن به 
مغز است. کاهش افکار مثبت مغزی ممکن است 
باعث کوچک ش��دن مغز ش��ود. بر اس��اس این 
گزارش، مغز انس��ان دارای انتق��ال دهنده عصبی 
است که مهمترین آنها دوپامین، سرتونین و استیل 
کولین هس��تند. این انتقال دهنده ها در زرده تخم 
مرغ، نخودفرنگی، گوش��ت، ماهی، ش��یر، پنیر و 
س��بزیجاتی چون کلم بروکلی و کلم پیچ موجود 

هستند. 
همچنی��ن دوپامین در مغزها، گوش��ت ماهی، 
محص��والت س��ویا و غذاه��ای پروتئین��ی یافت 
می  شود. س��رتونین نیز در غذاهای کربوهیدراتی 
مثل نان و ماکارونی و سیب زمینی موجود است. 
محققان انجمن قل��ب امریکا نیز اخیراً بر این 
باور هس��تند که آنچه برای قلب مفید است برای 

مغز نیز سودمند است. 
ب��ه گفته محققان ای��ن اقدامات نه تنها توان و 
کارایی مغز را بهبود می بخش��د بلکه می  تواند در 

پیشگیری از آلزایمر نیز مؤثر باشد. 

برای نخس��تین بار در استان اصفهان سه روش 
جراحی جدی��د ریه در م�رکز آموزش���ی درم�انی 

الزهرا )س( اصفهان پایه گذاری شد.
به گزارش فارس، مسئول روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان در این مورد گفت: این سه 
جراحی شامل تراکئوستومی پرکوتانئوس PDT و 
میوتومی هلر همراه فوندو پلیکاس��یون است که به 
صورت الپاراسکوپیک در بیمار مبتال به آشاالزی و 

تایمکتومی توراکوسکوپیک وسیع انجام شده است.
نورالدین س��لطانیان بیان داشت: تاکنون در این 
مرکز 40 مورد جراحی تراکئوس��تومی پرکونائوس 
PDT و چهار مورد تایمکتومی توراکوس��کوپیک 

وسیع با موفقیت انجام شده است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: عمل جراح��ی اصالح 
TGA )جابه جایی ش��ریان های بزرگ قلب( روی 
یک نوزاد یک  ماه��ه در مرکز تحقیقاتی، درمانی و 

آموزشی قلب چمران انجام شد.
مس��ئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
 TGA اصفهان ادامه داد: عمل جراحی نادر اصالح
روی ن��وزاد یک  ماهه )فردین امیری( توس��ط دکتر 
حمید بیگدلی��ان فوق تخصص جراحی قلب و تیم 
پزش��کی جراحی قلب این مرکز، با موفقیت انجام 

پذیرفت.
وی با اش��اره به اینکه این نوزاد بعد از گذشت 

12 روز از ای��ن مرکز مرخ��ص و حال عمومی وی 
مس��اعد گزارش شده است، تصریح کرد: این نوزاد 
ی��ک  ماهه که به صورت مادرزادی دچار جابه جایی 
عروق بزرگ )ش��ریان آئورت و شریان ریوی( شده 
بود، به مدت 12 روز با اس��تفاده از داروی پروس��تا 
گالندین زنده ماند و سپس به منظور درمان قطعی و 
عمل جراحی اصالح TGA به این مرکز منتقل و به 

مدت چهار ساعت زیر عمل جراحی قرار گرفت.

ماستالژی یا درد سینه در زنان

سرطان ریه 

چگونه کارایی مغز را افزایش دهیم؟

برای نخستین بار در استان اصفهان؛
3 روش جدید جراحی ریه در اصفهان پایه گذاری شد

اولین کفش رژیمی مخصوص خانم ها به
 بازار ارائه شد 

رنگ کفش های وارداتی چینی به پا آسیب می رساند

به گزارش سالمتیران، این بوت پاشنه بلند 
که ت��ا مچ پا را می پوش��اند از رویه ضدخش 
تولید شده که در کنار آن یک سنسور دیجیتال 
تعبیه شده است و برای اینکه متوجه شوید در 
طول شبانه روز چند پله صعود کرده اید، مورد 
استفاده قرار می گیرد. گفتنی است، این کفش 
ب��رای خانم ه�ای���ی که به پ�وش��یدن ک�فش 
پاش��نه بلند ع��ادت دارن��د و از رژیم الغری 

استفاده می کنند، ساخته شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رنگ 
و جن��س بعضی از کفش ه��ای وارداتی چینی 
موجب حساس��یت پوستی شده و به سالمت 
پاه��ا آس��یب می رس��اند. به��روز باریک بین، 
متخصص پوست می گوید : »مواد نامرغوب 
موج��ود در کف��ش، نداش��تن منفذهایی برای 
تبادل هوا، عدم تغذیه مناسب و نبودن فضای 
مناسب موجب باال رفتن رطوبت پا می شود که 
این امر محیطی مناس��ب برای رشد قارچ های 
پوستی فراهم می کند.« وی با اشاره به واردات 
بعض��ی از کفش ه��ای نامناس��ب و نامرغوب 
گف��ت: »عالوه ب��ر مواد نامرغ��وب بعضی از 

کفش های وارداتی چینی که حساس��یت هایی 
را ایجاد می کنند، رنگ و جنس بعضی از آنها 

نیز سالمت پا را تهدید می کند.«

خودروی پیکان بیشترین آلودگی صوتی 
را ایجاد می کند

ابهام در آلودگی برنج های وارداتی

به گزارش ایلنا، مدیر عامل شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران گفت: »براس��اس آخرین 
بررسی ها و نتایج به دست آمده از ایستگاه های 
س��نجش آلودگ��ی صوتی، خ��ودروی پیکان 
بیش��ترین آلودگی صوتی را بین خودروهای 
موجود با 81/3 دسی بل ایجاد می کند و پس از 
آن به ترتیب پژو 405، رنو 5 و پراید بیشترین 
آلودگ��ی صوت��ی را تولید می کنند.« یوس��ف 
رش��یدی تصریح کرد: »متأس��فانه حدود 48 
درصد خودروهای س��واری در تهران صدایی 
باالتر از 81 دسی بل ایجاد می کنند در حالی که 
استاندارد آلودگی صوتی خودروهای سواری 

74 دس��ی بل اس��ت.« وی گف��ت: »ترافی��ک 
س��نگین خودروها، نامناسب بودن تکنولوژی 
خودروها و موتورس��یکلت ها از دالیل اصلی 

آلودگی صوتی شهر تهران هستند.«

به گ��زارش س��المتیران، ب��ه گفته رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس، آلودگی برنج های 
وارداتی به فلزات سنگین هنوز ثابت نشده اما 
کمیته بررس��ی آلودگی برنج های وارداتی در 

حال بررسی موضوع است. 
وی اف��زود: »بعد از طرح موضوع آلودگی 
برنج های وارداتی به فلزات سنگین، جلسات 
متعددی در کمیس��یون بهداشت مجلس برای 
بررس��ی ای��ن موضوع ب��ا حضور مس��ئوالن 
وزارت بهداش��ت، مؤسسه استاندارد، وزارت 
بازرگان��ی و حت��ی س��ازمان انرژی اتم��ی و 
کارشناس��ان این حوزه برگزار ش��د و بعد از 
آن کمیته بررس��ی آلودگی برنج های وارداتی 
تشکیل شد و قرار شد آزمایشگاه های دیگری 
که مورد توافق همه دستگاه های مرتبط باشد، 
دوباره این برنج ه��ا را آزمایش کنند. البته این 
کار انجام ش��ده و قرار اس��ت ط��ی روزهای 
آتی گزارش این کمیته به کمیس��یون بهداشت 
و درم��ان مجلس ارائه ش��ود.« وی ادامه داد: 
»چون وزارت بهداش��ت آلودگی بیش از حد 
ای��ن برنج ها را به فلزات س��نگین رد کرده و 
هنوز آلودگی این برنج ها ثابت نش��ده اس��ت، 
مردم فعاًل ای��ن برنج ها را مصرف می کنند اما 
برای اینکه شبهه و نگرانی مردم کاماًل برطرف 
ش��ود، مجلس دوباره این موضوع را بررسی 
ک��رد. البته تا رس��یدن به نتیج��ه نهایی هنوز 

فرص��ت الزم اس��ت اما گ��زارش اولیه کمیته 
بررسی کننده به زودی ارائه می شود.«

این اظهارات در حالی مطرح می ش��ود که 
ستاد ملی بررسی سالمت برنج طی اطالعیه ای 
ع��الوه بر تأکید بر رفع هرگونه ابهام در مورد 
س��المت برنج های وارداتی آمادگی این ستاد 
را برای در اختیار گذاش��تن همه اطالعات و 
مس��تندات مربوط به آزمایش های انجام شده 
روی ای��ن برنج ه��ا اعالم ک��رد. در عین حال 
ب��ه گفته، مهن��دس برزگری، رئیس س��ازمان 
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی نیز نمونه های 
جمع آوری ش��ده از برنج موجود در بازار که 
در آزمایش��گاه مرجع وزارت بهداشت مورد 
آزمون قرار گرفته و به تأیید سازمان استاندارد 
و وزارت بهداش��ت رس��یده است و مصرف 
اینگون��ه برنج ها طبق اس��تاندارد مواد غذایی 

ایران هیچ گونه مشکلی ندارد.

ایرانی ها 210 میلیون بار در سال دکتر می روند

یک پزشک متخصص: 
میزان اشعه مخرب تلفن همراه هنگام نوسانات 

آنتن دهی بیشتر است

به گزارش سالمتیران، به گفته دبیر شورای 
عالی نظام پزشکی کشور، ایرانی ها ساالنه 210 
میلیون بار به مطب پزشکان مراجعه می کنند. 
دکت��ر محم��د صاحب الزمان��ی با اش��اره 
به جمعیت 70 میلیونی کش��ور اف��زود: »این 
جمعی��ت دو تا س��ه بار در س��ال به پزش��ک 
مراجعه می کنند که می توان گفت 210 میلیون بار 

مراجعه به مطب ها صورت می گیرد.«
وی ادام��ه داد: »در اروپ��ا و امریکا، بیمار 
بعد از چند س��ال اگر دوباره به پزش��ک نیاز 
داش��ته باش��د براس��اس پرونده ای که دارد به 

هم��ان پزش��ک خان��واده مراجع��ه می کند و 
تمام��ی  اطالعات و س��وابق بیم��ار در اختیار 
همان پزش��ک اس��ت.« دکت��ر صاحب الزمانی 
در بخش دیگری از س��خنان  خود با اشاره به 
وجود 738 بیمارس��تان فعال در کشور گفت: 
»619 بیمارستان در بخش دولتی فعال است و 
122 بیمارستان هم متعلق به بخش خصوصی 
است.« وی همچنین از فعالیت 7هزار و 345 
مرک��ز درمان��ی در کش��ور خب��ر داد و اظهار 
داش��ت: »تنها 10 درصد از این مراکز درمانی 

مربوط به بخش خصوصی است.«

یک متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی 
گفت: میزان اش��عه مخرب تلف��ن همراه هنگام 

نوسانات آنتن دهی بیش از زمانهای دیگر است. 
دکت��ر فریدون تاجمی��ری در گفتگ��و با ایرنا 
افزود: در مکانهایی که آنتن  دهی کمتر است، 
گوش��ی های تلفن همراه سعی بیشتری برای 
به دس��ت آوردن آنتن می کنند و سیگنال های 

قوی تری از این تلفن متصاعد می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: این موضوع بسیار 
خطرناک اس��ت و بیشترین تخریب را بر مغز 

دارد.
این متخصص با اشاره به آمارهای پزشکی 

گفت: استفاده مستمر از گوشی تلفن همراه و 
گوشی های غیراستاندارد ساالنه 20 درصد بر 
آمار افراد ناش��نوا و کم ش��نوای کشور اضافه 

می کند.
وی در عی��ن ح��ال اف��زود: حم��ل این 

گوشی ها نیز خطرات خاص خود را دارد.
تاجمیری اظهار داش��ت: اس��تفاده پیوسته 
از تلف��ن هم��راه و زمان مکالم��ه بیش از 20 
دقیق��ه می تواند با افزای��ش تدریجی حرارت، 

بافت های مغز را دچار آسیب کند.
به گفت��ه وی، با تخری��ب بافتهای مغزی 

شنوایی نیز کاهش می یابد.

درد س��ینه یا ماس��تالژی مشکل ش��ایعی بین 
خانم ها اس��ت؛ به  طوری که از ه��ر 10 خانم 7 
نفر در طول زندگی آن را تجربه می  کنند. در واقع 
حدود 10 درصد از زنان، درد متوس��ط تا ش��دید 
س��ینه را الاق��ل در 5 روز از ماه تجربه می  کنند و 
در برخی موارد، در سرتاسر دوران قاعدگی چنین 

درد شدیدی وجود دارد.
زنانی که یائس��ه ش��ده اند، ممکن است دچار 
درد سینه ش��وند و البته این عالئم بیشتر در زنان 
جوان  تر و حوالی یائسگی رخ می دهند. اگر درد 
سینه شدید باشد، می  تواند زندگی فرد و فعالیت 
روزان��ه را تحت  تأثیر قرار دهد. اینکه درد س��ینه 
به تنهایی نش��ان  دهنده س��رطان سینه باشد، اتفاق 
نادری اس��ت و تنه��ا در 2 تا 7 درص��د از زنان، 
درد سینه ممکن است نشانه سرطان باشد. اما اگر 
ش��ما درد غیرقابل توجیهی دارید که زندگی شما 
را مختل کرده و اگر به هر دلیلی در مورد سرطان 
س��ینه نگران هس��تید، به پزش��ک مراجعه کنید تا 

مشکل شما بررسی شود.
درد سینه؛ چرا و به چه علت؟

در بیش��تر موارد، تعیین علت دقیق درد سینه 
امکان  پذیر نیس��ت اما علل احتمالی ش��امل تأثیر 

این موارد است:
هورمون ها: درد س��ینه اگر به صورت دوره ای 
باش��د و با قاعدگی ارتباط داشته باشد، احتماالً با 
هورمون های جنسی مرتبط است. کاهش یا از بین 
رفتن این نوع درد با بارداری یا یائس��گی نش��ان 
می ده��د احتماالً هورمون ه��ا در این مورد نقش 
دارند. به ه��ر حال مطالعات تاکنون نتوانس��ته اند 
اخت��الل هورمون��ی خاصی را شناس��ایی کنند که 

عامل قطعی ایجاد درد دوره ای سینه ها باشد.
عوام��ل س��اختاری: مش��کالت آناتومیکی و 
س��اختاری در سینه ها می  تواند موجب ایجاد درد 
ش��ود که در بیش��تر موارد این دردها غیردوره ای 
هستند. اختالالتی مانند کیست ها، ضربه ها و آسیب 
دیدگی ه��ا و جراحی های قبلی می توانند موجب 
بروز درد ش��وند. علت این ن��وع دردها معم�والً 
خ�ارج از ب�افت س��ین�ه اس�ت. مثاًل ممکن است 
علت ایجاد درد، اختاللی درد یواره قفس��ه سینه، 
عضالت، مفاصل، قلب و نواحی دیگر باش��د که 
به علت انتش��ار درد، به این نحو احس��اس شود. 
کش��یدگی عضالت سینه و آسیب های مفصلی نیز 

می تواند موجب چنین دردهایی شود. 
اختالل در تعادل اس��ید چرب: اختالل در تعادل 
اس��یدهای چرب در داخل س��لول ها ممکن اس��ت 
حساسیت بافت سینه ها را به هورمون ها افزایش دهد. 
این نظریه بر این اس���اس ارائه ش��د که در مواردی 
مصرف مکم�ل های ح�اوی گ�ام�الینولئیک اسی�د، 

م�وج��ب ک�اهش درد می  ش��ود. ای�ن م�اده یک 
ن���وع اس��ی�د چ�رب اس��ت. به نظر م�ی  رس��د 
گامالینولئیک اسید موجب تعادل اسید های چرب 
ش��ده و حساس��یت بافت س��ینه به هورمون ها را 

کاهش می  دهد.
داروه��ا: مصرف برخی داروه��ای هورمونی، 
داروه��ای درمان ناب��اروری و داروهای خوراکی 
جلوگی��ری از ب��ارداری ممک��ن اس��ت ب��ا درد 
س��ینه مرتبط باش��ند. در اثر درمان با استروژن و 
پروژس��ترون، ممکن است بافت س��ینه، حساس 
و دردناک ش��ود. ممکن اس��ت عل��ت ایجاد درد 
س��ینه در خانم های یائس��ه درمان های هورمونی 
باش��د. همچنین گزارش هایی از درد سینه مرتبط 
با مصرف داروهای ضد افسردگی مانند داروهایی 

مثل فلوکستین و سرترالین وجود دارد.
اندازه س��ینه: زنانی که س��ینه بزرگ��ی دارند، 
ممکن اس��ت دردهایی را به صورت غیردوره ای 
تجرب��ه کنند. این نوع درد ممکن اس��ت همراه با 
دردهای گردن، شانه و پشت باشد. مطالعات نشان 
می  دهد اگر عامل درد س��ینه، بزرگی آنها باش��د، 
جراحی برای کاهش اندازه س��ینه می  تواند عالئم 
را تخفیف دهد. البته جراحی سینه، خود می تواند 

به دردهای بعدی در آن منجر شود.
درد س��ینه معم��والً ب��ه  ص��ورت دوره ای یا 
غیردوره ای است. هر نوع از این دردها ویژگی های 

مخصوص خود را دارند.
دردهای دوره ای، دردهای غیر دوره ای

ویژگی دردهای دوره ای
گاهی برخی مش��خصات درد س��ینه حاکی از 
دردهای دوره ای اس��ت که معم��والً موارد زیر را 

در ب�ر می  گیرد:
- درد ارتباط واضحی ب��ا دوره های قاعدگی 

دارد.
- احساس ناراحتی مبهم، احساس سنگینی یا 

درد وجود دارد.
- معموالً با تورم یا توده همراه است.

- معم��والً درد دو طرفه اس��ت و بیش��تر در 
قس��مت های فوقان��ی خارجی س��ینه احس��اس 

می  شود که به زیر بغل تیر می  کشد.
- درد معموالً طی دو هفته نزدیک به ش��روع 
قاعدگی ش��دیدتر می  ش��ود و پس از آن تخفیف 

می  یابد.
- معم��والً زنان��ی را ک��ه در س��نین پیش از 
یائس��گی هس��تند، در 20 ت��ا 30 س��الگی درگیر 
می  کند و همچنین زنانی را که به حوالی یائسگی 
می  رس��ند، در حوالی 40 سالگی تحت  تأثیر قرار 

می  دهد.
ویژگی دردهای غیردوره ای

دردهای غیردوره ای نیز مش��خصاتی دارند که 
شامل موارد زیر است:

- به دوره قاعدگی ارتباطی ندارد.
- درد به  صورت فشارنده و سوزشی احساس 

می  شود.
- ممکن است درد پایدار و متناوب باشد.

- معموالً یک طرفه اس��ت و ناحیه مشخصی 
را درگیر می  کند و ممکن است به بقیه نقاط سینه 

انتشار پیدا کند.
- معم��والً زن��ان یائس��ه را تح��ت  تأثیر قرار 
می دهد و اکثر افرادی را که در 40 تا 50 س��الگی 

قرار دارند.

ارزیابی
ارزیابی درد س��ینه ش��امل مراحلی اس��ت که 

شامل موارد زیر است:
معاینه: معاینه کلینیکی توس��ط پزش��ک انجام 
می  ش��ود. بافت سینه و غده های لنفاوی و نواحی 
مرتبطی مانند قلب، ریه، قفس��ه س��ینه و شکم نیز 
معاین��ه می  ش��وند. س��ابقه بیماری ه��ا و مصرف 
داروها بررس��ی می ش��وند و در صورتی که نیاز 
باش��د، بررسی های بیشتری نیز ممکن است انجام 

شوند.
ماموگرافی: اگرتوده، کیست، بافت مشکوک یا 
غیرطبیعی در بافت سینه یافت شود، ممکن است 
پزشک به ش��ما ماموگرافی را توصیه کند. ممکن 
اس��ت با معاینه طبیعی نیز پزش��ک ماموگرافی را 
توصیه کن��د چون احتم��ال دارد بافت غیرطبیعی 
ک�وچ�ک باش��د و در مع�این�ه مش��خص نش�ود. 
اگ��ر چه معموالً برای س��نین باالی 30 س��ال این 

روش توصیه می شود.
س��ونوگرافی: پزش��ک ب��ا توج��ه ب��ه نتیجه 
معاینات از بررس��ی های تکمیلی استفاده می کند. 
سونوگرافی بافت سینه معموالً برای افراد زیر 30 
سال استفاده می شود و ممکن است برای ارزیابی 

درد استفاده شود.
بیوپس��ی: توده های مش��کوک ی��ا بافت های 
غیرطبیعی ممکن است نیاز به نمونه  برداری داشته 
باش��ند. معموالً برای نمونه  برداری به میزان کمی 
از بافت نیاز است که برای تشخیص به پاتولوژی 

فرستاده می شود.
چه باید کرد؟

برای درمان، باید عل��ت زمینه ای ایجاد کننده 
برطرف شود. 

- پوش��یدن لباس زیر مناس��بی که به بافت ها 
فش��ار وارد نکند و حمایت کافی از بافت س��ینه 
ایجاد کند، تغییر روش جلوگیری از بارداری ایده 

مناسبی است. 
- اس��تفاده از ضد دردهای موضعی در ناحیه 
دردناک برای تس��کین دردهای غیردوره ای کمک 

کننده است. 
- اگر در دوران یائس��گی هس��تید و هورمون 
درمانی برای شما انجام می  شود، ممکن است نیاز 

باشد که هورمون درمانی را متوقف کنید. 
- در دردهای دوره ای ش��دید ممکن اس��ت 
پزشک با توجه به یافته های بالینی و آزمایشگاهی 
داروهایی مانند دانازول، بروموکریپتین، تاموکسیفن 

یا سایر داروها را برای شما تجویز کند. 
- مص��رف برخی مکمل ه��ا مانند مکمل های 
 E حاوی گامالینولئیک اس��ید و یا مکمل ویتامین

به برخی از افراد کمک می  کند. 



اربیل عراق میزبان 
بسکتبال بانوان غرب 

آسیا شد  
سرمربی تیم بسکتبال بانوان آرارات از قطعی شدن 
میزبانی اربیل عراق در رقابت های غرب آسیا خبر داد 
و گفت: به عنوان نماینده ایران باید تیر ماه سال آینده در 

این رقابت ها شرکت کنیم.    
اودت آقاج��ان در گفتگ��و ب��ا ایرنا، اف��زود: تمام 
تالش خود را خواهیم کرد تا در این مسابقات نماینده 
شایسته ای برای ایران باشیم و با ارائه بازی های خوب 
و تماشاگر پسند برای خود و ایران کسب افتخار کنیم. 
وی تصریح کرد: این مسابقات از 14 تا 18 تیرماه 
سال آینده با حضور 8 تا 10 تیم برگزار می شود که در 
بین تیم های شرکت کننده کشورهایی از سوریه، اردن، 
عراق، یمن، فلسطین، قطر و لبنان به چشم می خورند. 
س��رمربی تیم بس��کتبال بانوان آرارات گفت: تیم 
بسکتبال بانوان آرارات پس از قهرمانی در رقابت های 
لی��گ برتر بس��کتبال بان��وان ایران به عن��وان نماینده 
کشورمان در رقابت های غرب آسیا در این مسابقات 

شرکت خواهد کرد.

رئی��س تربی��ت بدن��ی کوهرن��گ از توابع 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: ب��رای رونق 
فعالیت های ورزشی و جذب توریست، نصب 
»تله کابین« از نیازهای مهم پیس��ت اس��کی این 

شهرستان است.    
علی قاس��م فرامرزی درگفتگو با زاینده رود 
افزود: این پیست دارای چهار دستگاه باالبر است 
که جوابگوی نی��از عالقه مندان به ورزش مفرح 

اسکی نیست. 
وی گف��ت: مطالعات نصب تله کابین انجام 
شده و سفر س��وم هیأت دولت بهترین فرصت 

برای جذب اعتبار برای این طرح است. 
ایش��ان به پیام��د افزایش جذب توریس��ت 
ورزش��ی و گردش��گری در همه فصل به دنبال 
نصب تله کابین چلگرد اشاره کرد و افزود: پیست 
اس��کی کوهرنگ مهمترین کان��ون برای جذب 

سرمایه گذاری و توسعه صنعت گردشگری این 
شهرستان است. 

وی گفت: پتانسیل آب و جاذبه های مفرح 
آبی نظیر تونل قدیم کوهرنگ، آبشار شیخ علیخان 
و چشمه دیمه از جاذبه هایی هستند که می توان 
در کنار آن برای جذب توریست ورزشی داخلی 

و حتی خارجی سرمایه گذاری کرد. 
وی به کثرت جمعیت گردشگران در روزهای 
تعطیل در پیست اسکی مفرح چلگرد اشاره کرد و 
گفت: امکانات موجود هرگز جوابگوی نیاز مردم 
نیست و تربیت بدنی کوهرنگ با کمبود اعتبار و 

امکانات مواجه است. 
پیس��ت اس��کی کوهرنگ در90 کیلومتری 
شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده و 
یکی از مفرحترین مناطق سیاحتی در این استان و 

کشور محسوب می شود.

س��رمربی تی��م بس��کتبال ذوب آهن گفت: 
اصفهان برای قبول و پذیرش میزبانی مس��ابقات 
بسکتبال باشگاههای آسیا نیازمند اعتبار و بودجه 

الزم است.    
ف��رزاد کوهیان در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: تنها 
بح��ث در میزبانی اصفه��ان در ای��ن رقابتها در 
خصوص بودجه اس��ت و تی��م ذوب آهن برای 
پذیرش میزبانی این رقابت ها نیز صحبت هایی 
را با فدراسیون بسکتبال جمهوری اسالمی ایران 

داشته و هنوز نیز این تعامل وجود دارد. 
او در خصوص وضعیت باش��گاه های آسیا 
در بسکتبال گفت: تیم های عربی تا آخرین زمان 
باقیمانده به مس��ابقات قهرمانی باشگاه های آسیا 
بازیکنان خود را تغییر می دهند و شناخت بازیکنان 

آنها کمی مشکل است. 
به گفت��ه وی، احتمال دارد تی��م ذوب آهن 
اصفهان برای حضور جدی در مسابقات قهرمانی 

آسیا از چند بازیکن جدید نیز استفاده کند. 
ایش��ان همچنین گفت: فینال و دیدار نهایی 
مسابقات لیگ برتر باش��گاه های بسکتبال ایران 
بی��ن دو تیم مه��رام و ذوب آه��ن خواهد بود و 

ذوب آهن برای قهرمانی در لیگ برتر برنامه ریزی 
کرده است. 

کوهیان یادآور ش��د: تیم ذوب آهن امسال به 
صورت جدی مصر است در رقابتهای لیگ برتر 
باشگاه های بسکتبال ایران به مقام قهرمانی دست 
یابد و تمام شرایط برای قهرمانی این تیم اصفهانی 
مهیا است.  سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان یادآور 
شد: رقابت های لیگ برتر باشگاه های بسکتبال 
ایران امسال حس��اس است و رقابت شدیدی در 

جدول بین تیم ها وجود دارد. 
وی اف��زود: بازیکنان خارجی تیم ذوب آهن 
ب��ا بازیکنان داخلی هماهنگ ش��ده اند و در این 
زمینه نیز تیم با یک هماهنگی کامل در رقابتهای 
لیگ حضور دارد.  وی گفت: تیم بسکتبال هیأت 
شهرکرد یکی از تیم های ریشه دارد لیگ برتر کشور 
است و نیازمند حمایت جدی برای رشد و ترقی 
است.  کوهیان یادآور شد: رشته ورزشی بسکتبال 
در ایران از طرفداران فراوانی برخوردار اس��ت و 
این تماشاگران در شهرکرد بسیار خونگرم هستند.  
این مربی جوان لیگ بسکتبال ایران به همراه تیم 

ذوب آهن اصفهان به شهرکرد سفر کرده بود. 

مرحله مقدماتی مسابقات اسکیت بانوان المپیاد 
ایرانیان در منطقه یک با شناخت تیم های برتر به 

کار خود پایان داد.
به گزارش ف��ارس، در ای��ن رقابت ها که به 
میزبانی هیأت اس��کیت اصفهان به مدت دو روز 
انجام ش��د، تیم ه��ای تهران، ک��رج و اصفهان به 

عنوان های اول تا سوم دست یافتند. 
در رقابت های مقدماتی منطقه یک که در سالن 
سرپوش��یده مجموعه آزادی خوراسگان به پایان 
رسید، تیم اصفهان برای شرکت در مرحله نهایی 

چهار سهمیه دریافت کرد. 
در این مسابقات که متولدین سال های 1371 
ت��ا 1375 در آن حضور داش��تند، تیم های تهران، 
اصفهان، کرج، مرکزی و قم برای کس��ب سهمیه 
مرحل��ه نهایی با یکدیگر ب��ه رقابت پرداختند تا 

تکلیف سهمیه های مرحله نهایی مشخص شود. 
فرحناز نادری، ریحانه حاج هاش��می خانی، 
نگار روح اللهی و سارینا صیقل چهار اسکیت باز 
اصفهانی هستند که جواز حضور در مرحله نهایی 

را به دست آوردند. 
رقابت ه��ای مرحله نهایی رش��ته اس��کیت 
المپیاد ایرانیان روزهای س��وم و چهارم بهمن ماه 
جاری با حضور نفرات منتخب مراحل مقدماتی 
در منطقه های مختلف، به میزبانی هیأت اسکیت 
اصفهان و در س��الن آزادی خوراس��گان برگزار 

می شود. 
گفتنی اس��ت اصفهان میزبانی مرحله نهایی 
المپیاد ایرانیان آقایان را نیز برعهد دارد که روزهای 
هفتم و هش��تم بهمن ماه س��ال ج��اری به انجام 

می رسد. 

سرپرست فدراس��یون کاراته پس از آنکه 
نتوانس��ت رئیس این فدراس��یون شود، گفت: 
ش��اهد برگزاری یکی از سالم ترین انتخابات 
در مجامع فدراسیون ها بودیم و خوشحالم که 

خواسته جامعه کاراته برآورده شد.
علیرضا آهی که در جریان مجمع انتخابات 
فدراس��یون کاراته با اخذ 14 رأی نتوانست به 

عنوان رئیس این فدراس��یون انتخاب ش��ود با 
بی��ان مطلب فوق به مهر اف��زود: انتخابات در 
عین عدالت برگزار ش��د و مهمترین نکته ای 
که در این بین حائز اهمیت اس��ت، این است 
که خواس��ته جامعه کاراته برآورده شد و این 
موضوع باعث خوش��حالی تمام اهالی کاراته 

شد. 

محمدرضا ساکت در گفتگو با ایرنا پیرامون 
ادعای واهی مس��ئوالن فدراس��یون بین المللی 
همبستگی کشورهای اسالمی مبنی بر حذف نام 
خلیج فارس از لوگوها و مدال های این مسابقات، 
گفت: کشورهای اس��تعمارگر سعی می کنند با 
ایجاد اختالف بین ملت های همس��ایه اقدامات 

استعمارگری خود را گسترش دهند. 
وی افزود: این کشورها همواره در طول تاریخ 

س��عی کردند با تحریف مرز 
ارتباط  کشورمان  جغرافیایی 
ای��ران به عن��وان مقتدرترین 
کشور در منطقه خلیج فارس 
ب��ا همس��ایگانش را از بین 

ببرند. 
س���اک�ت اف����زود: در 
دهه های اخیر، کش��ورهای 
کرده اند  س��عی  استعمارگر 
ب��ا متمس��ک ق��رار دادن نام 
خلی��ج ف��ارس کش��ورهای 
منطقه را دچ��ار چالش های 

جغرافیایی کنند. 
مدیر باش��گاه ف��والد مبارکه س��پاهان که با 
تعدادی از باشگاههای عربی عقد خواهرخواندگی 
دارد، به مسئوالن ورزشی کشورهای عربی توصیه 
کرد: با این ادعاهای بی اساس، ورزش منطقه را 

آلوده نکنید. 
وی همچنین گفت: مس��ئوالن فدراس��یون 

بین المللی همبستگی کش��ورهای اسالمی باید 
اجازه دهند این مسابقات که به عنوان وحدت و 
زمینه رشد ورزشکاران مسلمان پایه ریزی شده با 
همان پاکی و معنویت همچون دوره گذشته که در 

شهر مکه برگزار شد ادامه یابد. 
س��اکت تصری��ح ک��رد: براس��اس قوانین 
بین المللی، جمهوری اس��المی ای��ران به عنوان 
میزبان دومین دوره بازیهای کش��ورهای اسالمی 
مجاز است از نمادهای خود 
در این مس��ابقات اس��تفاده 
کند که یک��ی از این نمادها 
»خلیج فارس« اس��ت.  وی 
افزود: تعجب من این است که 
چرا مسئوالن فدراسیون بین 
المللی همبستگی کشورهای 
اس��المی ادعاه��ای واه��ی 
منطق��ه ای را در مس��ابقات 
اعمال کردند و مسائل سیاسی 

را با ورزش پیوند زدند. 
مدیر باشگاه فوالد مبارکه 
س��پاهان افزود: سازمان ملل متحد، خلیج فارس 
را براساس مس��تنداتی که از قرن ها پیش وجود 
دارد، تحت این نام به رس��میت شناخته است و 
اقدام جمهوری اس��المی ایران مبنی بر استفاده از 
ای��ن عنوان در لوگوها و نماده��ا کاماًل قانونی و 
اقدام فدراسیون بین المللی همبستگی کشورهای 

اسالمی غیرقانونی است.

ساکت: 
مسئوالن فدراسیون بین المللی همبستگی کشورهای 

اسالمی، دستاویز استعمارگران نشوند  

رئیس تربیت بدنی کوهرنگ: 
نصب تله کابین نیاز مهم پیست اسکی کوهرنگ است  

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن: 
اصفهان برای میزبانی مسابقات باشگاه های آسیا 

نیازمند بودجه است  

در رقابت های اسکیت انتخابی المپیاد ایرانیان؛
4 سهمیه به تیم اصفهان رسید

انتخابات فدراسیون کاراته در اوج عدالت برگزار شد
هیچ بدهی ای نداریم

نائب رئیس کنفدراسیون فوتبال 
آس��یا که به همراه هیأت همراه برای 
بازدید از امکانات دو باش��گاه فوالد 
مبارک��ه س��پاهان و ذوب آهن  برای 
میزبان��ی مس��ابقات لی��گ قهرمانان 
آس��یا به اصفهان آمده بود از باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان به عنوان طالیه 
دار پرچم فوتبال ایران در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا یاد کرد. توکوکی 
سوزوکی که مدیریت مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا را نیز عهده دار است در 
گفتگو با پایگاه خبری سپاهان گفت: 
باشگاه س��پاهان  ایران در چند سال 
اخیر در فوتبال آس��یا حضور مداوم 
و فعالی پیدا کرده و به س��وی داشتن 
ساختار حرفه ای حرکت می کند و 
این موضوع برای کنفدراسیون فوتبال 
آسیا که در موضوع پیشرفت، توسعه 
و حرفه ای شدن باشگاه های آسیایی 
حس��اس است اهمیت زیادی دارد و 
قابل تحسین است. وی افزود: باشگاه 

فوالد مبارکه سپاهان در این چند سال 
اخیر و در حوزه های مختلف فوتبال 
سعی کرده تا شاخصه های مورد نظر 
AFC را به خوبی اجرا و اعمال کند 
و معتقدم حق این باشگاه است تا به 
عضویت کمیته باشگاه های حرفه ای 
آس��یا در آی��د و ب��ا ای��ن عضویت 
بتوان��د حرکت رو ب��ه جلو خود در 

باش��گاه داری حرف��ه ای را ش��تاب 
بخش��د. س��وزوکی ادام��ه می دهد: 
سپاهان با سابقه نایب قهرمانی آسیا، 
حضور در جام باش��گاه های جهان 
و حض��ور مداوم در لی��گ قهرمانان 
آس��یا قطب جدید فوتبال این قاره و 
پرچمدار ای��ران در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا است. امیدوارم روزهای 

خوب این تیم بزرگ ایرانی در آس��یا 
تکرار ش��ود و همگی زرد پوش��ان 
ایرانی را در فینال لیگ قهرمانان آسیا 
ببینیم. وی تأکید کرد: سابقه طوالنی 
و تجربیات گرانبهای سپاهان در لیگ 
قهرمانان آس��یا برای سایر نمایندگان 
ایران در این مس��ابقات یک فرصت 
است تا با اس��تفاده از این تجربیات 
مس��یر موفقی را برای خود در آسیا 
ترسیم کنند. سوزوکی حضور مدافع 
تیم فوتبال فوالد مبارکه س��پاهان در 
مراس��م بهترین های فوتبال آسیا را 
یک افتخار برای فوتبال ایران دانست 
و خاطر نش��ان کرد: هادی عقیلی در 
این مراس��م نماینده همه ایرانیان بود 
و امیدوارم این بازیکن که نظر سنجی 
س��ایت AFC نش��ان داد محبوبیت 
ویژه ای بی��ن ه��واداران دارد بتواند 
همچنان برای کش��ور و باش��گاهش 
افتخ��ار و س��ربلندی را ب��ه ارمغان 

بیاورد. 

سپاهان قطب جدید فوتبال آسیا است
منا

: ای
س 

عک

شهرکرد، محمود رئیسی - سوگندمان داد حاال 
که آمده ایم نامی از او برده نش��ود، حتی برای رضای 
خدا و ش��اید هم به خاطر کاری که می کرد از حضور 

خبرنگارانی چون ما در آنجا به شدت دلگیر بود.    
یکی پیغام داد که سوژه داغی دارد و چندین کیلومتر 
پیاده در سنگالخ ها و تپه ماهورهای چهارمحال و بختیاری 
باال و پایین شدیم تا به روستایی رسیدیم که مردمانش 
آنقدر س��اده زیست و مهجور و باصفا بودند و قبل از 

اینکه حرفی زده باشی »سالم بارانت« می کنند. 
در این روستای کوچک و دورافتاده از مرکز استان 
چهارمحال و بختیاری، تنها دو خانه سنگالخی وجود 
دارد که یکی از آنها خالی از سکنه و نیمه مخروبه است 
و در دیگری نیز »کل قربان علی« با پنج فرزند قد و نیم 

قد خود سکونت داشت. 
اهالی می گفتند، همس��ر قربان علی هنگام عبور 
از جاده در س��یزده بدر چند سال پیش با یک تراکتور 
تص��ادف کرده و در دم جان باخت��ه بود و خود قربان 
علی نیز در عسلویه از داربست پایین افتاده و صدمات 

سختی به پای چپش وارد شده است. 
بچه های قربان علی، بچه های لجوج و بازیگوشی 
بودند و هنگام دیدن دوربین عکاسی سعی می کردند 

به گونه ای خودنمایی کنند یا ادا و شکلک درآورند. 
یک��ی دو نفر از مردم روس��تا می گفتند، فردی با 
خ��ودرو گران قیمت هر چند ماه یکب��ار به این خانه 
سری می زند و هدایای زیادی برای بچه های این خانه 

س��نگالخی می آورد.  البته چیز عجیبی نبود و ممکن 
اس��ت هزاران هزار خیر در کش��ور به این شکل برای 
محروم��ان و افراد نیازمند کمک ه��ا و هدایایی جمع 
آوری کنن��د. اما این خیر بی نام و نش��ان که گاهی به 
این روستای دورافتاده در چهارمحال و بختیاری سری 
می زند از ن��ام و آوازه ای بلند حداقل در ورزش این 

مرز و بوم برخوردار است. 
تا او را ندیدیم باورمان نش��د، اگر چه نگذاش��ت 
عکس��ی از او بگیرم و حتی غرولند کرد چرا آمده اید، 
چه کس��ی شما را دعوت کرده اینجا، اصاًل به شما چه 
ربط��ی دارد و بعد قس��م مان داد نام��ی از او نبریم، به 
حرمت و رس��م س��وگند خورده مان، نامی از او نمی 

بریم. 
یادم��ان آمد که چه گل های زیبایی برای تیم ملی 
فوتب��ال ایران زده یا در لیگ برتر چقدر برای تیم خود 
گلزنی کرده، یادمان آمد در یکی از داربی های پایتخت 
چه جنجالی به راه انداخت و یادمان نرفته است که در 
برخی از دیدارهای پخش مس��تقیم، چقدر به داور از 

اینکه پنالتی تیمش را نگرفته چشم غره می رفت. 
ن��ام او را بارها هنگام پخش مس��تقیم فوتبال در 
ش��بکه سه هزاران هزار نفر شنیده اند و یا عکس او را 
روزنامه ها و مجالت ورزشی داخلی و خارجی بارها 
چاپ کرده اند با ژش��ت های مختلف و ما اینها را در 
روستایی دور افتاده مرور می کردیم.  در غروب شنبه 
یک��ی از همین روزهای خدا، وقتی از جاده ش��هرکرد 

به لردگان می گذشتیم تنها خودرو مدل باال در سطح 
جاده، خودرو همین فوتبالیست مطرح ایران بود. 

وقتی به روستا رسیدیم، او در حال رفتن بود که با 
دیدن ما جا خورد، از او خواستیم مصاحبه ای بکند، اما 
عالوه بر اینکه نپذیرفت شاکی شد که شما اصاًل اینجا 

چه می خواهید؟ 
به هر حال خیلی طول کش��ید تا راضی شود و به 
قول خودم��ان »مخش« را زدیم ک��ه فقط یک عکس 
ی��ادگاری ب��ا هم می گیری��م، باز ه��م نپذیرفت و تا 
دوربینمان را بازبینی نکرد و مطمئن شد که عکسی از 

او نگرفته ایم، خیالش راحت نشد. 
از او پرس��یدم »چرا مصاحبه نمی کن��ی« و او در 

جواب گفت: »در مورد چی«
همین کار بزرگ و خداپسند که کرده ای

خندی��د که »اگر بنا بر مصاحبه ب��ود که در همان 
تهران با آن همه روزنامه و رسانه مصاحبه می کردم!« 

بعد مکثی کرد و گفت: »بی خیال داداش« 
اما مگر می ش��د بی خیال بود، او آدم مش��هوری 
اس��ت و خبرش نیز ش��هرت زیادی را به همراه دارد، 
ول��ی او نخواس��ت و ما هم هر چه اص��رار کردیم، او 
راضی نش��د که نشد.  ما که نبودیم، به بچه های قد و 
نیم قد قربان علی در این روستای کوچک هدایایی داده 
بود و به قول بچه های قربان علی بار اولش که نیست، 
قب��اًل هم هدیه آورده اس��ت و او این بار برای بچه ها 
لباس های ورزش��ی و توپ فوتبال با مارک »میکاس« 

آورده ب��ود و چند دفترچه حس��اب بانکی که نام مهر 
ش��عبه »ش��هید مفتح« روی دفترچه ها دیده می شد.  
بچه ه��ای قربان عل��ی، از فوتب��ال و بازیکنان فوتبال 
شناخت چندانی نداش��تند و تنها پسر بزرگ 15 ساله 
خانواده که به همراه عمویش چند سال پیش در کوچ 
عشایر به خوزس��تان رفته بود، نام یکی دو ورزشکار 

فوتبالیست ایران را یاد گرفته بود. 
و من در آن شنبه زمستانی به نوشته روزنامه هایی 
فکر می کردم که در مورد مبلغ قرارداد این بازیکن چه 

جنجالی به راه انداختند. 
وقتی روز به پایان خود نزدیک می ش��د و هوا رو 
به س��ردی می رفت، او از م��ا خداحافظی کرد، در راه 
رفتن از او پرسیدیم، حداقل بگو چگونه با این خانواده 
آشنا شدی و او همانطور که سرش پایین بود و به زمین 
نگاه می کرد، گفت: از طریق یکی از بازیگران مشهور 
س��ینمای ایران که برای گرفتن عکس از چشمه ها و 
رودخانه ه��ای پرآب به چهارمح��ال و بختیاری آمده 
بود با این خانواده آشنا شدم و به توصیه مادرم وظیفه 
سرکشی به این خانواده را بر عهده گرفتم.  او در حالی 
که به س��مت خودروی خود می رفت، چند بار قسم 
داد که ن��ام او را جایی بازگو نکنیم و بچه های قربان 
علی که آفتاب صورت آنها را به شدت کدر و ژولیده 
و آفتاب سوخته کرده بود، بعد از خداحافظی مشغول 
بازی ب��ا توپ های هدیه ای آن ورزش��کار جوانمرد 

شدند. 

منشور اخالقی یک ورزشکار در کنار خانه ای سنگالخی در چهارمحال و بختیاری  

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

تاریخ: 88/10/23
شماره: 697/88 ش 16

در خصوص پرونده کالسه 697/88 ش 16 خواهان شرکت سبز آشیان دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 20000000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 723505-81/11/5 با احتساب نرخ تورم به طرفیت عباس رنجبرساری تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 88/12/15 ساعت 5/50 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
14824/ م الف 

شورای حل اختالف شعبه 16 اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/22
شماره: 880880

چون شهرداری منطقه 11 اصفهان شکایتی علیه حسین باقرصاد مبنی بر تخلیه پسمانده ساختمانی مطرح نموده که 
پرونده آن به کالسه 880880 ک/ 106 در این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای آن روز 1388/12/4 ساعت 11/30 
صبح تعیین شده است نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.14700/ م الف
ولی اهلل ممبینی - مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی )جزایی( اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/10/19

شماره: 881011 ک 106
چون آقای حمید تحسیری فرزند مصطفی شکایتی علیه آقای محسن توکلیان فرزند خادمعلی مبنی بر صدور چک 
بالمحل مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881011 ک/ 106 در این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای آن روز 
1388/12/3 ساعت 11/30 صبح تعیین شده است نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. 14702/ م الف 
ولی اهلل ممبینی – مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی )جزایی( اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 1388/10/19

شماره: 870753 ک 106
چون آقای اسداله قائد امینی فرزند کرم شکایتی علیه آقای محسن قائدامینی فرزند اله کرم مبنی بر خیانت در امانت 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 870753 ک / 106 در این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای آن روز 1388/12/2 
ساعت 11/30 صبح تعیین شده است نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. 14701/ م الف
ولی اهلل ممبینی - مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی )جزائی ( اصفهان 

آگهی احضار 
تاریخ: 1388/10/13

شماره: 880918 ک 105
چون آقای احمد عابدی فرزند مصطفی شکایتی علیه آقای میالد مالکی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 880918 ک 105 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 88/12/19 ساعت 9 صبح 

تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.14698/ م الف
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی

خ�ان�م زه�ره جعف�ری دادائ�ی فرزن�د بختی�ار  ب�ه نش�انی اصفه�ان دادخ�واستی ب�ه خ�واست�ه ط�الق ب�ط�رفیت 
آقای علی اصفهان رضوانی فرزند خلیل تقدیم که به این شعبه ارجاع و به شماره بایگانی 427/88ح/21 و شماره 
کالسه 8809980352100417 ح/21 ثبت گردیده و آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده است بر اساس 
دادخواس��ت خواهان و حس��ب دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتش��ار چاپ و منتشر می گردد و از خوانده دعوت می ش��ود که برای روز 88/12/17 ساعت 11:30 صبح 
جهت رسیدگی در شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید بدیهی است در صورت عدم حضور 

دادخواست ابالغ شده تلقی و دادگاه غیاباً تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 14695/م الف
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

تاریخ: 88/10/23
شماره: 693/88 ش 16

در خصوص پرونده کالسه 693/88 ش 16 خواهان شرکت سبز آشیان دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 28100000 
ریال وجه دو فقره چک به شماره های 289620-81/4/1 و 289622-82/6/27 به طرفیت عارف اجاقی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 88/12/15 ساعت 6 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 14825/ م الف 
شورای حل اختالف شعبه 16 اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/10/23
شماره: 694/88 ش 16

در خصوص پرونده کالسه 694/88 ش 16 خواهان شرکت سبز آشیان آپادانا دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه یک 
فقره چک به مبلغ 20/000/000 ریال به طرفیت کامیار روئین تن کشایه تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یک شنبه مورخ 88/12/16 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 14823/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 16 اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی

خانم مهتاب زمان پور فرزند بهرام به نشانی اصفهان دادخواستی بخواسته تنفیذ و اجرای طالق بطرفیت آقای سید 
مهدی حمیدی آزاد فرزند سیدرضا تقدیم که به این شعبه ارجاع و به شماره بایگانی 88/ 1636ح/21 و شماره کالسه 
8809980352101589 ح/21 ثبت گردیده آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده است بر اساس دادخواست 
خواهان و حسب دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ 
و منتشر می گردد و از خوانده دعوت می شود که برای روز 89/1/16 ساعت 10:30 صبح جهت رسیدگی در شعبه 
21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید بدیهی است در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقی 

و دادگاه غیاباً تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 14694/م الف
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، 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
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

14 °

8 °

1 °

1 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

صد سال قانون نوازی در ایران با نام »هزارگیسو« منتشر می شود  

برای کتاب، آیین نامه ای متفاوت از سایر کاالهای تجاری نگاشته شود

قیمت طال )تومان(
27020 هر گرم طالی 18 عیار
124530 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
282000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
270000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
981986دالر کانادا

14421445یورو
16321642پوند  انگلستان
263266ریال عربستان
34803520دینار کویت
272274درهم امارات

عناوین مهمترین برنامه های کمیته 
مس��اجد دهه فجر انقالب اس��المی 
با مس��ئولیت س��تاد عالی کانون های 
فرهنگی هنری مس��اجد اعالم ش��د.   
مسئول اطالعات و اخبار مساجد ستاد 
عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
در گفتگو با فارس گفت: کمیته مساجد 
دهه فجر انقالب اسالمی با مسئولیت 
ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری 
مس��اجد برنامه های ویژه ای را در ایام 
دهه فجر امسال تدارک دید ه اند. وی 
در ای��ن گفتگو برگزاری جش��نواره 
رش��ته های  در  مس��جد  بچه ه��ای 
نقاش��ی، روزنام��ه دی��واری، ش��عر، 
مقاله،  داس��تان کوتاه و عکس، افتتاح 
کتابخانه ه��ا، کانون ه��ا و دیگر مراکز 
فرهنگی - هنری وابس��ته به مساجد، 
انتشار و حمایت از کتاب های مرتبط 
با موضوع انقالب و مسجد، برگزاری 
مس��ابقه سراس��ری روزنامه دیواری، 
برگ��زاری اجتماع ب��زرگ روحانیون 
و ائم��ه جماعات سراس��ر کش��ور و 
برگزاری یک هزار مراسم شاخص در 
یک هزار مسجد با همکاری اعضای 
کمیته و شهرداری های سراسر کشور 
را از جمل��ه این برنامه ها برش��مرد. 
ب��ه گفت��ه واص��ف، اج��رای وی��ژه 
برنامه های پیروزی انقالب اسالمی در 
30 هزار مسجد، آذین بندی مساجد و 
ارسال اقالم تبلیغی به مساجد، اتخاذ 
تدابیر الزم برای برپایی ایس��تگاه های 
صلواتی در طول مسیرهای راهپیمایی، 
تعامل ب��ا ائم��ه جماعات مس��اجد 
سراسر کشور با هدف گسترش سطح 
همکاری ه��ا و مش��ارکت عمومی از 
طریق ارائ��ه پیش��نهادات، راهکارها 
در  مس��اجد  برنامه ه��ای  تبیی��ن  و 

ده��ه فج��ر، هماهنگ��ی با مس��اجد 
پیوستن  برای  راهپیمایی  مس��یرهای 
به گروه ه��ای مردمی، انتش��ار اقالم 
تبلیغی )بیانات حض��رت امام)ره( و 
مقام معظم رهبری( برای اس��تفاده در 
مسیرهای راهپیمایی، برگزاری منظم 
جلس��ات کمیته مس��اجد، برگزاری 
مس��ابقات متنوع فرهنگی - هنری به 
صورت مکت��وب، اینترنتی و پیامک، 
ارس��ال بی��ش از یک میلی��ون جلد 
کتاب کمک آموزش��ی و فرهنگی و 
دینی بین مس��اجد، اتخاذ تدابیر الزم 
برای برگزاری نماز جماعت باشکوه 
ظهر 22 بهمن در سراس��ر کش��ور و 

برنامه ری��زی جام��ع و نظام مند برای 
حضور پرنش��اط اهالی مس��اجد در 
برنامه بانگ تکبیر ش��ب 22 بهمن از 
دیگر برنامه هایی هس��تند که توسط 
ای��ن کمیت��ه در ایام دهه فج��ر اجرا 
می شوند. واصف تشکیل ستاد خبری 
کمیته مساجد با هدف انعکاس جامع 
برنامه مس��اجد در دهه فجر، تشکیل 
جلس��ات ختم قرآن کریم در مساجد 
سراس��ر کش��ور و نثار ثواب قرائت 
ب��ه روح پرفتوح امام راح��ل )ره( و 
ش��هدای انقالب اس��المی، برگزاری 
مس��ابقات تلویزیون��ی ب��ه صورت 
زیرنوی��س و... با موضوع مس��جد و 

انقالب،  انتشار روزنامه دیواری در 2 
شماره برای ارسال و اهدا به مساجد، 
برگزاری جش��نواره ب��زرگ جوانان 
مس��اجد در رشته فیلم کوتاه، تئاتر و 
نمایش��نامه نویس��ی، اهدای اقالم و 
تجهی��زات فرهنگی به مس��اجد در 
ایام اهلل دهه فجر، حضور جدی و مؤثر 
در برنامه میهمان��ی الله ها، برگزاری 
مراسم تجدید پیمان با آرمان های امام 
راحل )ره(  در حرم مطهر و منزل قدیم 
حض��رت امام )ره( در ش��هر خمین، 
برگزاری سلسله نشست های »انقالب 
و مس��جد« ب��ا موضوعات��ی همانند 
»مسجد و مقابله با جنگ نرم«، »جوان 
و انقالب«، »مسجد و دهه پیشرفت«، 
»جایگاه مسجد در تحوالت سیاسی 
ایران و جهان«، »مس��جد، رس��انه و 
انقالب« و... در سراس��ر کشور را نیز 
از برنامه های ویژه کمیته مساجد دهه 
فجر انقالب اسالمی برشمرد. به گفته 
مس��ئول اطالعات و اخبار مس��اجد 
ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری 
مس��اجد، تجلیل از خانواده شهدای 
انقالب اس��المی به صورت محلی یا 
منطقه ای حضور حماس��ی و گسترده 
ائم��ه جماعات، نمازگ��زاران،  هیأت 
امنا و فع��االن فرهنگی مس��اجد در 
راهپیمایی 22 بهمن و دیدار با مراجع 
عظام تقلید در آستانه دهه فجر انقالب 
اسالمی نیز از دیگر اقداماتی به شمار 
می آیند که کمیته مساجد ستاد مرکزی 
دهه فجر انقالب اسالمی در طول دهه 
فجر به اجرای آنها خواهد پرداخت. 
س��تاد مرک��زی ده��ه فج��ر انقالب 
اس��المی در محل شورای هماهنگی 
تبلیغ��ات اس��المی و ب��ه ریاس��ت 
محمدحسین زارع تشکیل شده است.

ضبط مجموعه »هزار گیس��و« شامل صد سال 
قانون ن��وازی در ای��ران به همت ملیحه س��عیدی و 

حمایت حوزه هنری به پایان رسید.    
به گزارش ایرنا این مجموعه شامل پنج سی دی 
است که در س��ی دی شماره یک آن آثاری از جالل 
قانون با همراهی آواز منوچهر شیرازی، مهدی مفتاح، 
سیمین آقارضی و ملیحه سعیدی آورده شده است. 

در چهار سی دی بعدی، چهارده نفر از زبده ترین 
ش��اگردان ملیحه س��عیدی آهنگس��از و قانون نواز 
صاحب س��بک ایران به همراهی س��ازهای کوبه ای 
آثاری از بزرگان موسیقی ایران از جمله؛ ابوالحسن 
صبا، علینقی وزیری، موسی معروفی، حسین دهلوی، 
فرامرز پایور، حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان و ملیحه 
سعیدی را اجرا می کنند. در مجموعه، حنانه سعیدی 
)دستگاه چهارگاه(، رابعه زند )آواز دشتی(، ابراهیم 
یساول زاده )دستگاه همایون(، پیام حکیم )آواز ابوعطا 
و دس��تگاه شور(، ش��اهرخ یعقوبی )آواز افشاری(، 
حدیث جناتی )دس��تگاه راستپنجگاه(، صمد عبدی 
)آواز ابوعطا(، مژگان محمدحسینی )دستگاه شور(، 
مرجان مهربان )دس��تگاه نوا(، حدیثه شرح قاموس 
)دستگاه همایون(، هورا مصلحی )دستگاه ماهور(، 

مهرش��ید پورکهواز )آواز اصفهان(، آفرین نظری جو 
)دس��تگاه س��ه گاه( و صبا جمالی )بی��ات ترک( در 
»هزارگیس��و« به اجرای قانون می پردازند. همچنین 
پوریا شهرستانی یکتا )کوزه(، مهدی رحمانی )تنبک(، 
پدرام بلورچی )تنبک و پرکاشن(، علی مبرقع )تبال 
و کاس��وره(، عمران فروزش )تنب��ک، دهل و دف( 
و س��جاد منصوری )تنبک( س��ازهای کوبه ای این 
مجموعه را می نوازند. همچنین قطعه »س��بکبال« از 
ساخته های حسین دهلوی و همچنین با تنظیم وی 
برای ساز قانون، توسط ابراهیم یساول زاده، رابعه زند 
و حنانه سعیدی به صورت سه نوازی اجرا شده اند. 

یک قطع��ه همن��وازی کوبه ای توس��ط پدرام 
بلورچ��ی و علی مبرقع ب��ا اجرای انواع س��ازهای 
کوب��ه ای در این مجموعه ش��نیده می ش��ود. ملیحه 

س��عیدی درباره انتخاب نام این مجموعه به پایگاه 
اطالع رسانی موسیقی ایران گفت: قانون در حقیقت 
یک س��از ایرانی است که تا هزار سال پیش در ایران 
رونق داشته است که پس از آن توسط اعراب مورد 
توجه قرار گرفت و اندک اندک در ایران به فراموشی 
سپرده شد. این ساز که بیشتر توسط آشوریان نواخته 
می ش��د در عرب به آلت اآلشور مشهور بود. پیش از 
آن، ساز قانون در ایران »هزار گیسو« نام داشت چرا 
که سیم های آن از روده حیوانات بود و اضافه سیم ها 
در سمت راس��ت س��از آویزان بود که شبیه گیسو 
می شد. وی افزود: قانون از صد سال پیش که مجدداً 
توسط رحیم قانونی به ایران بازگشت، با سبک عربی 
نواخته می ش��د که من با استفاده از نواهای ایرانی و 
نوازندگی با ده انگشت و همچنین با تغییراتی که روی 
این س��از توسط اس��تاد قنبری مهر و همسر و پسرم 
صورت گرفت این س��از رنگ و بوی ایرانی گرفته 

است. 
مجموعه قانون نوازی »هزارگیسو« توسط مهدی 
س��الک اردستانی در اس��تودیو پژواک حوزه هنری 
ضبط شده است و به زودی توسط مؤسسه خانه هنر 

منتشر خواهد شد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: آیین نامه تبلیغات 
کتاب در رسانه ملی باید برای تبلیغاتی متفاوت از 

تبلیغات سایر کاالهای تجاری نگاشته شود.
علی اکبر اشعری در گفتگو با ایبنا، بیان داشت: 
تبلیغات کتاب در رس��انه مل��ی باید بتواند تحولی 
اساس��ی در حوزه نش��ر ایجاد کند، وگرنه تأثیری 
در افزای��ش فرهنگ کت��اب و کتابخوانی نخواهد 

گذاشت.
وی افزود: 30 س��ال تجربه انقالب اس��المی 

در زمینه اطالع رس��انی و تبلیغات مش��خص کرده 
اس��ت تحول جدی در حوزه نشر از طریق تدوین 
آیین نامه ها ص��ورت نمی گیرد بلکه باید تمهیداتی 

اساسی برای آن درنظر گرفته شود.
رئیس سازمان اس��ناد و کتابخانه ملی ایران با 
اشاره به اینکه دولت و رسانه ملی باید از تبلیغات 
کتاب حمایت کنند، توضیح داد: این آیین نامه نباید 
به محلی برای منازعه تبدیل شود زیرا معرفی یک 
کتاب و عدم توجه به برخی از آثار پیامدهای منفی 
نیز خواهد داش��ت، بنابراین این امر باید برای آثار 

پرمحتوا و باکیفیت اجرا شود.
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، براس��اس آیین نامه اجرایی حمایت از 
نشر، مصوبه هیأت وزیران با نگاه ویژه به موضوع 
اطالع رسانی و تبلیغات در رسانه، در حال تدوین 
آیین نامه اطالع رسانی و تبلیغات کتاب در رسانه ها 
است. تدوین این آیین نامه، فرصتی مناسب را برای 
ناش��ران سراسر کش��ور فراهم می کند تا نسبت به 
معرف��ی و ارائه کتاب های خ��ود به مخاطبان اقدام 

کنند.

کالم نور
امام موسی کاظم )ع(:

مصیبت برای شکیبا یکی است و برای بی تابی کننده دوتاست.

روی خط فرهنگ

مهمترین برنامه های کمیته مساجد دهه فجر اعالم شد

پیشکس��وت خبرنگاران و عکاسان استان 
چهارمحال و بختیاری اس��تاد نادر صبوری دار 
فانی را وداع گف��ت. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری، مدی��رکل فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی استان درگذش��ت هنرمند فقید 
نادر صبوری تبریزی پیشکسوت خبرنگاران و 
عکاسان اس��تان را به جامعه هنری و هنرمندان 
اس��تان و همچنین ب��ه دوس��تداران و خانواده 

محترم صبوری تسلیت گفت. داریوش رضوانی 
اف��زود: ن��ادر صب��وری یکی از خبرن��گاران و 
عکاس��ان متعهد، پرتالش و ارزش��مند عرصه 
مطبوعات اس��تان بود که مجموعه ارزشمندی 
از عکس های دوران انقالب و دفاع مقدس را 

تهیه و نگهداری کرده است.
وی تصریح کرد: حرفه خبرنگاری یکی از 
مشاغل پرخطر اس��ت و دولت همیشه قدردان 

زحمات این عزیزان بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان از 
برگزاری مس��ابقه عکس ب��ا عنوان جلوه های 
حض��ور در ده��ه فجر امس��ال خب��ر داد. به 
گزارش رواب��ط عموم��ی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری، داریوش 
رضوان��ی گفت: مس��ابقه عک��س جلوه های 
حض��ور با موضوع راهپیمایی 22 بهمن س��ال 
1388 هجری شمسی در دو بخش حرفه ای و 

غیرحرفه ای برگزار می شود.
وی اف��زود: در بخش حرفه ای ش��رکت 
کنندگان می تواند حداکث��ر 5 قطعه عکس یا 
ی��ک مجموعه 5 عکس��ی به صورت س��یاه و 
س��فید یا رنگ��ی در ابعاد حداکث��ر 40×30 به 

دبیرخانه ارسال کنند. 
 وی تصریح کرد: ارسال عکس به صورت 

چ��اپ روی کاغذ عکاس��ی الزامی اس��ت و 
 CD عالقه مندان عالوه بر نس��خه چاپی باید
عکس ه��ا را با رزولیش��نDP/300 و فرمت 

JPG به دبیرخانه ارسال کنند.
 وی در ادام��ه تأکی��د ک��رد: در بخ��ش 
غیرحرف��ه ای عکس��برداری ب��ا دوربین های 
معمولی و تلفن همراه اس��ت که آثار ارس��الی 
به ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستانها 
تحویل داده می شود تا پس از داوری اولیه به 
دبیرخانه مرکزی واق��ع در مجتمع فرهنگی و 

هنری غدیر، ارسال شود.
 خاط��ر نش��ان می ش��ود: عکس ه��ای 
مجموع��ه ای باید با عدد مش��خص ش��ود و 
هرگون��ه دخل، تصرف و تغیی��رات رایانه ای 

باعث حذف اثر از مسابقه می شود. 

مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
چهارمح��ال و بختی��اری  از کس��ب رتب��ه  6 
رواب��ط عموم��ی ای��ن اداره کل  در ارزیاب��ی 
عملکرد خبری استانها در پایگاه اطالع رسانی 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی خبر داد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی چهارمح��ال و بختی��اری، 
داری��وش رضوان��ی گفت: براس��اس ارزیابی 
عملکرد خبری اس��تانها در 3 ماهه س��وم سال 

جاری اس��تان چهارمحال و بختیاری در پایگاه 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به صورت کیفی با کس��ب 82 امتیاز رتبه 6 را  
در کش��ور  به خود اختصاص داد. وی افزود: 
براساس همین جدول 153  خبر توسط روابط 
عمومی این اداره کل به پایگاه اطالع رس��انی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ارسال شده  
که از نظر کمی این اس��تان در بین استانها رتبه 

10 را کسب کرد. 

کاریکاتور

نگین نقیه

کتاب

چشمانی که زندگی را قاب می گرفت بسته شد  

رتبه 6 عملکرد خبری استان چهارمحال و بختیاری

مسابقه عکس با عنوان جلوه های حضور برگزار 
می شود  

سردار شهید
 ایرج آقابزرگی 
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قمر بنی هاشم)ع( 
خصوصیات اخالقی

رفت��ارش با خانواده بس��یار خوب 
ب��ود و به پ��در و مادر و همس��رش 
بس��یار احترام می گذاش��ت. همیشه 

از مادرش ب��ه خاطر زحمت هایی که 
برایش کشیده بود تش��کر می کرد. او 

خانواده اش را برای پذیرش ش��هادتش 
آماده می ک��رد گرچه به خاط��ر داریم، 
جمل��ه ای که مادرش��ان، اولی��ن بار که 
فرزندش می خواست به جبهه برود در 
جواب مخالفان گفت: مگر فرزند من از 
علی اکبر حس��ین )ع( عزیزتر است؟ از 
دام��ان چنین زن هایی اس��ت که چنین 

فرزندانی به معراج می رسند.
اخالق و رفتار شهید به گونه ای 
ب��ود که حت��ی منحرف��ان را به خود 
جلب می ک��رد. ایش��ان در اوقاتی 

ک��ه در مرخص��ی بودند، 
به ساختن اینگونه افراد 
می پرداختن��د و اف��راد 
بسیاری را به راه راست 
هدایت می کردند و بعد 
از ش��هادت نیز خونش 

اف��راد  هدای��ت  باع��ث 
دیگری شد.

عکس روز

عکس هایی از زنده یاد نادر صبوری
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