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استاندار در اولین نشست مطبوعاتی با خبرنگاران عنوان کرد:
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 وقف نانوایی سیار 
به حرمین کربالی معال 7 3

 با تیم ملی
 همکاری می کنیم

 س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان اصفهان با ابراز رضایت از گ��روه تیم اش در
 لیگ قهرمانان آسیا گفت: با بازگشت سوکای و نویدکیا و اضافه شدن بازیکنان 
 خارجی جدید اعتماد به نفس بیش��تری برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا

 پیدا می کنیم و همراه با  الهالل مدعی اصلی صعود از گروه هستیم.
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 طالبی سرپرست
 دانشگاه  اصفهان شد
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 گردنه کلوسه فریدونشهر
 بازگشایی شد

 با  قلیان جانمان را 
دود می کنیم

 رییس پلیس اطالع��ات و امنیت عموم��ی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی 
ابطال پروانه های کس��ب در سال جاری نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل، افزود: متاس��فانه اصحاب رسانه و 
متولیان فرهنگی و سالمت، آن گونه که شایسته است، 
ب��رای اطالع رس��انی در خصوص مضرات قلی��ان اقدام 

نکرده اند و الزم است تا آگاه سازی به نحو مناسب ...
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 کاهش ارزش پول ملی
 به صنعتگران آسیب می زند

عضو هیات مدی��ره خانه صنعت و مع��دن اصفهان گفت: 
متاس��فانه کاه��ش ارزش پ��ول مل��ی باعث آس��یب به 
صنعتگران ش��ده و فش��ار بانک ها به واحدهای صنعتی 
را افزای��ش داده اس��ت. برکتی��ن با اش��اره ب��ه وضعیت 
صنعت در اس��تان اصفهان اظهار داشت: شرایط صنعت 
در اس��تان اصفهان و کل کش��ور تفاوت چندان��ی ندارد. 
وی افزود: با توجه به این  که دول��ت یازدهم اولویت خود 
را بر بهب��ود وضعیت اقتصادی و آش��تی با کش��ورهای 
 دیگر گذاش��ته اس��ت، س��بب به وجود آمدن امیدهایی

 در دل مردم و به خصوص صنعتگران شده است.

 افزایش آب بها
در روستاها متوقف شد

قائم مق��ام وزیر نیرو با اع��الم توقف طرح ادغام 
آبفای شهری و روستایی که در اواخر کار دولت 
سابق آغاز شده بود، گفت: به چند دلیل مهم از 
جمله جلوگی��ری از افزایش تعرف��ه و پول آب 
روستاییان، این طرح حداقل تا چند سال آینده 

متوقف شد.
س��تار محمودی از توق��ف اجرای ط��رح ادغام 
شرکت های آب و فاضالب ش��هری و روستایی 
 کش��ور که در اواخر کار دولت س��ابق مطرح و

 به صورت پایلوت در برخی استان ها انجام شده 
بود خبر داد و گفت: در این باره مجلس نظراتی 
درباره ادغام ها داشت که نفعی برای مردم ندارد.

قائم مق��ام وزیر نی��رو اظهارداش��ت: نظر وزیر 
نیرو هم این ب��ود که اگر این ط��رح نفعی برای 
مردم دارد ادامه یابد. برای این موضوع جلسات 
 متعددی با آبفای شهری و روستایی داشتیم و با

  اس��تانداری ه��ا ه��م صحبت ش��د، پ��س از 
جمع بندی کار در شورای عالی وزارتخانه مطرح 

 کردی��م و در نهایت تصویب ش��د ک��ه ادغام ها
 صورت نگیرد.محمودی خاطرنشان کرد: آب و 
فاضالب روستایی دولتی و آبفای شهری بخش 
غیردولتی اس��ت و نمی توان نی��رو را از بخش 
دولتی به غیردولتی و یا برعک��س منتقل کرد. 
نکته دوم پول آب و هزینه فاضالب روستایی بود 
که هم اکنون 3۰ درصد هزینه ای اس��ت که در 

شهرها پرداخت می شود.
وی ادام��ه داد: اگر ادغام ها ص��ورت می گرفت 
روستاها نیز باید به اندازه شهرها هزینه پرداخت 
می کردند. هم اکنون خدمات ارایه ش��ده برای 
روستاها در این بخش نیم درصد و برای شهرها 
38 درص��د اس��ت؛ بنابراین اگر ادغ��ام صورت 
می گرفت س��رمایه گذاری دولت ب��رای آبفای 
روس��تایی از محل اعتبارات عمومی دولت بود 
و در ش��هرها نیز باید از محل درآمد و وام های 
ش��رکت ها تامین می ش��د و این ها با یکدیگر 

تفاوت هایی را داشته است.

قائم مقام وزیر نیرو:

برف، پاییز فریدن و بویین میاندشت را سفید كرد
 در هفت��اد و نهمی��ن روز از فص��ل پایی��ز، بارش زیب��ای برف 
شهرستان های فریدن و بویین میاندش��ت را سفیدپوش کرد.

رییس اداره هواشناسی فریدن در بویین میاندشت، اظهار داشت: 

بارش برف از س��اعات اولیه شب گذش��ته در این دو شهرستان 
 آغاز ش��د و تا صبح دیروز میزان این بارش ها به 8/5 میلی متر 
رس��ید.نوروز ملکی تصریح کرد: در حال حاضر ه��وای این دو 

شهرستان صاف و آفتابی می باشد که این روند تا امروز نیز ادامه 
خواهد داشت و بر اساس پیش بینی ها در روزهای پنج شنبه و 

جمعه احتمال ریزش های جوی وجود دارد.
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استاندار در اولین نشست مطبوعاتی با خبرنگاران عنوان کرد:

گزارش 80  روز تدبیر   در اصفهان
رسول زرگر پور، استاندار اصفهان در نشست خبری که به مناسبت ارایه گزارش هشتاد 
روزه فعالیت خود در اس��تان اصفهان برگزار کرد ایجاد تعامل و هم افزایی بین ادارات 
مختلف را از مهم ترین دس��تاوردهای 8۰ روزه خود عنوان کرد و ادامه داد: در گذشته 
بسیاری از ادارات و ارگانهای دولتی در سطح اس��تان اصفهان رابطه خوبی نداشتند و 
این اختالف نظرها نتیجه سرریز شدن جمعیت سرگردان بین ادارات به استانداری بود 

که خوشبختانه در حال حاضر به میزان قابل توجه ای این مشکل مرتفع شده است.
او شفاف سازی فعالیت و وظایف ارگانهای مختلف را از دیگر دستاوردهای خود در این 
بازه زمانی دانست و ادامه داد: در حال حاضر مسئوالن ارگانها باید به ارباب رجوع خود 

پاسخگو باشند و مراجعه ارباب رجوع ادارات به استانداری بیانگر ضعف آن اداره است.

فضای تعاملی در اصفهان ایجاد شده است
اس��تاندار اصفهان در ادامه صحبت هایش از ایجاد فضای تعاملی خوب ایجاد شده در 
اصفهان یاد کرد و افزود: خوشبختانه روابط بین نمایندگان مجلس و شهرداری اصفهان 
با اس��تانداری اصفهان بهبود یافته و نشس��ت ها و تعامالت زیادی بین این دس��ته از 
مسئوالن ایجاد شده  که قبال این رابطه تقریبا کم رنگ شده  بود. زرگرپور عدم تکمیل 
پروژه هایی مانند مصلی، ورزش��گاه نقش جهان، آلودگی هوا و مت��روی اصفهان را  از 
مهم ترین مباحث موجود در اس��تان اصفهان اعالم کرد و بیان داش��ت: اکنون شرایط 

مساعدتری نسبت به گذشته برای حل این مشکالت بوجود آمده است.
استاندار اصفهان که عدم مطرح کردن مشکالت استان اصفهان از سوی مسئوالن این 
استان را بزرگ ترین عامل شناخت استان به عنوان استانی برخوردار اعالم کرد در این 
 خصوص اظهار داش��ت: در گذشته مسووالن از مطرح کردن مش��کالت استان امتناع 
می کردند ولی اعتقاد دارم که مش��کالت باید هم برای مردم و هم برای مسووالن ملی 

مطرح شود تا مشکالت فعلی شهر اصفهان با سرعت بیشتری مرتفع گردد.
وی ادامه داد: خودمان اصفهان را برخوردار جلوه دادیم و باید برای پاک کردن این چهره 

از اصفهان اقدامات اساسی صورت گیرد.

روستانشینی در اصفهان به انزوا رفته است
زرگرپور از شهر نش��ین بودن 85 درصد اصفهانی ها نیز خبر داد و ادامه داد: در استان 
اصفهان روستانشینی به انزوا رفته اس��ت و این در حالی است که در سطح کشور آمار 
شهرنشینی 35 درصد است. استاندار اصفهان در ادامه به انتخاب بیش از 1۰3 شهردار 
از 1۰5 شهردار شهرداری های استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در این راستا شهردار 

29 شهر ابقا شده و شهردار 37 شهر دیگر نیز از شهرداری های دیگرآمده اند.
وی با بیان اینکه انتخاب سریع شهرداران نش��انگر توان اعضای شورای اسالمی شهر و 
روستا در این دور است، ادامه داد: 65 درصد از شهرداران استان سابقه اجرایی و شهردار 
بودن را دارند.زرگرپور حل مش��کل آلودگی هوا را اولین دس��تور کار خود در خصوص 
بررسی مشکالت استان اصفهان عنوان کرد و ادامه داد:آلودگی هوا، نخستین مشکلی 
بود که از استان اصفهان در س��طح وزارتخانه های مختلف مطرح کردیم. بنابراین دور 
از انتظار نبود که نخس��تین فردی که از دولت به اصفهان آمد، رییس سازمان حفاظت 

محیط زیست بود. 

شرایط آلودگی هوا در اصفهان بسیار نگران کننده است
وی در خصوص وضعیت فعلی آلودگی هوا در شهر اصفهان اظهار داشت: اکنون وضعیت 
آلودگی هوای اصفهان بسیار نگران کننده شده و این ش��رایط، در شان مردم اصفهان 
نیست. نباید در طول یک سال، 25۰ روز وضعیت اینورژن در اصفهان وجود داشته باشد 

و 26 روز نیز تعطیلی به این استان تحمیل شود.
اس��تاندار اصفهان در خصوص اقدامات انجام ش��ده در خصوص کاهش آالینده ها نیز 
گفت:  تاکنون، س��ه مطالعه جامع درباره آلودگی هوای اصفهان انجام ش��ده؛ گروهی 

ماموریت پیدا کردند تا نتایج این سه مطالعه تخصصی را به صورت ویژه و دقیق مطالعه 
کنند.

 بر اساس همین نتایج، طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان تدوین شد که از ماه 
آینده به اجرا درمی آید. بر اس��اس این طرح، همه دستگاه های اجرایی استان اصفهان 

برای کاهش آالینده ها، بسیج می شوند.
زرگرپور که خودروها را عامل اصلی آلودگی هوا در اصفهان عنوان کرد، ادامه داد: اکنون 
7۰ درصد آلودگی های هوا در اصفهان، مربوط به خودروها اس��ت. بنابراین باید عبور و 
مرور خودروها را با قوانین خاص محدود کرد و در کنار آن، ناوگان حمل و نقل عمومی 

را نیز تقویت کرد. 
 وی با اشاره به آلودگی ناشی از نیروگاه های اصفهان و شهید منتظری نیز اظهار داشت: 
 2۰ درصد آلودگی های هوا نیز مربوط به دو نیروگاهی اس��ت ک��ه به دلیل کمبود گاز، 
8۰ درصد س��وخت خود را از مازوت تامی��ن می کنند و همین عامل، س��بب آلودگی 
بسیار زیاد هوا می شود. البته می دانیم که حذف سوخت مازوت از نیروگاه های اصفهان 
یک شبه امکان پذیر نیست اما تهدیدهای الزم را انجام داده ایم و امیدواریم میزان مصرف 
مازوت این نیروگاه ها کمتر ش��ود. وی ادامه داد: 1۰ درصد آلودگی هوای اصفهان هم 

مربوط به فعالیت صنایع مختلف است.
اس��تاندار اصفهان در خصوص  برخی از اغراق های مس��ئوالن در خص��وص آالینده 
بودن صنایع نیز اظهار داشت:  صنایع آالینده مجبور به پرداخت عوارض آالیندگی به 
شهرداری ها هستند، برخی تالش می کنند تا میزان آالیندگی صنایع در استان بیش از 
میزان حقیقی اعالم شود تا به این صورت عوارض آالیندگی بیشتری نیز پرداخت شود.

 ما اعتقاد داریم ک��ه باید برای ش��هرداری ها درآمد پایدار ایجاد کرد ت��ا صنایع متهم 
به آالیندگی هوا نباش��ند. البته با مشکالت دیگر زیس��ت محیطی نظیر آلودگی آب و 
آلودگی خاک هم در اصفهان روبه رو هستیم که در مقایسه با آلودگی هوا، اولویت های 

پایین تری دارند.

نرخ بیکاری اصفهان از بیکاری کشور بیشتر است
استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان علیرغم اینکه صنعتی ترین استان کشور به شمار 
می آید نرخ بیکاری آن از متوسط نرخ بیکاری کشور باالتر است.رسول زرگر پور اظهار 
کرد: مردم در انتخابات 2۴ خرداد با رأی خود رویکرد جدیدی را رقم زند و ش��عارهای 
دکتر روحانی نیز  تجلی خواس��ت و اراده مردم بود .وی با تاکید بر اینکه باید خواست 
و مطالبات مردم  س��رلوحه  فعالیت ها قرار گیرد، گفت: باید ش��عارهای رئیس جمهور 
و مطالبات مردم اجرایی ش��ود و به منصه ظهور برس��د. اس��تاندار اصفهان افزود: باید 
سیاست ها، برنامه های اجرایی و رویکردهای دولت در جهت تحقق شعارهای انتخاباتی 

ارائه و اجرا شود.
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 ) سهامی عام(   

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

سایی شرکتهای توانمند در زمینه عملیات مربوط به آماده سازی ، تجهیز و استخراج  شنا
 1/6 میلیون تن زغالسنگ خام 



چهره روزيادداشت

 وزارت اطالعات
 مسببان شنود را شناخت 

علی مطهری در ادعایی از ش��نود تلفن های هم��راه تمامی نمایندگان 
مجلس و اقدام دوباره برای کار گذاش��تن ش��نود در دفتر کارش خبر 
داد و گفت که وزیر اطالعات اس��امی مسببان ش��نود دفترش را به وی 
اعالم کرده است. نماینده تهران که چندی پیش از کشف دستگاه های 
ش��نود در دفترش خبر داده بود، در برنامه ای دانش��جویی گفته است: 
دفتر نمایندگان مجلس، محل رفت و آمد بسیاری از سیاسیون است و 
در دفتر کار من نیز سیاس��یون زیادی رفت و آمد دارند که به دلیل این 
رفت و آمدها، بعضی نس��بت به این گون��ه ورود و خروج ها به دفتر من 

حساس شدند.

تعويق تصويب تحريم های جديد 
علیه ايران 

در حالی که سنا برای تصویب طرح تحریم های جدید علیه ایران آماده 
می ش��د، رییس کمیته بانکداری س��نا اعالم کرد در حال حاضر از این 
طرح حمایت نمی کند.درخواست دولت »باراک اوباما« رییس جمهور 
امریکا از کنگ��ره برای تعویق تحمی��ل تحریم های بیش��تر علیه ایران 
سه شنبه گذشته از حمایت کلیدی در س��نا برخوردار شد زیرا رییس 
کمیته بانکداری سنا امریکا اعالم کرد که در حال حاضر از طرح تصویب 
تحریم های جدید علیه ایران حمایت نمی کند.کمیته بانکداری س��نا 
امریکا در حالی حاضر شده اس��ت که تصویب تحریم های جدید علیه 
ایران را به حالت تعویق درآورد که دولت اوباما اعالم کرد: تصویب چنین 
 تحریم هایی مذاکرات 1+5 با ایران برای رس��یدن به یک توافق نهایی

 در خصوص برنامه هسته ای تهران را در خطر قرار می دهد.

 فرصت دولت 
برای تشکیل سازمان مديريت 

 در جلسه مجلس ش��ورای اس��المی و در جریان بررس��ی طرح ادغام 
معاونت ه��ای برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی و توس��عه  مدیریتی 
 و س��رمایه انس��انی ریی��س جمه��ور و تش��کیل س��ازمان مدیریت و

برنامه ریزی کشور، نمایندگان پیشنهاد مطرح شده از سوی کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاس��بات کل کش��ور در خصوص جایگزینی آن با 
ماده یک گزارش کمیس��یون اجتماعی به مجلس ش��ورای اسالمی را 
مورد بررسی قرار دادند.بر اساس ماده یک گزارش کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی »در راس��تای تحقق اصل 126 قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ایران و به منظور انجام امور برنام��ه و بودجه و امور 
اداری و استخدامی کشور، س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که 
در این قانون سازمان نامیده می ش��ود ظرف 6 ماه از تاریخ الزم االجرا 
 ش��دن این قانون از ادغ��ام معاونت برنام��ه ریزی و نظ��ارت راهبردی

  ریی��س جمه��ور و معاون��ت توس��عه مدیری��ت و س��رمایه انس��انی 
رییس جمهور، تحت مس��وولیت مس��تقیم رییس جمهور با وظایف و 

اختیارات مذکور در این قانون تشکیل می شود«.

 چرخش دوباره »حماس« 
به سوی تهران 

یکی از مقام های ارش��د جنب��ش »حماس« از بهبود رواب��ط این گروه 
فلس��طینی با ایران خبر داد.به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، »محمود 
الزهار« در نشس��تی خب��ری در »غزه«، با اش��اره به این ک��ه »رابطه 
 حماس با ایران تحت تاثیر وضعیت سوریه قرار داشته«، گفت: »روابط

 دو طرف احیا شده است.« محمود الزهار »خروج نیروهای سیاسی این 
گروه از سوریه را نش��انه بی طرفی جنبش »حماس« در درگیری های 
سوریه دانست« و گفت: »ما تاکید کرده ایم که در امور داخلی سوریه یا 

کشورهای عرب دیگر دخالت نمی کنیم.«

 اولین جلسه سران قوا 
برگزار شد 

رییس جمهور نخستین جلسه خود را با س��ران قوای مقننه و قضاییه 
خوب توصیف کرد و گفت: در این جلسه بیشتر بحث ها درباره مشکالت 
کش��ور به ویژه مس��ایل اقتصادی و آس��یب های اجتماعی بود.حسن 
روحانی که پس از حدود یک س��اعت جلس��ه با علی الریجانی و آملی 
 الریجانی روس��ای قوای مقنن��ه و قضاییه در جمع خبرنگاران س��خن 
می گفت اف��زود: در این خصوص بحث ش��د که چه طور م��ی توان با 
همیاری برای حل مس��ایل کشور قدم برداش��ت.رییس جمهور گفت: 
مردم عزیز کشورمان می دانند که قوای س��ه گانه طبق قانون اساسی 
وظایف خاصی دارند و تفکیک ش��ده اند اما به رغم این مساله در قانون 
اساسی بر این موضوع تاکید شده اس��ت که چه طور می توان با تعامل 
و توافق مسایل مختلف کش��ور را حل و فصل کرد.روحانی افزود: یکی 
از بحث ها این بود که با چه س��ازوکاری می توان این سه قوه را به هم 

نزدیک کرد تا مسایل مختلف حل شود.

این گونه که از س��خنان اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری 
پیداست قرار اس��ت محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس شورای 
اس��المی و همچنین نایب رییس این جبهه پس از مراسم چهلم 
مرحوم »عس��گراوالدی« دبیر کل پیش��ین، به س��مت دبیرکلی 
این تشکل سیاس��ی برگزیده ش��ود. جبهه پیروان خط امام)ره( 
ورهبری ائتالفی از 1۴ گروه سیاس��ی اصول گرا اس��ت که پس از 
درگذشت حبیب اهلل عسگراوالدی دبیرکل این جبهه، محمد رضا 
باهنرنایب رییس این جبهه، تا زمان برگزاری انتخابات در شورای 
مرکزی، ریاست جلسات آن را بر عهده گرفت. حال به گفته برخی 
از اصولگرایان قراراست پس از مراسم چهلم مرحوم عسگراوالدی 
درخصوص انتخاب رییس جدید تصمیم گیری شده و به احتمال 
زیاد با اجماع اعضا بر روی ریاس��ت باهنر شخص دیگری داوطلب 
نش��ده تا رییس با رای باال انتخاب ش��ود. در همین حال محسن 
کوهکن از دیدار چهره های تاثیرگذار حقیقی و حقوقی در جریان 
 اصولگرایی برای رس��یدن به س��ازوکار وحدت خبر داده و با بیان

 این که رایزنی های چهره به چهره ب��ه صورت دو نفره و چند نفره 
برای ایجاد وحدت در این جریان شروع شده در خصوص پیشنهادها 
برای ریاست جبهه پیروان ، گفته اس��ت: یکی دو جلسه در مورد 
این موضوع در جلس��ه جبهه پیروان صحبت هایی ش��ده است و 
با هماهنگی که میان تش��کل ها به وجود آمده قرار ش��ده است با 

هماهنگی و اجماع یک گزینه را به عنوان دبیرکل انتخابات کنیم.

پیش از این نیز دبیرکل جامعه اسالمی نمایندگان ادوار مجلس از 
دیدار جداگانه محمد رضا باهنر با اعضای شاخص جبهه پایداری، 
جمعیت ایثارگران خب��ر داده و گفته بود: محت��وای این دیدارها 
وحدت و همدلی اصولگرایان در انتخابات است. ضمن این که ویژگی 
و خصلت باهنر همواره در جهت همگرایی وحدت اصولگرایان بوده 
است. در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم با توجه به این که او یکی 
از نامزدهای جبهه پیروان بود اما به دلیل رسیدن به اجماع و دوری 
از تفرقه در انتخابات ثبت نام نکرد. از ای��ن رو ی وی در انتخابات 
آینده بر وحدت نیروهای اصولگرا تاکید دارد.اما صحبت از دبیرکلی 
باهنر بر جبهه پیروان در حالی اس��ت که باهنر خود، به لحاظ این 
که  نمی توان جایگزینی برای مرحوم عسگراوالدی پیدا کرد، بحث 
جانشینی نمادین را پیش از این مطرح کرده بود . البته وی زمانی که 
بحث دبیرکلی ناطق نوری بر این جبهه مطرح بود نیز گفته بود: این 
پیشنهاد را با ایشان مطرح نکردم زیرا می دانستم وی این مسوولیت 
را نمی پذیرد و به این مس��اله یقین دارم.حال باید گفت در این که 
 اصولگرایان باید برای رفتن به س��مت همگرایی، ساختار تعریف 
ش��ده ای برای وحدت طراحی کرده و با آس��یب شناسی عملکرد 
گذشته و جلوگیری از انش��قاق و اختالف در زمان تصمیم گیری 
نهایی به س��مت اس��تفاده از خرد جمعی ب��زرگان و چهره های 
ذی نفوذ حرکت کنند ش��کی نیس��ت اما باید دید ک��ه آیا باهنر 
 وجاهت کافی برای وحدت بخش��ی بین اصولگرایان را دارد یا نه؟ 

بررسی سوابق سیاسی باهنر نشان می دهد که وی در برهه ای از 
زمان جزو حامیان احمدی نژاد بوده هر چند که می گوید پس از آن 
با رفتار سیاسی خود نشان داده که از حمایت از وی توبه کرده است. 
باهنر پیش از این در خصوص حمایتش از احمدی نژاد با بیان این 
که از نقاط مثبت دولت احمدي نژاد دفاع مي کنم، گفته اس��ت: از 
کارهایي حمایت کردم که به نفع کشور بوده و اگر کسي سراغ دارد 
که من در جایي از احمدي نژاد حمایت کردم که به نفع کشور نبوده 
است، از مردم عذرخواهي خواهم کرد.وی همچنین می گوید: من 
با احمدی نژاد 20 سال دوست بودم در سال 83 قرار بود وی شهردار 
تهران شود، ما احمدی نژاد را برای شهردار شدن نمی خواستیم، 
وی را برای ریاست جمهوری می خواستیم اما فکر نمی کردم وی 
به این زودی رییس جمهور شود! احمدی نژاد از تمامی دولت های 
گذشته پرکارتر بود اما فکر می کرد باید خودش به جای همه کار 
کند.اما نکته دیگر این که باهنر که امروز گفته می ش��ود به دنبال 
وحدت اصولگرایان بوده و در همین رابط��ه دیدارهایی با اعضای 
جبهه پایداری نیز داشته است پیش از این جزو مخالفان سر سخت 
این گروه بود تا جایی که پیش از ای��ن گفته بود اگر اعضای جبهه 
 پایداری منش��ور جامعتین را نپذیرند و بهانه جویی کنند از روی

 آن ها رد خواهیم شد. وی همچنین با روشن کردن اختالف دیدگاه 
اصولگرایان با تفکرات جبهه پایداری، می گوید: ما سواالتی پیرامون 
جبهه پایداری داریم که بی جواب مانده است. جبهه پایداری باید 
خودش را تعریف کرده و موضعش را با فتنه، انحراف، دولت نهم و 
دولت دهم مشخص کند؛ چرا که حرکت گفته مانی دولت دهم را 

از دولت نهم متفاوت می دانم.
از سوی دیگر باهنر در زمره سیاستمدارانی است که در مقاطعی از 
زمان مواضع متفاوتی را اتخاذ کرده و همچنین جزو شخصیت هایي 
اس��ت که زیاد نمی توان او را به یک پایگاه سیاسی خاص محدود 
کرد زیرا در ش��رایط مختل��ف رفتارهای متفاوت��ی را از خود بروز 
 داده ک��ه با رجوع به گذش��ته می ت��وان به این چرخ��ش مواضع 

پي برد.
حال بای��د گفت هرچن��د زم��ان آن رس��یده ک��ه اصولگرایان با 
آسیب شناس��ی و ارزیاب��ی دقیق از نتای��ج انتخابات گذش��ته، از 
خودگرایی، تندروی و کندروی پرهیز کرده و به مشترکات اهمیت 
دهند اما ش��خصی که به عنوان هماهنگ کننده انتخاب می شود 
نیز باید فردی جامع الطرفین بوده و از پختگی الزم در این زمینه 
برخوردار باشد گو این که اصولگریان چهره های برجسته تر از باهنر 
را نیز دارند که از قدرت وحدت بخش��ی باالتری برخورداربوده و یا 
این که گذشته آ ن ها نزدیکی بیش��تری را به تفکرات اصولگرایان 

نشان می دهد.

پرسشی مهم در برابر رايزنی های پشت پرده

درخواست امحای آيا اصولگرايان درباره باهنر به جمع بندي مي رسند 
سالح شیمیايی اسرايیل 

احمد اوزومجو، رییس سازمان منع استفاده از سالح های 
شیمیایی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: 
پس از آن که س��وریه به کنوانس��یون منع س��الح های 
شیمیایی پیوست، اسراییل، مصر و کره شمالی نیز باید 
به این کنوانسیون پیوسته و سالح های شیمیایی خود را 
منهدم کنند.وی تصریح کرد: انگوال، میانمار و س��ودان 
جنوبی آماده هستند تا به کنوانس��یون منع سالح های 
شیمیایی بپیوندند.اوزومجو پس از دریافت جایزه صلح 
نوبل عنوان داش��ت: با عضویت س��وریه در سازمان منع 
استفاده از سالح های شیمیایی، من بر این باور هستم که 
طرف های دیگر نیز باید در خصوص سالح های شیمیایی 

خود تجدیدنظر کنند.
وی افزود: از نظ��ر من هیچ توجیه و بهان��ه ای برای عدم 
پیوستن برخی طرف ها به کنوانس��یون منع سالح های 

شیمیایی وجود ندارد.

روسیه يک گروه افراطی را 
متالشی کرد 

وزارت کش��ور روس��یه،  اعالم کرد: نیروه��ای امنیتی 
این کش��ور یک گروه افراطی غیر قانون��ی به نام »حزب 

التحریر« را در داغستان متالشی کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، وزارت کش��ور روس��یه 
اعالم ک��رد نیروه��ای امنیتی روس��یه گ��روه افراطی 
»حزب التحریر« را در داغس��تان متالشی کردند و 52 
 نفر را بازداش��ت و مقادیری مواد منفج��ره را نیز توقیف 

کردند.

مصافحه اوباما با کاسترو  
برنامه ريزی شده نبود 

یک مقام کاخ س��فید اعالم کرد: مصافح��ه باراک اوباما، 
رییس جمه��ور امریکا با رائول کاس��ترو همتای کوبایی 
خود در مراسم تجلیل از نلسون ماندال در آفریقای جنوبی 

برنامه ریزی شده نبود.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از واش��نگتن، این مقام 
امریکایی اعالم کرد: دس��ت دادن اوباما و کاس��ترو که 
کشورش��ان از س��ال 1961 روابط دیپلماتیک رس��می 

ندارند، »برنامه ریزی شده نبود.«

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

گروه آريا مي توانست هرکااليي را 
وارد کشور کند 

ناصر سراج 
رییس سازمان بازرسی کل کشور

گ��روه آری��ا ب��رای واردات در کش��ورهای خارج��ی اس��کله خصوصی 
داش��ته و با کش��تی اجاره ای کاال وارد کش��ور می کرد. این کشتی ها در 
بندر انزل��ی پهلو گرفته و ب��ار آن تخلیه و ترخیص می ش��د. متاس��فانه 
 امکاناتی ک��ه در خ��ارج از کش��ور در اختیار این گ��روه ب��ود در ایران و

 بندر انزلی نیز در اختیار ش��ان ق��رار می گرفت. هم گم��رک، هم جای 
تخلیه و هم کشتی و خدمه در 
اختی��ار این گروه بود و کس��ی 
حق دخالت در کار این گروه را 
نداشت. این گروه می توانستند 
هر کاالیی را وارد کنند؛ کاالی 
مضر و ممنوعه را وارد می کردند 
بدون آن ک��ه ریال��ی عوارض 
بدهن��د و در جاهای��ی که باید 
توزیع می شد توزیع می کردند.
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ريیس دانشگاه پیام نور تغییر کرد 

ابوالفضل فراهانی با حکم وزیر علوم به عنوان سرپرس��ت دانشگاه پیام نور منصوب شد. ابوالفضل فراهانی 
استاد تمام دانشگاه پیام نور است و در سطوح مختلف مدیریتی از جمله معاونت دانشگاه، معاونت پژوهشی، 

معاونت سنجش، ریاست دانشکده علوم انسانی، مدیر توسعه مراکز دانشگاهی و … خدمت کرده است.

ترک جلسه نمايندگان 
خوزستان تکذيب شد 

 برنامه علوی 
برای وزارت اطالعات 

حبیب آقاجاری نماینده مردم بندر ماهش��هر، امیدیه و هندیجان در مجلس 
شورای اس��المی ضمن تکذیب خبر ترک کردن صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی توس��ط تعدادی از نمایندگان مردم خوزستان، اظهار داشت: جمعی 
از نمایندگان خوزستان دیروز به نش��انه اعتراض در خصوص کاهش بودجه 
30 درصدی این استان استعفای دس��ته جمعی دادند اما تصمیمی برای این 
که بخواهیم امروز جلسه علنی را ترک کنیم نداش��تیم و اکثر نمایندگان در 
صحن حاضر هستند.وی افزود: قرار شد برای پیگیری این موضوع امروز مجمع 
نمایندگان استان خوزستان جلسه مشترکی را با علی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی و محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور داشته باشند تا بتوان 
از مس��یر منطقی این موضوع را پیگیری و حل کرد.حبیب آقاجاری گفت: 
نمایندگان استان خوزستان به دنبال احقاق حق مردم این استان هستند .

حجت االسالم س��یدمحمود علوی وزیر اطالعات اظهار داش��ت: امنیت در 
جامعه باید از سوی عموم مردم احساس ش��ود. وی افزود: وزارت اطالعالت، 
هم تولیدکننده و هم ایجادکننده احساس امنیت در جامعه است و  نام وزارت 
اطالعات هم بای��د در جامعه برای مردم احس��اس امنیت ایج��اد کند. وزیر 
اطالعات گفت:  یکی از وظایف مهم وزارت اطالعات حمایت از سرمایه گذاری 
و ایجاد امنیت برای تولید است.حجت االسالم علوی با بیان این که امنیت با 
ایمان و اعتقادات مردمی ارتباط مستقیمی دارد، افزود: با تالش در عرصه های 
فرهنگی می توان به استحکام امنیت در جامعه کمک کرد.  وی همچنین به 
اقدامات دولت یازدهم در زمینه ایجاد امنیت و نشاط در جامعه اشاره و تصریح 
کرد: مدیران کشور باید با تالش و هم فکری در جهت افزایش امید و بالندگی 

در جامعه کوشش کنند.

یک مق��ام مس��وول با اع��الم این خب��ر گف��ت: مذاکرات 
کارشناس��ی ای��ران و 1+5 در راس��تای رس��یدن به درک 
مشترک از توافق ژنو برای اجرای درست با کمترین اختالف 
نظر سه شنبه گذش��ته برای بیش از 10 ساعت در دو نوبت 
صبح و عصر در محل آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار 
شد.این مقام مس��وول تاکید کرد: در مذاکرات کارشناسی 
هیچ سندی قطعی نخواهد ش��د بلکه نتایج گفت وگوها به 
پایتخت ها منتقل شده و س��پس درباره آن تصمیم گیری 
می شود. این مذاکرات صرفا برای کم کردن فاصله ها درباره 
چگونگی اجرای تواف��ق ژنو میان ایران و 1+5 اس��ت تا در 
زمان اجرا با مشکل مواجه نش��ویم.وی همچنین احتمال 
داد که مذاکرات کارشناس��ی ایران و 1+5 ام��روز نیز ادامه 
یابد.عالوه بر نشس��ت عمومی میان هیات های کارشناسی 
ایران و 1+5، مذاکرات تخصصی و کارشناس��ی تر در برخی 
زمینه ه��ا از جمله تعیین س��ازوکار نقل و انتق��ال پولی و 
بانکی میان دو هیات مذاکره کننده برگزار ش��د.همچنین 
 در مذاکرات عصر روز س��ه ش��نبه نماین��دگان آژانس در
  گفت وگوهای کارشناس��ی ای��ران و 1+5 حض��ور یافتند.

بر اساس توافق ژنو آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخش 
»نظارت های بیشتر« مسوول راس��تی آزمایی از اقداماتی 
است که ایران در بخش های هسته ای خود اجرا خواهد کرد. 

احمد توکل��ی نماین��ده مردم ته��ران در مجلس ش��ورای 
 اسالمی با اش��اره به تخلفات س��عید مرتضوی، رییس وقت 
تامین اجتماع��ی گفت: قبل از انتص��اب مرتضوی به عنوان 
ریی��س تامین اجتماعی گفتم کس��ی که دادس��تان تهران 
بوده و متهم اس��ت نمی تواند در راس س��ازمان اقتصادی و 
 اجتماعی کش��ور ق��رار بگیرد.توکلی افزود: عل��ت آن را هم

می دانس��تیم و می گفتیم که وی اف��رادی مانند خودش را 
تشویق می کند و فساد را در این سازمان گسترش می دهد و از 
آن جایی که در این سازمان منابع مالی زیادی در اختیار دارد 
ممکن است با مدیریت وی مشکالتی ایجاد شود و متاسفانه 
همانطور که پیش بینی می ش��د به دلیل تخل��ف دولت در 
نگهداری او در بستر کار و تعلل قوه قضاییه در برخورد قضایی 
 با یک فرد مس��اله دار، در 10 روز آخر مدیریت ش��ان حاتم 
بخش��ی هایی به آن صورت کردند و عده زیادی از مسووالن 
کش��ور را آلوده کردند.وی گفت: باید تمام کسانی که از این 
س��فره عمومی به ناحق برای خودشان منافعی جمع کردند 
به مردم معرفی ش��وند.توکلی با اشاره به این نکته که بعضی 
افراد معتقدند نمایندگانی که از مرتضوی کارت هدیه دریافت 
کردند، آن را صرف کمک به افراد نیازمن��د کرده اند، گفت: 
شاید این مساله درست باشد که در این  صورت، این کار هم 

غیر قانونی است.

داوود محم��دي، نایب رییس کمیس��یون اصل 90 مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از 
سازمان تامین اجتماعي به قوه قضاییه گفت: تحقیق و تفحص 
در مورد سازمان تامین اجتماعي باالخره منتهي به گزارش 
و قرائت آن در مجلس ش��د و پس از قرائت آن در مجلس به 
قوه قضاییه ارسال شد.وي در خصوص تخلفات رییس سابق 
سازمان تامین اجتماعي اظهار داشت: مسوولیت این سازمان 
به عهده مرتضوي بوده است و طبعا وي باید پاسخگوي مربوط 
به آنچه که در دوره تصدي  گري شان اتفاق افتاده، باشد. درواقع 
با توجه به مسوولیت وي، هر آنچه که اتفاق بیفتد و پولي که 
پرداخت بشود، باالخره رییس سازمان مسوول است و اکثر 
این ها به دستور رییس سازمان پرداخت شده است و اگر هم 
به دستور مدیران زیر دس��ت پرداخت شده، مسوولیت همه 
عملکرد یک سازمان به کسي که ریاست آن سازمان را عهده 
دار است،  باز مي گردد؛ وقتي این اتفاقات در زمان تصدي وی 
 اتفاق افتاده اس��ت طبعا از او راجع به این مسایل بازخواست

 مي ش��ود. محمدي در زمینه موارد ادعایي مرتضوي ادامه 
داد: من هنوز مدارک��ش را در مورد نماین��دگان ندیده ام اما 
همه آنچه که به نمایندگان داده اند در مجموع به 50 میلیون 
 تومان نمي رس��د و صرف اظهار وی این مطالب مطرح شده

 است.

وزیر خارجه امریکا در جلس��ه اس��تماع مجلس نمایندگان 
امریکا مدعی شد اگر ایران هر بخشی از توافق نامه هسته ای 
ژنو را نقض کند، همه پیشرفت ها متوقف می شود و امریکا 
می تواند به صورت نظامی پاسخ دهد. جان کری، وزیر خارجه 
امریکا در مجلس نمایندگان این کش��ور درباره توافق نامه 
هس��ته ای با ایران به ارای��ه توضیح پرداخت. ک��ری در این 
جلسه که دو س��اعت و نیم  طول کش��ید از اعضای کمیته 
روابط خارجی کنگره خواست تا تصویب تحریم های جدید 
اقتصادی-تج��اری علیه ایران را متوقف کنن��د. وی در این 
جلس��ه گفت:» رییس جمهور اوباما و م��ن همانند اعضای 
 این کمیته کامال شفاف و واضح بودیم: ایران نباید به سالح 
هس��ته ای دس��ت یابد. این نکته محوری سیاست خارجی 
رییس جمهور اس��ت. ایران نباید به سالح هسته ای دست 
یابد و این دستور کار در اولویت برنامه امنیت ملی امریکا قرار 
دارد.« وزیر خارجه امریکا افزود: اگر ایران هر بخشی از این 
توافق نامه را نقض کند، همه پیشرفت ها متوقف می شود و 
امریکا می تواند به صورت نظامی پاسخ دهد. کری همچنین 
انتقادات وارد شده در منطقه خاورمیانه نسبت به توافق نامه 
را رد کرد و افزود عربستان سعودی و امارات در بیانیه هایی 
از این توافق حمایت ک��رده اند و تنها اس��راییل اختالفاتی 

»تاکتیکی« در رویکرد به مذاکرات دارد. 

مجلس مجلسانرژی هسته ای بین الملل

ادامه مذاکرات 
کارشناسان ايران و 5+1 

 توصیه توکلی 
به نمايندگان هديه گرفته

عدم ارايه مدرک در مورد 
ادعاي مرتضوي به مجلس 

اظهارات کری درباره ايران 
به  نمايندگان امريکا 
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 گردنه کلوسه فريدونشهر
 بازگشايی شد

گردنه کلوسه شهرستان فریدونشهر بعد از گذشت 24 ساعت از بارش 
برف، بازگشایی شد.

 ریی��س اداره راه و شهرس��ازی فریدونش��هر گفت: ای��ن گردنه که 
 راه ارتباطی هفت روس��تا در این شهرس��تان اس��ت پ��س از تالش

 18 ساعته ماموران راهداری بازگشایی شد.عزت اهلل یسلیانی افزود: 
دو اکیپ راهداری در س��اعت 3 بامداددیروز موفق به بازگشایی این 
گردنه ش��دند.وی حجم کار را به دلیل کوالک، باد ش��دید و ایجاد 
بادروبه بس��یار باال خواند و اظهارداش��ت: دو اکیپ راهداری در دو 
طرف گردنه مستقر هس��تند تا در مواقع بارندگی وارد عمل شوند.

گردنه کلوسه راه ارتباطی هفت روستای کلوسه ، وستگان ، دورک، 
کاهگان��ک ، کاهگان باال ، گاه��گان پایین و وزوه اس��ت و جمعیتی 
 حدود دو هزار نفر در این روس��تاها س��کونت دارند.فریدونشهر در 

180 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

 اجرای فاز سوم
 پروژه »  يک روستا لبخند « 

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: به همت خیرین 
 و داوطلبان جمعیت هالل احمر شهرس��تان اصفهان فاز سوم طرح 
90 روزه کاروان تسکین آالم بش��ری به منطقه محمودآباد با عنوان 
»یک روستا لبخند«به منظور ثبت نام و آماده سازی محیطی جهت 

اعزام تیم های خدماتی به منطقه اجرا شد.
محمدعلی هاش��می در این راستا اظهار داش��ت: این طرح با هدف 
کمک به ارتقای س��طح س��المت محرومان و تاثیرگ��ذاری بر رفتار 
جامعه با حفظ کرامت انسانی ، توانمند سازی و ارتقای مهارت مردم 
مناطق محروم و استفاده از توانمندی داوطلبان در راستای کمک به 

محرومین و نیازمندان برگزار می شود.

برف، پايیز فريدن و بويین میاندشت 
را سفید کرد

در هفتاد و نهمین روز از فصل پاییز، بارش زیبای برف شهرستان های 
فریدن و بویین میاندشت را سفیدپوش کرد.

رییس اداره هواشناس��ی فریدن در بویین میاندشت، اظهار داشت: 
بارش برف از س��اعات اولیه ش��ب گذش��ته در این دو شهرس��تان 
 آغاز ش��د و تا صبح دی��روز میزان این ب��ارش ها ب��ه 8/5 میلی متر 

رسید.
نوروز ملکی تصریح ک��رد: در حال حاضر هوای این دو شهرس��تان 
صاف و آفتابی می باشد که این روند تا امروز نیز ادامه خواهد داشت 
و بر اس��اس پیش بینی ه��ا در روزهای پنج ش��نبه و جمعه احتمال 

ریزش های جوی وجود دارد.
وی افزود: دمای فعلی هوا در شهرس��تان فریدن ی��ک درجه باالی 

صفر می باشد.

 103دانش آموز اصفهانی 
راهی سرزمین وحی می شوند

مسوول س��ازمان دانش آموزی اس��تان اصفهان گفت: اواخر بهمن 
 ماه، تعداد 103 دانش آم��وز اصفهانی، در قالب ی��ک کاروان عمره

 دانش آموزی راهی سرزمین وحی می شوند.
عبدالرضا پدرام ابراز داشت: اواخر بهمن ماه، تعداد 103 دانش آموز 
پسر مقطع دبیرستان استان اصفهان در قالب یک کاروان سفر عمره، 

راهی سرزمین وحی می شوند.

طالبی سرپرست دانشگاه اصفهان 
شد

در پی تغییر روسای دانش��گاه ها این بار قرعه به نام دانشگاه اصفهان 
زده شد و طالبی سرپرست دانشگاه اصفهان شد.

به دنبال تغییر روس��ای دانش��گاه های مختلف کش��ور این بار قرعه 
به نام رییس دانش��گاه اصفهان زده ش��د و محمد حس��ین رامشت 
از س��متش به عنوان رییس دانش��گاه اصفهان برکنار ش��د.پس از 
برکناری محمد حسین رامشت از س��مت رییس دانشگاه اصفهان، 
 دکتر طالبی با حکم وزیر علوم به عنوان سرپرست دانشگاه اصفهان

 منصوب شد.

 تقدير از پژوهشگران 
برتر و نمونه علمي دانشگاه

  به مناس��بت فرارس��یدن هفته پژوهش طي مراس��مي با ش��کوه 
 از مخترعی��ن ، مبتکری��ن و مق��ام آوران دانش��گاه آزاد اس��المي

 خمیني شهر تجلیل به عمل آمد .
در ابتداي مراس��م دکتر مهران مجلسي ، دانش��گاه آزاد اسالمي را 
دس��تاورد ارزش��مند علمي نظام مقدس جمهوري اس��المي ایران 
برش��مرد و تجلیل از دانش پژوهان برتر علمي و تحقیقاتي را امري 

ضروري و اثربخش خواند .
اصل��ي  ه��اي  س��رمایه  را  دانش��جویان  دانش��گاه  ریی��س 
کش��ور  س��ربلندي  و  عظم��ت  پیش��رفت،  مای��ه  و  نظ��ام 
ن��د و بی��ان داش��ت : در   در مجام��ع مختل��ف علم��ي خوا
سال هاي اخیر دانشگاه آزاد اسالمي خمیني شهر در توسعه کارگاه ها 
و آزمایشگاه هاي پیشرفته به دستاوردهاي بي نظیري دست یافته که 

سرمایه گران بهایي براي استان و کشوربه شمار مي آید .

همايش در دانشگاه لنجان
همایش ملی مهندس��ی صنایع و مدیریت پایدار در دانشگاه لنجان 

برگزار شد .
رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان گفت: باالبردن روحیه علمی 
و عزت نفس در اساتید و دانشجویان ، ارتقای فعالیت های پژوهشی 
مسطح با فرآیند آموزشی و نیز ارتباط موثر دانشگاه با صنعت و جامعه 

از اهداف برپایی این همایش ملی است.
امینی رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان گفت: دانشگاه آزاد 
 اس��المی واحد لنجان 12 رش��ته در حال تصویب دارد که نیمی از

 آن ها مقطع کارشناسی ارشد است.
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دانشگاه

اخبار کوتاه

بیش از ۹۹ درصد والدت ها در مهلت قانونی به ثبت رسید
 مسوول آمار اداره کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در آبان ماه  امسال، بیش از 99 درصد والدت های 
استان اصفهان در مهلت قانونی به ثبت رسید.عباسی اظهارداشت: گسترش ثبت رخدادهاي حیاتي در مهلت 

قانوني، موضوعی بسیار مهم و در عین حال سخت است که به برنامه ریزي و گسترش امکانات نیاز دارد. 
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مدیرعامل س��ازمان ف��اوا ش��هرداری اصفهان گف��ت: در حال 
حاضر ح��دود 1400 تاکس��ی به س��امانه هوش��مند تاکس��ی 
 مجهز ش��ده و روزان��ه تعداد 30 دس��تگاه ب��ه این آم��ار اضافه

 می شود.

 به نقل از روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، همایون یزدان پناه 
اظهار داشت: با توجه به س��هم باالی ناوگان تاکسیرانی اصفهان 
از س��فرهای درون ش��هری و در راس��تای افزایش رضایتمندی 
 شهروندان، مکانیزاسیون و هوشمندس��ازی ناوگان تاکسیرانی
  ب��ه عن��وان یک��ی از مهم تری��ن برنامه ه��ای امس��ال ، از اوایل
  اردیبهش��ت م��اه آغ��از ش��ده و تاکن��ون ادام��ه پی��دا ک��رده

است.
وی با بیان این که اجرای پروژه نصب سامانه هوشمند تاکسی های 
اصفهان گامی بلند در جهت تحقق شهر الکترونیکی است، افزود: 
با نصب این س��امانه بر تاکسی های ش��هر امکان مدیریت توزیع 
ناوگان متناسب با تقاضای مسافر برای شرکت ها و آژانس ها فراهم 
شده و درخواست مرخصی و تمدید پروانه به صورت الکترونیکی و 
بدون نیاز به مراجعه حضوری تاکسیرانان با استفاده از این سیستم 

امکان پذیر است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش تا پایان امسال به 
تعبیری 2500 میلیارد تومان و به تعبیر دیگری 4000 میلیارد 
تومان کسری بودجه دارد، البته میزان کسری به چگونگی پرداخت 
مطالبات فرهنگیان بس��تگی دارد. دکتر علی اصغ��ر فانی درباره 
وضعیت بودجه 93 آموزش و پرورش با بیان این که بودجه سال 
93 را بر اساس اولویت های احصا شده پیشنهاد دادیم که برخالف 
سنوات گذشته این نوع بودجه نویس��ی کار بی نظیری بود، افزود: 
در بودج��ه 93 ردیف جداگانه ای تحت عنوان کیفیت بخش��ی با 
بیش از 250 میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده که بس��یاری از 
انتقادهای وارد به آموزش و پرورش از جمله اجرایی کردن س��ند 
تحول، ارتقای مدیریت آموزشگاه ها، تجهیز هنرستان ها و تقویت 
پژوهش سراهای دانش آموزی را پاسخ می دهد.فانی با بیان این که 
من به آینده آموزش و پرورش امیدوار هستم، از رشد26/5درصدی 
بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 93 خبر داد. وی با اشاره به 
همکاری  بسیار خوب دولت با آموزش و پرورش در تصویب بودجه، 
اظهار داشت: هر پیشنهادی که آموزش و پرورش داشت با موافقت 

و تصویب دولت مواجه شد که این موضوع نشان دهنده جایگاه و 
اهمیت نظام تعلیم و تربیت در دولت تدبیر و امید است که همه 

پیشنهادات را تصویب کرد.

       پرداخت بخش�ی از مطالبات از جمل�ه اضافه کارها و 
حق الزحمه امتحانات، در دستور کار

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به همکاری خوب دولت درباره حل 
مشکل کسری بودجه آموزش و پرورش گفت: این امر بستگی به 
گشایش مالی دولت دارد، اما هم آموزش و پرورش پیگیر است و 
هم دولت حس نیت دارد، لذا امیدواریم بتوانیم بخشی از مطالبات 

از جمله اضافه کارها، حق الزحمه امتحانات و... را بپردازیم.

       پرداخ�ت بودج�ه ب�ه منظ�ور تهی�ه ارزاق
 مدارس شبانه روزی، به زودی

وی از بدهی آموزش و پرورش در خص��وص تامین ارزاق مدارس 
ش��بانه روزی خبر داد و گفت: تاکنون بخشی از بدهی ها از جمله 
حدود 30 میلیارد تومان از بدهی س��رویس مدارس روستایی را 
پرداخت کرده ایم و بخشی نیز به آینده موکول شده است؛ ضمن 
آن که قول تهیه ارزاق مدارس ش��بانه روزی را از سازمان برنامه و 

بودجه گرفته ایم که به زودی پرداخت می شود.

       افزاي�ش 26/5 درص�دی بودج�ه س�ال 93 
آموزش و پرورش

فانی با بیان این که من به آینده آموزش و پرورش امیدوار هستم، 
از رش��د26/5درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش در س��ال 

93 خبر داد.

ریی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی نی��روی انتظامی اعالم 
ک��رد: تجهی��زات ایمنی خ��ودرو همچ��ون زنجی��ر چرخ و 
 برگه معاین��ه فنی، خط قرم��ز پلیس در طرح زمس��تان 92 

است.
سردار س��رتیپ دکتر اس��کندر مومنی در حاش��یه رزمایش 
طرح زمس��تان 92، با بیان این که 97 هزار نف��ر از نیروهای 
س��ازمان ها و دس��تگاه های دخی��ل در امدادرس��انی، در 
طرح زمس��تان 92 حض��ور دارند، گف��ت: امس��ال در طرح 
 زمس��تانه،8/5 درصد به ظرفیت امدادرس��انی افزوده ش��ده

 است.
وی با بی��ان این که طرح زمس��تانه ازدیروزتا 20 اس��فندماه 
امسال ادامه خواهد داشت، گفت: طرح زمستانه در 27 استان 

برفگیر آغاز  شد.
رییس پلی��س راهنمای��ی و رانندگی ناجا از مردم خواس��ت 
ت��ا ن��کات ایمن��ی همچ��ون کنت��رل ترم��ز، چراغ ه��ای 
روش��نایی، ب��رف پاک ک��ن و ... را رعای��ت کرده و نس��بت 

 به اخ��ذ برگ��ه معاین��ه فن��ی خودروهای ش��ان نی��ز اقدام
 کنند.

مومنی همچنین با بیان این که در هشت ماهه امسال با تالش 
تمامی دس��تگاه ها، شاهد کاهش هش��ت درصدی حوادث و 
س��وانح بوده ایم، گفت: در هش��ت ماهه، 1100 نفر کمتر در 
س��وانح و حوادث جان خود را از دس��ت داده اند که این مهم 

نتیجه تالش تمامی دستگاه هاست.
وی با بیان این که مسافران در طرح زمستانه نسبت به رعایت 
ایمنی خودرو و تجهیزات ایمن��ی و معاینه فنی و به خصوص 
زنجیر چرخ اق��دام کنند، گفت: امس��ال ط��ی ابالغیه ای از 
همکاران مان خواسته شده است که تجهیزات خودروها را از 
مبدا کنترل کنند و در صورت نداشتن موارد اعالمی همچون 
 تجهیزات ایمن��ی و به خص��وص زنجیر چ��رخ از ادامه تردد 

آن ها جلوگیری شود.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ب��ا بیان این که علت 
تامه 70 درص��د از تصادف��ات، تخطی از س��رعت مطمئنه، 
س��بقت غیرمجاز و انحراف به چپ اس��ت، گف��ت: با رعایت 
 این س��ه مس��اله، تصادفات به می��زان چش��مگیری کاهش 

می یابد.
مومنی ب��ا بی��ان این ک��ه ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده، 
ت��الش داری��م ک��ه می��زان کش��ته های تصادف��ات را در 
پای��ان امس��ال ب��ه زی��ر 18 ه��زار نف��ر برس��انیم، گف��ت: 
 در طرح زمس��تان 92 داش��تن تجهی��زات ایمن��ی از جمله 
زنجیر چ��رخ و معاینه فن��ی جزو خطوط قرمز پلیس اس��ت 
 و در ص��ورت نداش��تن، از ادام��ه ت��ردد خ��ودرو جلوگیری

 می شود.

     

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداري اصفهان اظهار 
داشت: شهرداري اصفهان با انجام مطالعات علمی و کارشناسی با 
همکاري دانشگاه اصفهان احداث تصفیه خانه شیرآبه را در دستور 

کار خود قرار داده است.

تیمور باجول با بیان این مطلب گفت: روزانه در اصفهان 950 تن 
زباله تولید مي شود که حدود 15 درصد آن به صورت شیرآبه است. 
وي با بیان این که تولید شیرآبه در فصول مختلف متفاوت است 
به طوري که در تابس��تان به دلیل افزایش میوه هاي آبدار، تولید 
شیرآبه به 20 درصد مي رس��د، افزود: در این راستا شیرآبه هاي 
تولید شده در الگون هاي کارخانه مدیریت پسماند تجزیه ، ایزوله 

و بي خطر مي شود. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پس��ماند شهرداري اصفهان تصریح 
کرد: ش��هرداري اصفهان با انجام مطالعات علمی و کارشناسی با 
همکاري دانشگاه اصفهان احداث تصفیه خانه شیرآبه را در دستور 

کار خود قرار داده است. 
وي با بیان این که سال آینده تصفیه خانه شیرآبه افتتاح مي شود، 
اظهار داشت: از شیرآبه تصفیه شده مي توان برای آبیاری فضای 

سبز و محیط های درخت کاری شده استفاده کرد.

اعالم میزان کسری بودجه و بدهی آموزش و پرورش: فانی

اضافه کاری فرهنگیان پرداخت می شود
ريیس پلیس راهور ناجا خبر داد: 

زنجیر چرخ و معاينه فنی، خط قرمز پلیس در زمستان 92

سال آينده شیرآبه زباله هاي اصفهان تصفیه مي شودروزانه 30 تاکسی هوشمند می شود

 رییس پلیس اطالعات و 
گروه 
جامعه  

 
امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان با 
اش��اره به افزایش 40 درصدی ابطال پروانه های 
کسب در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، افزود: متاسفانه اصحاب رس��انه و متولیان 
فرهنگی و س��المت، آن گونه که شایسته است، 
برای اطالع رسانی در خصوص مضرات قلیان اقدام 
نکرده اند و الزم است تا آگاه سازی به نحو مناسب 

در این زمینه صورت گیرد.
سرهنگ عاصمی گفت: در خصوص جرایم ارتکابی 
از سوی اتباع خارجه اعم از مجاز و غیر مجاز، برابر 
قوانین و مقررات جاری کش��ور با آن ها برخورد 
می ش��ود با این تف��اوت که این اف��راد در صورت 
ارتکاب جرم، عالوه بر مجازات مقرر از کش��ور ما 

طرد می شوند. 

رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان افزود: درخصوص اشتغال 
اتباع خارجه، مش��اغلی را که این افراد، مجاز به 
فعالیت در آن ها هس��تند، در قوانی��ن اداره کار 
مشخص شده است و در صورت مشاهده موارد غیر 
قانونی با کارفرما برخورد قانونی صورت می گیرد. 
وی ب��ا تاکید بر این ک��ه قلیان یک پدیده ش��وم 
اجتماعی و بهداشتی است، ادامه داد: در خصوص 
استفاده از قلیان، مطابق با قانون مصوبه مجلس، 
اس��تعمال دخانی��ات در اماکن عموم��ی ممنوع 
است و دیوان عدالت هم بر مصوبه مجلس، صحه 

گذاشت و قلیان را مستثنی از این امر  ندانست. 
س��رهنگ عاصمی ب��ا بی��ان این که تع��دادی از 
واحدهای صنفی قهوه خانه ها فاقد مجوز هستند، 
خاطرنش��ان کرد: متولی اس��تعمال دخانیات و 
س��المت، اداره بهداشت اس��ت لذا چنانچه بنا بر 

اعالم بهداشت، ارایه قلیان در یک واحد صنفی با 
سالمت جامعه مغایرت داشته و تهدیدی برای آن 
باش��د، نیروی انتظامی با واحد مورد نظر برخورد 

خواهد کرد. 
رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه این که با 
همکاری نیروهای س��د معبر شهرداری اصفهان 
نس��بت به جم��ع آوری قلیان های توزیع ش��ده 
در حاشیه رودخانه اقدام می ش��ود، خاطرنشان 
ک��رد: متاس��فانه اصح��اب رس��انه و متولی��ان 
فرهنگی و س��المت، آن گونه که شایسته است، 
 برای اطالع رس��انی در خصوص مض��رات قلیان

 به خصوص قلیان های میوه ای که وارد بازار شده 
و بسیار س��رطان زا اس��ت، اقدام نکرده اند و الزم 
است تا آگاه س��ازی به نحو مناسب در این زمینه 

صورت گیرد. 

با نماي�ش کاالها ب�ه ص�ورت زننده و 
مخالف ب�ا عفت عموم�ی، برخ�ورد قانونی 

صورت می گیرد 
وی اظهارداش��ت: ممنوع الخروج کردن افراد در 
گذرنامه فقط با دستور قضایی و به دالیل مختلفی 
ممکن است صورت گیرد و نیروی انتظامی، رأسا 

در این زمینه کاری انجام نمی دهد. 
عاصمی با اش��اره به این که اجناس غیرمجاز در 
واحدهای صنفی به چند بخش تقسیم می شوند، 
گفت: یک دسته، اجناس خالف قانون و مقررات 
 اس��ت که به عنوان آلت جرم محس��وب ش��ده و

 به ط��ور قطع، جم��ع آوری و برخ��ورد قانونی با 
عرضه آن صورت می گیرد؛ دس��ته دیگر اجناس 
قاچاقی اس��ت که در اتحادیه های صنفی نسبت 
به جمع آوری آن ها توس��ط نماین��ده هر صنف 
اقدام می ش��ود اما ب��ه دلیل پراکندگ��ی، جمع 
 آوری همه آن ها ام��کان پذیر نب��وده و زمان بر

 است. 
رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: ممکن 
است اجناس��ی غیر قانونی و قاچاق نباشد اما به 
نحوی زننده در انظار عمومی قرار گیرد که عفت 
عمومی و امنی��ت اخالقی جامعه را خدش��ه دار 
کند لذا با این عرضه کنندگان نیز برخورد قانونی 

صورت می گیرد. 

افزايش ۴0 درصدی ابطال پروانه های 
کسب در سال جاری 

وی با اش��اره به این که از ابتدای امس��ال تاکنون 
140 هزار مورد بازدید از واحدهای صنفی صورت 
گرفته است، افزود: بیش��تر این بازدیدها، با تذکر 
همراه بوده است؛ برخی فاقد پروانه کسب بودند 
که نس��بت به تعطیلی آن ها اقدام شد؛ تعدادی 
اجناس ممنوعه نیز کشف و حتی برخی افراد در 
این خصوص دستگیر و به مراجع قضایی معرفی 

شدند. 
 عاصمی با بی��ان این که در بازدیده��ای مذکور، 
651 ط��رح را در رابط��ه با صن��وف مختلف اجرا 
کردی��م که مواردی کش��ف و به مراج��ع قضایی 
معرفی ش��دند، تصریح کرد: ابط��ال پروانه های 
کسب به دلیل ارتکاب جرایم و تخلفاتی که ادامه 
فعالیت آن ها به صالح نبوده در سال جاری نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل، 40 درص��د افزایش 

داشته است. 
رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی 

انتظامی استان اصفهان گفت: در خصوص عرضه 
صنایع دستی خارجی به دلیل حمایت از صنایع 
دس��تی داخلی، اعالم آمادگ��ی کرده ایم که اگر 
از س��وی اصناف و می��راث فرهنگی اعالم ش��ود 
اجناسی به صنایع دس��تی داخلی ضربه می زند، 

برخورد الزم با آن صورت خواهد گرفت. 

اس�تفاده از شیش�ه های ضدگلول�ه
 برای طالفروشی ها الزامی است 

وی با اش��اره به این که اغل��ب واحدهای صنفی 
طالفروش��ی دارای مجوز و پروانه کسب هستند 
و تعداد اندکی که فاقد مجوز می باشند، به تدریج 
تعطیل می شوند، اظهار داشت: در خصوص تامین 
امنیت این صن��وف، ضوابطی را برای آنان تعریف 
کرده ایم، ک��ه باید رعایت ش��ود؛ از جمله این که 
اس��تفاده از شیش��ه  های ضد گلول��ه، درب های 
اتوماتیک، دوربین های مدار بسته و ارتباط با 110 
جزو الزامات آنان قرار گرفته است و خوشبختانه 
با رعایت اصول مورد نظر مش��کالت این صنف به 

حداقل رسیده است. 
عاصمی در ادامه تاکید ک��رد: تعداد خانواده های 
سوریه ای در استان ما زیاد نیست و بر اساس مدت 
زمان مشخص شده در ویزای خود، زمانی کوتاه را 
در ایران اقامت دارند و پس از آن از کشور ما خارج 
می شوند و تاکنون مش��کل خاصی را برایمان به 
وج��ود نیاورده اند؛ البته افرادی ب��ا عنوان جعلی 
خانواده های سوری، تخلفاتی را انجام داده اند که 

برخورد الزم با آن ها صورت گرفته است. 

اعتب�ار گذرنام�ه در ه�ر کش�وری
 قوانین خاص خود را دارد 

وی ب��ا تاکید بر این ک��ه گذرنامه ه��ای جدید از 
نظرمخدوش ش��دن و جع��ل از امنی��ت باالیی 
 برخوردارند، اف��زود: مدت اعتب��ار گذرنامه ها به

 5 س��ال محدود ش��ده اس��ت؛ همچنی��ن همه 
گذرنامه ها به ص��ورت متمرکز در ته��ران صادر 
می ش��ود و از این پس گذرنامه ها به جای تمدید، 

تعویض می شوند. 
رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان با اشاره به این که اعتبار 
گذرنامه در هر کشوری قوانین خاص خود را دارد، 
اظهارداش��ت: به عنوان مثال، در ایام حج، کشور 
عربستان مقرر کرده است که نباید مهلت اعتبار 
گذرنامه از 6 ماه کمتر باش��د وگرن��ه از ورود فرد 

خودداری خواهد شد.

ريیس پلیس  انتظامی استان اصفهان:

با قلیان جانمان را دود می کنیم
اين پديده شوم اجتماعی فرهنگ آموزی می خواهد



چهره روزيادداشت

 افزايش آب بهاء در روستاها 
متوقف شد

قائم مقام وزیر نیرو با اعالم توقف طرح ادغام آبفای شهری و روستایی 
که در اواخر کار دولت سابق آغاز شده بود، گفت: به چند دلیل مهم 
از جمله جلوگیری از افزایش تعرفه و پول آب روستاییان، این طرح 

حداقل تا چند سال آینده متوقف شد.
ستار محمودی از توقف اجرای طرح ادغام شرکت های آب و فاضالب 
 شهری و روس��تایی کش��ور که در اواخر کار دولت س��ابق مطرح و

 به صورت پایلوت در برخی استان ها انجام شده بود خبر داد و گفت: 
در این باره مجلس نظرات��ی درباره ادغام ها داش��ت که نفعی برای 

مردم ندارد.
قائم مق��ام وزیر نیرو اظهارداش��ت: نظ��ر وزیر نیرو ه��م این بود که 
اگر این ط��رح نفعی برای م��ردم دارد ادامه یابد. ب��رای این موضوع 
 جلس��ات متعددی ب��ا آبف��ای ش��هری و روس��تایی داش��تیم و با

 اس��تانداری ها هم صحبت ش��د، پس از جمع بندی کار در شورای 
 عالی وزارتخانه مطرح کردیم و در نهایت تصویب ش��د که ادغام ها

 صورت نگیرد.
محمودی خاطرنش��ان کرد: آب و فاضالب روستایی دولتی و آبفای 
ش��هری بخش غیردولتی اس��ت و نمی توان نیرو را از بخش دولتی 
به غیردولتی و ی��ا برعکس منتقل کرد. نکته دوم پ��ول آب و هزینه 
فاضالب روستایی بود که هم اکنون 30 درصد هزینه ای است که در 

شهرها پرداخت می شود.
وی ادامه داد: اگر ادغام ها صورت می گرفت روستاها نیز باید به اندازه 
شهرها هزینه پرداخت می کردند. هم اکنون خدمات ارایه شده برای 
روس��تاها در این بخش نیم درصد و برای ش��هرها 38 درصد است؛ 
بنابراین اگر ادغام صورت می گرفت سرمایه گذاری دولت برای آبفای 
روستایی از محل اعتبارات عمومی دولت بود و در شهرها نیز باید از 
محل درآمد و وام های ش��رکت ها تامین می شد و این ها با یکدیگر 

تفاوت هایی را داشته است.
این مقام مسوول در وزارت نیرو افزود: تا دو سه سال آینده به صالح 
نیست آبفای شهری و روستایی کش��ور با یکدیگر ادغام شوند و اگر 
زمانی روس��تاها توانمند ش��دند و امکان پرداخت پول آب به میزان 

شهرها بود، آنگاه شاید بتوان فکر دیگری در این بخش کرد.
به گفته محمودی،  3 اس��تان مرکزی، قم و آذربایجان غربی که در 
 اواخر کار دولت س��ابق ادغام ص��ورت گرفته بود نیز به روال س��ابق 
 ب��ر م��ی گردن��د و آبف��ای ش��هری و روس��تایی از یکدیگ��ر جدا

 عمل خواهند کرد.

    600میلیارد ريال اعتبار
 برای تکمیل پروژه فاضالب شهرضا

مدیر آبفای ش��هر ش��هرضا گفت: تکمیل پروژه فاضالب ش��هرضا 
 ش��امل ش��بکه و تصفیه خانه با برآوردهای تقریبی ص��ورت گرفته 

بالغ بر ۶00 میلیارد ریال هزینه در بر دارد.
 س��ید محمد حس��ین صالح درباره اجرای پروژه فاضالب ش��هرضا 
اظهار داشت: تا کنون 180 کیلومتر ش��بکه فاضالب در سطح شهر 
شهرضا در دوره های مختلف اجرا شده که این مقدار شبکه با تعداد 
 12000 انش��عاب فاضالب، نزدیک به 30 درصد از جمعیت شهر را

 تحت پوش��ش خدمات دفع فاضالب ق��رار داده اس��ت. وی افزود: 
 جهت 70 درصد مابقی ش��بکه فاضالب ش��هر نیاز به اجرای حدود 
250 کیلومتر شبکه بوده که  با تامین اعتبار مورد نیاز بتوان نسبت به 

اجرای مابقی شبکه اقدام کرد.

  اجرای بزرگ ترين طرح های
آب رسانی در فريدونشهر 

 پروژه مجتمع آبرس��انی قلعه س��رخ در فریدونش��هر با خط انتقال
44 کیلومتر یکی از بزرگ ترین طرح های آب رسانی استان اصفهان 
اس��ت. مدیر آبفای روستایی فریدونش��هر گفت: با اجرای کامل این 
پروژه، ۶30 خانوار در هش��ت روس��تا از نعمت آب آشامیدنی سالم 

بهره مند می شوند.
خلیل فاضلی افزود: قلعه سرخ، دره سیب، برد آسیاب، سرداب سفلی، 
میدانک اول، میدانک دوم، دره تاج الدین و ش��اه نشین روستاهای 

بهره مند از این طرح هستند.
وی با اشاره به این که تا کنون 23 میلیارد ریال به این طرح تخصیص 

یافته است افزود: این طرح حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیر آبفای روس��تایی شهرس��تان فریدونش��هر تصریح ک��رد: این 
 طرح نیاز به هش��ت میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار دیگر جهت

 تکمیل شدن دارد. 
 فاضل��ی از جمله کارهای انجام ش��ده در طرح آب رس��انی مجتمع

 قلعه سرخ را احداث جاده دسترس��ی به طول 11 کیلومتر، سه باب 
ایستگاه پمپاژ و هشت باب مخزن ذخیره 870 متر مکعبی ، تجهیز 
 دو ایس��تگاه پمپاژ، اجرای خط انتقال 44 کیلومتر و ش��بکه توزیع 

پنج هزار و 500 متر، خرید امتیاز برق و نصب ترانس اعالم کرد. 

افزايش قیمتی در کار نیست  
تولیدکنندگان توجیه باشند

ریی��س بازرس��ی س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان گفت: وزارت بهداشت مسوول رسیدگی به 
کیفیت محصوالت لبنی بوده و سازمان حمایت در رویکرد 
جدید خود به دنبال پیش��گیری از تخلفات صنفی اس��ت.

مجتب��ی فراهانی اظهار داش��ت: اولویت س��ازمان حمایت 
در بازرس��ی های خود جلوگیری از بروز تخلف��ات بوده که 
در کنار آن اولویت اصلی س��ازمان، رس��یدگی به موقع به 
شکایات مردمی است.او با اش��اره به شکایات مردمی گفت:  
از دل ش��کایات مردمی طرح های پیش��گیری مانند طرح 
رس��یدگی به کیفیت و کمیت کاال طراحی شده و در حال 
اجرا است. رییس بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان تصریح کرد: در بحث کیفیت مواد غذایی باید 
همکاری مستمری با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 
داشته باشیم و در کنار آن حضور سازمان استاندارد نیز الزم 
اس��ت. در بحث کمیت تنها الزم است س��ازمان استاندارد 
ورود کند تا از تخلفات کمیتی جلوگیری شود.او در رابطه با 
بیشترین حجم تخلفات در آخرین بازرسی ها گفت: بیشترین 
حجم تخلف در رابطه با کمیت فروش حبوبات است.فراهانی 
یادآور ش��د: با توجه به گفته های رییس جمهور که تا پایان 
سال افزایش قیمت اعمال نخواهد شد به مبارزه با کم فروشی 
خواهیم پرداخت.وی تاکید کرد: توصیه به واحدهای تولیدی 
برای عدم افزایش قیمت در دس��تور کار س��ازمان حمایت 
قرار دارد تا تفاوت قیم��ت و افزایش قیم��ت در بازار ایجاد 
نشود و اگر افزایش قیمتی از س��وی تولیدکنندگان لحاظ 
ش��ود طبق قانون با آن ها برخورد خواهد ش��د.وی تصریح 
کرد: موضوع دیگری که در دس��تور کار س��ازمان حمایت 
قرار دارد کنترل وزن ش��انه خبازی ها است زیرا تعداد قابل 
توجهی واحد نانوایی میزان چان��ه و کیفیت خمیر تولیدی 
را رعایت نمی کنند.فراهانی در رابطه ب��ا واحدهای صنفی 
ماست بندی خاطرنشان کرد: بازرسی های کیفیتی در این 
رابطه مربوط به وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
اس��ت و امور صنفی از جمله دریافت جواز و پروانه کس��ب 
زیر نظر اتاق اصناف اس��ت.رییس بازرسی سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان افزود: البت��ه در رابطه 
با قیمت گذاری و گران فروش��ی واحدهای ماس��ت بندی و 
فروش��ندگان لبنیات س��ازمان حمایت وارد عمل می شود 
ولی نگرانی اصلی در رابطه با کیفیت محصوالت لبنی است 
 اینموضوع زیر نظر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت

 قرار دارد.

 تولید تندر 90
 افزايش می يابد

135 ، درگاه ارتباطی 
مخابرات ومردم

تولید خودروی تندر 90 در حد قابل توجهی افزایش خواهد یافت.اعمال تحریم 
صنعت خودرو از ابتدای جوالی )تیر ماه امسال( موجب شد که واردات قطعات 
تندر 90 به کشور با مشکالتی مواجه ش��ود.به دنبال آن تولید خودروی تندر 
90 در دو ش��رکت داخلی نیز در حد قابل توجهی کاهش یافت به گونه ای که 
آبان  امسال تولید تندر 90 در شرکت ایران خودرو با افت 99 درصدی از 35۶0 
دستگاه در آبان 91 به 37 دستگاه در آبان 92 رسید. همچنین تولید تندر 90 
در شرکت پارس خودرو نیز با افت 89 درصدی از 4809 دستگاه در آبان 91 به 
527 دستگاه در آبان 92 کاهش یافت.این موضوع موجب رشد قیمت خودروی 
تندر 90 در بازار آزاد نیز شده است به گونه ای که هم اکنون قیمت تندر 90 مدل 
E2 فول در بازار به حدود 37 میلیون تومان افزایش یافته است.در این شرایط 
براساس جدیدترین اخبار به دس��ت آمده، تولید خودروی تندر 90 در کشور 

مجددا افزایش خواهد یافت.

درگاه ارتباطی شرکت مخابرات استان اصفهان ومردم برای ارایه راهکارارتباطی 
مستقیم با مشترکین این شرکت شروع به کار کرد .رییس اداره روابط عمومی 
مخابرات استان بااشاره به این که قبال پاسخگویی به شکایات بازرسی از طریق 
120 انجام می ش��د به منظور آن که م��ردم به راحتی بتوانن��د ارتباط برقرار 
و شکایات خود را ارایه کنند ، س��امانه 135 جایگزین 120 ش��د که عالوه بر 
رسیدگی به شکایات ، ارتباطات مردمی نیز از طریق تماس بااین شماره انجام 
می ش��ود.علم الهدی افزود : شماره تلفن 9990 پاس��خگوی مشکالت تلفن 
همراه و 2020 درخصوص اینترنت پرسرعت و سامانه پرداخت تلفنی 1818 
 برای پرداخت قبوض خدماتی رانیز ارایه م��ی کند .وی افزود : خدمات نصب و

راه اندازی ADSL ثبت نامی از طریق ش��ماره 2020 رایگان می باش��د و از 
  ADSL شهروندان تقاضامندیم در صورت هرگونه تخلف برای نصب رایگان
مراتب را سریعا به اداره روابط عمومی این شرکت ویا به شماره 135 اعالم کنند . 

مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور در بازدید از نوزدهمین نمایش��گاه الکامپ کشور در 
غرفه شرکت های آب و فاضالب شهری استان های اصفهان ، 
تهران ، شیراز و خراسان رضوی حضور یافت و گفت : شرکت 
آب و فاضالب اس��تان اصفهان در ارایه خدمات الکترونیکی 
در کشور پیشرو می باش��د و در حال حاضر این شرکت 25 
نوع از خدماتی را که به مش��ترکین ارایه می دهد به صورت 
الکترونیکی است بنابراین بسیار حایز اهمیت است که سایر 
استان ها از چگونگی ارایه خدمات الکترونیکی آبفای استان 
اصفهان الگوبرداری کنند .وی افزود : در چندسال اخیر استان 
اصفهان با اعمال تدابیری موفق به ارایه خدمات الکترونیکی 
به مشترکین گردیده است که به نظر می رسد بهره گیری از 
چگونگی اجرای این پروژه می تواند دیگر ش��رکت های آب 
و فاضالب ش��هری را در سایر نقاط کش��ور در ارایه خدمات 

الکترونیکی یاری نماید .
مهندس مظفریان مدیر دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور با حضور در این 
نمایش��گاه گفت : ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان 
در بین کلیه ش��رکت های آب و فاضالب ش��هری در ارایه 
 خدمات الکترونیک از طریق پرتال حرف اول را در کش��ور 

می زند . 

عضو هیات مدیره خانه صنعت و مع��دن اصفهان گفت: 
متاس��فانه کاه��ش ارزش پول مل��ی باعث آس��یب به 
صنعتگران ش��ده و فش��ار بانک ها به واحدهای صنعتی 

را افزایش داده است. 
برکتین با اش��اره به وضعیت صنعت در استان اصفهان 
اظهار داشت: ش��رایط صنعت در اس��تان اصفهان و کل 

کشور تفاوت چندانی ندارد.
وی افزود: با توجه به ای��ن  که دولت یازدهم اولویت خود 
را بر بهب��ود وضعیت اقتصادی و آش��تی با کش��ورهای 
 دیگر گذاشته اس��ت، س��بب به وجود آمدن امیدهایی
  در دل م��ردم و ب��ه خص��وص صنعتگ��ران ش��ده

 است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و مع��دن اصفهان ادامه 
داد: با توجه به شرایط حاضر پیش بینی ما این است که 
وضعیت صنایع بهبود یابد و اث��رات مثبت فعالیت های 
دولت را در چند ماه نخست سال آینده ببینیم.وی اضافه 
کرد: باال رفتن قیمت دالر باعث شده هزینه های واردات 
افزایش یابد که این امر س��بب خوش��حالی صنعتگران 
شده، زیرا باعث کاهش هزینه های تولید نسبت به هزینه  

اجناس وارداتی شده است.

 عضو کمیسیون تجارت اتاق اصفهان گفت: از سهم صادرات 
14 هزار تن بار هوایی کش��ور، س��هم اصفهان ب��ا توجه به 
داش��تن پایانه بارهوایی می تواند افزای��ش یابد.به گزارش 
ایمنا محمدرضا کیانی در دومین جلسه کمیته حمل و نقل 
کمیسیون تجارت اتاق اصفهان، از تنظیم نرخ رقابتی کارگو 
با حل بار هواپیمای مسافربری خبر داد و اظهار داشت: ایجاد 
این نرخ رقابتی می تواند سهم حمل و نقل بار هوایی را نسبت 

به گذشته چند برابر کند.
 وی خواس��تار تهی��ه پی��ش نویس��ی ب��ه نماین��دگان 
 مجل��س ب��ا ه��دف وض��ع تعرف��ه ب��ر واردات ب��ا
  ه��دف کم��ک ب��ه توس��عه ص��ادرات ب��ار هوای��ی ش��د
  و اف��زود: اگر از ه��ر 5۶ میلی��ارد کیل��و کاالیی ک��ه وارد
  کش��ور م��ی ش��ود ی��ک توم��ان ب��ه ازای ه��ر کیل��و

 تعرفه به تقویت زیرس��اخت ص��ادرات بارهوایی اختصاص 
 یاب��د، ش��اهدتحول گس��ترده ای در این زمین��ه خواهیم 

بود.
 مدی��ر پایانه ب��ار هوایی اصفه��ان در این خص��وص گفت: 
راه اندازی پروازهای ب��ار هوایی نیازمند حمایت س��ازمان 
توسعه تجارت است تا با اختصاص یارانه به بار هوایی زمینه 

تقویت این پایانه را فراهم کند. 

دکتر بهرام س��بحاني مدیرعامل فوالدمبارک��ه اصفهان در 
اولین جلس��ه کمیته راهبري پس از انتصاب وی به سمت 
مدیرعام��ل فوالدمبارک��ه در جم��ع معاونی��ن و مدیران 
این ش��رکت با تاکید بر افزایش تولید،تامی��ن و تدارک به 
موقع و تس��ریع در اجراي طرح هاي توس��عه گفت: کمیته 
 راهبري ش��رکت به عنوان باالترین مرجع تصمیم گیري و 
تصمیم سازي سازمان از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشد لذا 
با برنامه ریزي مناسب، همفکري و اتخاذ تصمیمات مناسب 
مي توانیم درجهت پیش��رفت فعالیت  هاي ف��والد مبارکه 
اصفهان بیش از پیش تالش نماییم.وی افزود:وضعیت فعلي 
شرکت به گونه اي است که دربحث کالن قضیه مي بایستي 
مس��ایل و مش��کالت فراوان این صنعت را ب��ا برنامه ریزي  
مناسب و اتخاذ تصمیمات درس��ت مرتفع کرد و با استفاده 
از تمامي ظرفیت ها براي توسعه وپیش��رفت روزافزون این 
شرکت تالش مضاعف داشته باشیم.دکتر سبحاني بااشاره 
به طرح هاي توس��عه فوالدمبارکه گفت:از دو زاویه بایستي 
به طرح هاي توسعه فوالد نگاه کرد، ابتدا طرح هاي تعریف 
شده و در حال اجرا مي باشد و پیشرفت هایي که داشته است.

درنگاه بعدي بایستي به اجراي طرح هاي توسعه جدید براي 
رسیدن به ظرفیت هاي بیش��تر افزایش سهم فوالدمبارکه 

اصفهان در تولید فوالد جهان اقدام کرد.

صنعت حمل و نقلآبفا فوالد

آبفای اصفهان  پیشرو در 
ارايه خدمات الکترونیکی

 آسیب کاهش ارزش 
پول ملی به صنعتگران 

 ضرورت افزايش
 سهم صادرات بار هوايی

 افزايش تولید 
در اجراي توسعه ها

اخبار کوتاه

نظارت
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راهاندازیباجهبورسدرشعببانکها

 سید صادق بحرینی ،دبیرکمیته راهبری آموزش بازار س��رمایه گفت: با طراحی دوره های آموزشی ویژه کارکنان 
بانک ها برای ارایه خدمات بازار سرمایه در شعب بانک ها، چرخه صدور مجوز این گونه شعب کارگزاری ها در سطح 

کشورتکمیل می شود.
 راه های شناخت

 طالی تقلبی از اصل
کشتیآرای

رییساتحادیهکشوریطالوجواهرات
در دنیا تمام خودروها دارای ش��ماره ای هستند که مشخصات صاحب و 
محل تولید آن را بازگو می کنند. در ط��ال نیز اعداد و حروف گویای تمام 
اطالعات است.اولین عدد حک شده روی مصنوعات طال بیانگر عیار آن 

است که عدد 925 نشان از نقره با عیار 925 است.
 در کنار آن عدد 900 درون کلبه نشان از پالتین با عیار 900 است. البته 
اس��تاندارد ایران برای پالتین 
از عی��ار 800 ب��ه باال ش��روع 

می شود.
  نش��ان ط��الی 18 عی��ار
 عدد 750 درون لوزی اس��ت.

عرف صن��ف طال در ای��ران با 
توجه به معیارهای س��ازمان 
اس��تاندارد حک شدن حروف 

در کنار اعداد است .
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اس��تاندار اصفهان خطاب به مدی��ران اداره کل تع��اون، کار و امور 
اجتماعی استان تاکید کرد: در ش��رایط اقتصادی امروز کشور باید 
محیط های کارگری را سالم نگه دارید و مسایل و مشکالت آن ها را 

رصد و برای رفع آن ها بکوشید.
 به گزارش ایرنا  به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان رسول 
زرگرپوردر دیدار با مسووالن تعاون استان افزود: مسایل کارگری و 

موضوع اشتغال باید در اولویت فعالیت ها باشد.
وی اظهار داشت: مردم در انتخابات 24 خرداد با رای خود رویکرد 
جدیدی را رقم زدند و شعار های دکتر روحانی نیز تجلی خواست و 
اراده مردم بود.وی با تاکید بر این که باید خواست و مطالبات مردم 
سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد، گفت: باید شعارهای رییس جمهور 
و مطالبات مردم اجرایی شود و به منصه ظهور برسد.زرگرپور اظهار 
داشت: شکی نیس��ت که سیاس��ت ها و مبنای فعالیت های ما نیز 
باید مطابق ش��عارهای دولت باشد.اس��تاندار اصفهان خاطر نشان 
کرد: اس��تانداری اصفهان با هماهنگی کامل دستگاه های اجرایی 
 در جهت اجرای سیاس��ت های دول��ت تدبیر و امید ب��ه کار خود

 ادامه می دهد.
وی با اشاره به ماموریت های کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: همه حوزه ها به نوعی با این وزارتخانه در ارتباط هس��تند و 

فعالیت در این وزارتخانه بسیار سنگین و اثرگذار است.
زرگرپور با تاکید بر این که هر اقدامی که در راستای رفاه اجتماعی 
صورت گیرد کاری جهادگونه اس��ت، تصریح کرد: فعالیت در این 

حوزه بسیار با ارزش است.
استاندار اصفهان به وجود 10 هزار واحد صنفی و 250 هزار نفر شاغل 
در این واحدها اشاره کرد و یادآور شد: این واحدها 15درصد تولید 

ناخالص ملی را بر عهده دارند.
وی به تبعات مثبت و منفی واحد های صنعتی در استان اشاره کرد 
و گفت: اصفهان با وجود این که صنعتی ترین استان کشور به شمار 

می آید نرخ بیکاری آن از متوسط نرخ بیکاری کشور باالتر است.
اس��تاندار اصفهان با تاکید بر این که اولین وظیف��ه ما کاهش نرخ 
بیکاری در استان است، گفت: در کنار کاهش نرخ بیکاری باید در 

جهت افزایش نرخ اشتغال نیز گام برداریم.
 اس��تاندار اصفهان به مس��کن مهر نیز اش��اره کرد و گفت: دولت 
با انگیزه بیشتر به تعهدات خود در خصوص مسکن مهر پایبند است 

و آن ها را پیگیری می کند.
 وی با بیان این که تعاونی ها یکی از افتخارات جمهوری اس��المی

 به شمار می آیند، گفت: تعاونی ها مسایل خاص خود را دارند و باید 
مسایل و مشکالت آن ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

زرگرپور همچنین به مسایل مربوط به بیمه تامین اجتماعی کارگران 
نیز اشاره کرد.

      سند دوستی جامعه شرق آفريقا به استاندار اصفهان
 تقديم شد

     سند دوستی جامعه شرق آسیا از سوی سفیر اوگاندا در ایران به 
استاندار اصفهان تقدیم شد.

در متن س��ند دوس��تی اوگاندا، جامعه ش��رق آفریقا و کنیا آمده 
است: به پاس مس��اعدت های ارزشمند اس��تاندار اصفهان و عزم 
ج��دی وی در ارتق��ای روابط اقتص��ادی بین جمهوری اس��المی 
 ایران و کش��ورهای ش��رق آفریقا از طریق گردش��گری، تجارت و
 س��رمایه گذاری، ای��ن س��ند دولت��ی، در روز 9 دس��امبر 2013

 ) 18 آذر ماه 92( از طرف جامعه شرق آفریقا و توسط سفیر اوگاندا 
تقدیم  شد. 

رسول زرگرپور در دیدار با محمد احمد کیس��وله سفیر اوگاندا در 
تهران با اش��اره به ظرفیت های مشترک اس��تان اصفهان و کشور 
اوگاندا خواهان افزایش مبادالت و تعمیق و گسترش مناسبات شد. 
اس��تاندار اصفهان در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر سفیر 
اوگاندا به اصفهان ابراز امیدواری کرد که این دیدارها بتواند زمینه 

همکاری بیشتر طرفین را فراهم آورد. 
وی با اشاره به ظرفیت های مشترک استان اصفهان و کشور اوگاندا، 
گفت: با وجود ظرفیت های مشترک بین دو منطقه در زمینه های 
اقتصادی، علمی و گردشگری، می توانیم شاهد افزایش مبادالت و 

تعمیق و گسترش مناسبات باشیم. 
زرگرپور به افزایش هم��کاری های علمی و صنعتی اش��اره کرد و 
گفت: ظرفیت باالی علمی اصفهان و وجود دانش��گاه های مطرح 
کشور در این استان، می تواند به افزایش مناسبات به ویژه با دانشگاه 

آزاد کمک کند. 
وی با بی��ان این که آفریقا س��رزمین برکت و ثروت فراوان اس��ت، 
تصریح کرد: اگر دست استعمار برداش��ته شود، آفریقا جلو خواهد 
 رفت و جمهوری اسالمی ایران آمادگی کامل برای همکاری و تعامل 

با کشورهای این قاره را دارد. 
اس��تاندار اصفهان با بیان این که گروه های دولتی بین دو کشور از 
حرکت های موضعی و کوتاه مدت پرهیز نمایند، گفت: دو کش��ور 
باید در زمینه های همکاری های تجاری و علمی برنامه ریزی بلند 

مدت داشته باشند. 
س��فیر اوگاندا در ایران نیز در این دیدار گفت: اس��تان اصفهان از 
ظرفیت های علمی و پتانسیل های باال در بخش صنعت برخوردار 

است. 
محمد احمد کیسوله با اشاره به این که استان اصفهان بزرگ ترین 
شهر صنعتی و دانشگاهی ایران است، افزود: باید این ظرفیت ها به 

کشورهای دیگر شناسانده شود. 
سفیر اوگاندا در تهران با اش��اره به وجود شرکت های دانش بنیان 
در اصفهان به ویژه در زمینه کش��اورزی و ف��ن آوری های نوین و 
همچنین توان علمی باالی پزشکان استان، خواهان انتقال تجربیات 

دانشمندان اصفهانی به کشور اوگاندا شد.

استاندار اصفهان:

بایدمسایلومشکالتکارگرانرصدوبرطرفشود
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اتاق موسیقییادداشت

هفت

مجموعه »شوخی با شما« به کارگردانی امیرحس��ین قهرایی به زودی به شبکه نمایش خانگی می آید. 
به گزارش روابط عمومی مجموعه، »ش��وخی با ش��ما« در غالب دوربین مخفی به سراغ فوتبالیست ها، 

خوانندگان و هنرپیشگان رفته  و آن ها را در موقعیت های غافلگیرکننده  قرار می دهد.

5

جست وجوی معنا در زندگی مدرن
سمینار »جست وجوی معنا در زندگی 
مدرن« به همت موسسه رویش دیگر 
اصفهان ام��روز برگزار می ش��ود.این 
س��مینار در ادامه سلسله نشست های 
این موسس��ه با تمرکز ب��ر بحث »معنا 
درمانی« برپا خواهد ش��د. محمد رضا 
واعظ گفت: به دنبال برگزاری سلسله 
نشست های این موسسه تحت موضوع 
کلی عقالنی��ت و مدرنیته، ای��ن بار به 
بررسی نقش معنا در زندگی انسان مدرن می پردازیم.وی در ادامه افزود: 
مساله کشف معنا برای انسانی که با زندگی مدرن خو گرفته و نمی تواند از 
آن فاصله بگیرد از جمله مباحث مهمی است که باید از زوایای مختلف به 
آن پرداخته شود. به همین خاطر این بار از منظر روانشناسی آن را مورد 
بررسی قرار خواهیم داد.شایان ذکر است؛ زهره فتوحی دانش آموخته 
رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد سخنرانی این نشست را به 
عهده دارد.سمینار معنا درمانی امروز ساعت 17:30 در موسسه رویش 

دیگر برگزار خواهد شد.

نمد بافی مدرن در مرکز خرید 
نمایشگاهی از آثار کچه بافی یا نمدبافی 
مدرن گروه ترنم در محل نمایشگاهی 
سیتی سنتر اصفهان برپا شده است.در 
این نمایش��گاه صنایع نمدبافی ش��ده 
مختلفی مثل کیف، لباس، شال و کاله، 
 رومیزی، روتختی و ... ارایه شده است. 
یکی از اعضای گروه ترنم در رابطه با این 
نمایشگاه گفت: این حرکت در اصل با 
عنوان »کچه بافی« از ترکیه می آید و 
ترجمه آن به فارس��ی نمدبافی مدرن است. ش��هناز رضایت ادامه داد: با 
برپایی چنین نمایشگاهی مردم با این موضوع روبه رو می شوند که روی 
وس��ایل امروزی هم می توان نمدبافی کرد.وی اضافه کرد: با این نوع کار، 
نمدبافی کاربردی هم می شود و به شکلی قابل استفاده به زندگی ما وارد 
می گردد.شایان ذکر اس��ت؛ مس��یح خدابنده، زهرا قنادی اف، مرجان 
حریری، مریم عسگری و شهناز رضایت اعضای گروه هنری ترنم هستند 
که در این نمایشگاه آثاری را ارایه کرده اند.این نمایشگاه تا فردا برپاست. 

 نمایشگاهی از آثار هنرمندان
  صنایع دستی 

 نمایشگاه  آثار صنایع دستی سه هنرمند 
جوان به نام های سوتی زاده، پاک نژاد و 
هراتیان امروز پایان  می یابد. سوتی نژاد 
یکی از هنرمندانی که آث��ارش در این 
 نمایش��گاه موجود اس��ت در ای��ن باره 
می گوی��د: آثاری ک��ه من ب��ه همراه 
دوستان دیگرم برای این نمایشگاه تهیه 
 کرده ای��م ش��امل گل ه��ای صدفی، 
 گل های فرانز، زیورآالت مفتول برنجی،
  آیین��ه نم��ای کاش��ی، آیین��ه نم��ای پتین��ه و آیین��ه های شیش��ه

 سرامیک است.
 وی پتینه کاری را نوعی هنر کهنه کردن یا به عبارتی رنگ و لعاب دادن 
به اشیا، اجسام و سطوح و هرچیز رنگ پذیر می داند که در مورد برخی از 
آثار موجود در این نمایشگاه اعمال شده است. آیینه نمای کاشی و شیشه 
 سرامیک نیز آثاری هستند که از وسایل ذکر شده در ساخت آن ها استفاده
  ش��ده اس��ت.این نمایش��گاه در س��اعات ۸ صبح تا 1 و از ۲ بعد از ظهر

تا ۸ در کتابخانه مرکزی اصفهان برپاست.

»تهران دوئال« منتشر شد
آلبوم بی کالم »تهران دوئال« اثری از علیرضا مش��ایخی از س��وی انتشارات 

ماهور منتشر شد.
آهنگ س��ازی قطعات این اثر توس��ط علیرضا مش��ایخی انجام شده است و 
والدیمیر سیرنکو و علیرضا مشایخی رهبر ارکستر و تنظیم کننده قطعات این 
آلبوم هستند.همچنین ارکستر موسیقی نو و ارکستر سمفونیک ملی اوکراین 
در این اثر همکاری داشته اند و صنم قراچه داغی به عنوان نوازنده ویلونسل در 
این اثر موسیقایی هنرنمایی کرده اس��ت.قطعات این اثر شامل کنسرتو برای 
ویلونسل، در پنج موومان، سونات برای ویلونسل، تهران دوئال، ُمدال، آتُنال، 

تُنال و آتماتیک است.
گفتنی است، علیرضا مشایخی تحصیالت آکادمیک خود را در سال 13۴۲ در 

وین به پایان رساند.
 او بیش از شش��صد اث��ر دارد 
که در ۲30 شماره اثر )اُپوس( 

دسته بندی شده است.
گفتنی است، او در سال 137۲ 
همراه استاد فریماه قوام صدری 
ته��ران  موس��یقی   گ��روه 
را پایه گ��ذاری کرد و ارکس��تر 
تش��کیل  را  ن��و   موس��یقی 

داد. 
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تجربه نگاری بسیج 
سبب توسعه کشور

عکاسان دوربین های 
تک تیرانداز 

حجت االس��الم محمد قطبی در جلسه ستاد پش��تیبانی اردو های هجرت با 
بیان این که مسووالن باید اقدامی را در راستای ثبت تجربه نگاری و خاطرات 
افراد فعال در بخش بسیج سازندگی انجام بدهند، اظهارداشت: اداره ارشاد و 
فرهنگ اسالمی استان آمادگی برگزاری کالس ها و کارگروه های آموزشی را 
در این زمینه دارد.وی تصریح کرد: تجربه نگاری فعالیت های بسیج سازندگی 
سبب فراهم سازی زمینه های رش��د و ارتقای کشور در بخش های مختلف در 
آینده می شود.وی با تاکید بر این که افراد فعال در بسیج سازندگی باید در زمان 
حضور در مناطق مختلف مش��اهدات خود را از مولفه های فرهنگ ملی ثبت 
کنند، ادامه داد: این موضوع سبب تعامل خرده فرهنگ ها می شود و جامعه در 

زمینه مولفه های فرهنگی رشد پیدا می کند.

در یازدهمین جلسه هم اندیشی خانه عکس حوزه هنری که در میان جمعی 
از هنرمندان عکاس برگزار شد، مجید مصلحی یکی از رزمندگان روایتگر دفاع 
مقدس با اشاره به نقش مهم و موثر عکاسان در انتقال وقایع تاریخی در جامعه 
گفت: شما به عنوان عکاس با دوربین های خود بر روی یک نقطه زوم می کنید تا 

زشتی ها و زیبایی های آنچه مهم است را با هنرتان منتقل کنید.
ای��ن ع��کاس دف��اع مق��دس تصری��ح ک��رد: در دوران دف��اع مق��دس نیز 
عکاس��ان با دوربین خ��ود ب��ر روی ه��دف زوم می کردند که ای��ن کار آن ها 
 مانند یک تک تیرانداز بود، آن ها در راس��تای هدف��ی واال ترکه )خداوند( بود

  گام برداشتند و این دوربین   همان دوربین است و شما نیز باید از آن هدف واال 
دور نمانید.

گالری

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - گالری متن اصفهان از ابتدای تاسیس تاکنون 
رویکرد تخصصی »هنرمعاصر« را به عنوان روش کار خود برگزیده و جزو یکی دو 
گالری رویکرد دار شهر ما محسوب می شود؛ این گالری پس از وقفه ای شش ماهه 
در جریان نمایش اثر این روزها کار را با ارایه آثار ایلیا تهتتنی از تهران در نمایشگاه 

»آینده  بدوی« از سر گرفته و چراغ های سالنش را روشن کرده است.
میترا پور معم��ار مدیر این گال��ری در این ب��اره گفت: در فضای اصفه��ان انگیزه 
کافی برای ارای��ه اثر وجود ن��دارد. در واقع هنرمن��دان خوب و حرف��ه ای انگیزه 
برگزاری نمایشگاه را در این جا ندارند و بیش��تر تقاضاها برای برگزاری نمایشگاه 
 از سوی کسانی مطرح می ش��ود که هنوز به حد برگزاری نمایش��گاه نرسیده اند. 
 او ادام��ه داد: البت��ه به نظ��رم یک��ی از مهم تری��ن دالیل��ش هم این اس��ت که 
گالری های اصفه��ان حرفه ای کار نم��ی کنند و فروش اثر توس��ط آن ها چندان 

 جدی گرفته نمی ش��ود. ش��اید اگر هنرمند امیدی به فروش داش��ت نمایش��گاه
 می گذاش��ت ولی با این اوصاف ترجیح می دهد یا کال نمایش��گاه نگذارد یا راهی 
 تهران شود. البته وضعیت در تهران هم چندان خوب نیست ولی بهتر از این جاست.

 پور معمار با اش��اره ب��ه این ک��ه در این م��دت مجبور ب��ه رد درخواس��ت های 
برگزاری نمایش��گاه در گالری اش ب��وده افزود: ب��ا قبول این درخواس��ت ها باید 
 زمان زی��ادی را ب��رای آماده کردن آرتیس��ت ب��رای ارای��ه اثر در گال��ری صرف

 می کردم؛ همان طور که قبال پی��ش آمده باید ماه ها با هنرمندان جوان جلس��ه 
برگزار کنم تا کارش��ان آماده ارایه ش��ود ولی ادامه این رویه همیشه برایم مقدور 
 نیست و در نتیجه مجبور شدم در شرایط فعلی به دعوت هنرمند از تهران بپردازم. 
وی اضاف��ه ک��رد: متاس��فانه علت اصلی خال��ی ب��ودن گال��ری در ای��ن 
زم��ان نداش��تن هنرمن��د ب��ود. واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه هنرمندان کاربل��د 

اصفه��ان انگی��زه ص��رف زم��ان و انرژی ب��رای برگ��زاری نمایش��گاه در ش��هر 
خودش��ان را نداش��تند و بقی��ه پیش��نهادهای نمایش��گاهی ه��م یا ب��ا رویکرد 
گالری م��ان که بر هن��ر معاص��ر تمرک��ز دارد هماهنگی نداش��ت ی��ا از کیفیت 
 الزم برخ��وردار نب��ود بنابرای��ن ترجی��ح دادی��م دیواره��ای گال��ری را خال��ی

 نگه داریم.مدیر گالری متن در پایان به رخوت و بی انگیزگی در فضای هنری این 
روزهای ش��هر اش��اره کرد و افزود: انرژی هنرمند، روزنامه نگار، گالری دار و بقیه 
کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند واقعا کم ش��ده است؛ همان طور که در 
این مدت با خالی بودن گالری من یا همکارانم در گالری های دیگر اصفهان ،کمتر 
کسی سراغی از ما گرفت و پرسید چرا نمایش��گاه ندارید؛ امیدوارم کم کم اوضاع 
 نه فقط برای هنرمند و گالری دار بلکه همه بهتر ش��ود و فضا ش��ور و حال تازه ای

 بگیرد. 

مدیر گالری متن: 

اصال کسی نپرسید چرا نمایشگاه نداریم

روبان قرمز

تحول در روابط عمومی ها 
جم�ال نوروزباق�ری - یک��ی از مش��کالت فعل��ی 
 روابط عمومی ه��ا ع��دم انتخ��اب افراد متخص��ص برای

 پر کردن این جایگاه است که باید چشم و گوش سازمان 
و تس��هیل کننده ارتباطات با مخاطبین و رسانه ها باشد.

اصفهان از یک س��و قطب صنعتی اس��ت و از سوی دیگر 
قطب گردش��گری. همچنین یکی از استان های بزرگ و 
تاثیرگذار در عرصه سیاسی به ش��مار می رود و به همین 
دلیل بیش از سایر اس��تان ها به توس��عه روابط عمومی 
نیاز دارد. اگر رواب��ط عمومی بخواهد توس��عه پیدا کند 
نیازمند حمایت 3 گروه است. ابتدا خود روابط عمومی ها 
باید توس��عه پی��دا کند. تخص��ص، آم��وزش صراحت و 
رک گویی الزم��ه یک روابط عمومی ا س��ت. دوم مدیران 
باید در مجموعه مدیریت��ی خود جایگاه وی��ژه ای برای 
روابط عمومی قایل شوند و نکته سوم آنکه یکی از اصول 
توس��عه روابط عمومی در دنیا ارتباط مثبتی اس��ت که 
آن ها باید با رسانه ها برقرار کنند. متاسفانه هنوز بسیاری 
از روابط عمومی ها در کش��ور ما نتوانس��ته اند به جایگاه 
اصلی خود برسند و این مساله به ویژه در پایتخت جهان 
اس��الم بیش��تر نمود دارد. رواب��ط عمومی های اس��تان 
 مانند طفلی هس��تند که هنوز گام های اولیه خود را طی

 می کند.یکی از مش��کالت فعل��ی روابط عمومی ها عدم 
انتخاب افراد متخصص برای پر کردن این جایگاه اس��ت 
که باید چشم و گوش سازمان و تسهیل کننده ارتباطات 
 با مخاطبین و رس��انه ها باش��د. متاس��فانه بس��یاری از 
رواب��ط عمومی ه��ا تخص��ص الزم را ندارن��د و بیش��تر 
فعالیت های شان خدماتی است تا مدیریتی و این مساله 
در حال حاضر باعث ش��ده ک��ه اطالع رس��انی به خوبی 
انجام نگیرد، تبلیغات سیس��تماتیک نباش��د، ارتباطات 
دوسویه نشود و... هر چند که مدیران هم در این موضوع 
بی تقصیر نیستند.باید این س��وال را از استاندار اصفهان 
پرسید؛ وقتی بسیاری از مس��ووالن روابط عمومی فاقد 
تخصص  الزم هس��تند، آیا اهداف ش��ورای اطالع رسانی 
استان محقق می شود؟ روابط عمومی های استان ارتقا را 
در مش��ارکت و همیاری نمی دانند، بلکه صرفا به ارتقای 
س��ازمان به گونه ای تک بعدی می پردازند.سال هاس��ت 
قرار اس��ت س��ند راهبردی روابط عمومی استان تدوین 
ش��ود ولی تاکنون هی��چ اقدام��ی انجام نگرفته اس��ت. 
 الزم است ارش��اد اس��المی و اس��تانداری در این زمینه 
پی��ش ق��دم ش��وند و کار را ش��روع کنند و ب��ا یک تیم 
کار شناسانه از دو بال پرواز یعنی رسانه ها و روابط عمومی 

در این مسیر گام اساسی بردارند.

 در یکی از فیلم های فارس��ی پیش از 
انقالب به نام »سرایدار« فرزند خانواده 
به صورت مخفیانه از رفتار پدرش فیلم 
می گیرد و آن را در قالب فیلمی مس��تند تدوی��ن می کند، فیلم 
پخش می شود و با نمایش آن پدر خانواده که سرایدار یک شرکت 
است از کار بیکار می شود و خانواده به دردسر می افتد. این فیلم 
در آن زمان نش��ان داد که یک فیلم غیر مجاز تا چه حد می تواند 

عواقب بدی را به همراه داشته باشد.
حاال بعد از چند دهه از ساخت فیلم سرایدار ما هنوز هم دست به 
گریبان فیلم های زیر زمینی هستیم. فیلم هایی که بدون درد سر 
در داخل کشور و با عوامل حرفه ای ساخته می شوند و یک راست 
سر از جشنواره های فیلم آن س��وی آبی در می آورند. این فیلم ها 
که هیچ کدام تشریفات و مراحل عادی پیش تولید را طی نکرده اند 
بالطبع هیچ کدام خطوط قرمز و ممیزی ها را رعایت نکرده و عمدا 
خوراک خوبی برای تبلیغ علیه نظام می شوند. نمونه این فیلم ها 
را می توان با گشتی در فضای فیلم های فارسی زبان به خوبی دید. 
از مستند های زیر زمینی تا فیلم های سینمایی همه نوع از فیلم ها 

در این بازار وجود دارد.
اولین کسانی که به سراغ کار های زیر زمینی رفتند، مستند سازان 
آماتور یا حرفه ای بودند که در دهه 70 و با فراگیر شدن استفاده 
از دوربین های فیلم برداری ویدیویی زمینه را برای فیلم س��ازی 

مستقل مساعد می دیدند. این فیلم ها به دلیل نداشتن زمینه برای 
تکثیر و اکران به صورت محدود در دست عده ای می گشت اما با 
گسترش دسترسی به فضای مجازی در دهه ۸0 سرعت ساخت 
فیلم های غیر مجاز مس��تند افزایش یافت. این روند با تش��کیل 
شبکه های فارسی زبان نقطه عطفی را تجربه کرد: تولید داخلی 

به سفارش خارجی.
مهم ترین سفارش دهنده مستند هم شبکه BBC بود که همزمان 

با چندین مستند ساز همکاری و سفارش کار می داد. 
نام جعفر پناهی با فیلم س��ازی زیر زمینی گره خورده است این 
کارگردان که با س��اختن فیلم هایی چون »بادکنک س��فید« و 
»آینه« به شهرت رس��یده بود، فیلم دایره را س��اخت، این فیلم 
به صورت غیر مجاز س��اخته شده بود و س��ریعا هم در آن سوی 
مرز ها با استقبال روبه رو شد. دایره در زمان روی کار بودن دولت 
اصالحات ساخته و سیاست تساهل فرهنگی شامل حال فیلم نیز 

شد و کسی به سازندگان فیلم معترض نشد.
انتخابات دوره دهم ریاس��ت جمهوری باعث تحوالت زیادی در 
س��طح جامعه ش��ده بود، در آن بحبوحه فیلم غیر مجاز دیگری 
ساخته شد. »کسی از گربه های ایرانی خبر نداره«، داستان چند 
خواننده زیر زمینی را روایت می کند که می خواهند به هر نحوی 
موسیقی زیر زمینی را اشاعه دهند. قبادی که بعد از این فیلم به 
خارج از کش��ور رفته بود خود عامل پخش فیلم شد و در آنونسی 

که برای فیلم س��اخته بود، دالیل س��اخت فیلم را تشریح کرد.
تهران من حراج، اولین فیلم ساخته مشترک زیر زمینی در تاریخ 
سینمای ایران است؛ فیلمی که با مشارکت استرالیا ساخته شد 
و اولین تجربه حرفه ای کارگردانش گراناز موسوی بود. این فیلم 
نیز نگاه مستقیمی به روابط قشر متوسط جامعه دارد. در این فیلم 
نیز نظام اسالمی به عنوان محدود کننده آزادی های اجتماعی و 
تفتیش کننده عقاید معرفی می شودو به خاطر این توانست جایزه 

بهترین فیلم سال کشور استرالیا را از آن خود کند.
جعفر پناهی مدتی بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری بازداشت 
می شود. دلیل این بازداشت ساخت فیلمی غیر مجاز توسط وی 
عنوان می گردد. جعفر پناهی در خانه اش فیلمی در مورد حوادث 
بعد از انتخابات می ساخته است و قسمتی از خانه اش را به شکل 
زندان و شکنجه گاه در آورده بوده. بازیگران فیلم در بازجویی ادعا 
کرده بودند که پناهی به آن ها در مورد ساخت فیلم چیزی نگفته 
بوده و آن ها به قصد ش��رکت در مهمانی و پارتی ش��بانه به خانه 

پناهی رفته بودند.
اگر شخصی در این کشور س��اختمانی را غیر مجاز بسازد، نهادی 
مانند شهرداری ضمن شکایت از س��ازنده، وی را جریمه کرده، 
ساختمان را تخریب یا اصالح می کند اما در مورد ساخت فیلم غیر 
مجاز چه اتفاقی می افتد؟ فیلم هایی مانند :تهران من حراج، دایره، 
کسی از گربه های ایرانی خبر نداره و این یک فیلم نیست همگی 
با عوامل حرفه ای س��اخته ش��ده اند، بازیگرانی که در فیلم های 
 مجاز هم ب��ازی دارن��د و در بیلبورد های بزرگ عکس ش��ان را 
ب��ر س��ر در س��ینما ها می زنن��د. کارگردانان��ی که ب��ه راحتی 
فیلم جدید می س��ازند و عوام��ل فنی که س��فارش های جدید 
می گیرند، س��والی که باید از مس��ووالن وزارت ارش��اد پرسید 
این اس��ت که آیا یک فیلم س��ینمایی از س��اختمانی غیر مجاز 
کمتر اس��ت که نه جریمه ای ب��رای س��ازنده اش در نظر گرفته 
می ش��ود و نه مجازاتی برای آن ه��ا مد نظر ق��رار می گیرد؟ چرا 
کسی از آن ها نمی پرس��د که ش��ما با علم به این که فیلم دارای 
مجوز س��اخت نیس��ت چرا تا آخر با آن بودید و ب��ه خاطر اکران 
 »کس��ی از گربه های ایرانی خبر نداره« در جش��نواره کن حاضر

 می شوند. 
چرا نباید قوانین بازدارنده ای در این باره وضع شود؟ فرق کسانی 
که به صورت قانون��ی و در حدود مقررات وزارت ارش��اد در حال 
فعالیت هستند و بازیگرانی که حاضر به اطاعت از قوانین نیستند، 
چیس��ت؟ ادامه روند فعلی باعث رش��د بیش از پیش فیلم های 
 زیر زمینی خواهد ش��د. آیا وقت آن نرس��یده که جلوی این موج

 رو به افزایش گرفته شود؟

کسی به این بهشتیان زیرزمینی کار ندارد

BBC از گربه های ایرانی تا حراجی در

 گروه
 فرهنگ و هنر 
زاینده رود

گروه فرهنگ وهنر زاینده رود - دبیر اجرایی جشنواره فیلم کوتاه حسنات گفت: 
تاکنون 330 اثر به جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات ارسال شده است و هنرمندانی از 

۲5 استان کشور در این جشنواره شرکت کرده اند. 
 امیرحس��ین عش��اقی با بیان این که آخرین مهلت ارس��ال آثار به این جشنواره اول 
دی ماه اس��ت، اظهار داشت: این جش��نواره در س��ال جاری در قالب فیلم های کوتاه 
 داس��تانی، مس��تند و فیلم نامه  ت��ا اول دی م��اه پذیرای آث��ار عالقه من��دان به این

 عرصه است.
 وی ادامه داد: 330 اثر به این جشنواره ارسال شده است که شامل 165 اثر داستانی، 
75 اث��ر مس��تند و 93 فیلم نام��ه ثب��ت ش��ده در س��امانه اس��ت و از ای��ن می��ان 
 ۲50 اثر ب��ه دبیرخانه جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفهان ارس��ال ش��ده 

است.
دبیر اجرایی جشنواره فیلم کوتاه حسنات با اشاره به این که آثاری  از ۴0 شهر کشور 
به این جشنواره ارسال شده است، افزود: هنرمندانی از تهران، اصفهان، میانه، همدان 
و سنندج پیش��تاز ارس��ال آثار داس��تانی؛ هنرمندان تهران، کیش، بوشهر، اصفهان، 
اراک و ایالم پیش��تاز آثار مس��تند و هنرمندان اصفهان، بابل، تهران، چابهار و تبریز 
 پیشتاز ارس��ال فیلم نامه ها به دبیرخانه جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان

 

هستند.
وی با اشاره به حضور فعال مراکز انجمن سینماگران جوان و  سازمان سینمای سوره 
در این جشنواره تاکید کرد: همچنین ارسال آثاری از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس، سینمای  انقالب و دفاع مقدس، موسسات آزاد تصویری، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و حوزه  های هنری سراسر کشور در این جشنواره چشمگیر 

است .
 عش��اقی با بیان این که حض��ور هنرمن��دی 1۴ س��اله و هنرمندی  73 ب��ه عنوان

مس��ن ترین و جوان ترین ش��رکت کنن��ده در ای��ن جش��نواره قابل توجه اس��ت، 
 گفت:  میانگین س��نی هنرمندان ارس��ال کننده آثار ب��ه دبیرخانه جش��نواره ملی 

فیلم کوتاه حسنات 35 سال است.
وی تاکید کرد: فراخوان عمومی چهارمین دور از این جش��نواره  از ۲3 مهر ماه اعالم 
شده اس��ت و تاکنون هنرمندان زیادی از نقاط مختلف کشور نس��بت به ثبت نام آثار 
خود در این جش��نواره اقدام کرده  اند و س��ایر عالقه مندان نیز تا اول دی ماه فرصت 
دارند آثار خود  را در قالب های فیلم های کوتاه داستانی، مستند و فیلم نامه  با موضوع 
 احسان و نیکوکاری و با توجه به ش��رایط بیان ش��ده برای هر بخش به این جشنواره

 ارسال کنند.
چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با موضوع احسان و نیکوکاری و 
با حضور هنرمندانی از سراسر کشور از تاریخ 11 تا 1۴ اسفند ماه به میزبانی اصفهان 

برگزار می شود.

25 استان در فستیوال

ارسال 330 اثر به جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات

شوخی با شما



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

هدف مشترک وزارتخانه و رسانه ها 
اعتالی ورزش کشور است

وزیر ورزش و جوانان در نشست هم اندیش��ی با رسانه های خبری، 
هدف نهایی مجموعه وزارت ورزش و جوانان و رس��انه ها را اعتالی 
ورزش کش��ورعنوان کرد و گفت : همگی ما تا رس��یدن به سرمنزل 
مقصود که تحق��ق ورزش پاک و معنوی اس��ت، وظیفه س��نگینی 

برعهده داریم.
وزیر ورزش وجوانان با این همه، تحلیل موجود از ورزش کش��ور را 
نادرست دانست و گفت : محور ش��دن پول، مفاسدی در حاشیه به 
همراه دارد و آن چه ما به دنبال آن هستیم ایجاد شرایطی عاری از این 
پیچیدگی ها و مسایل است.گودرزی دراین نشست با مهم خواندن 
نقش رسانه ها در هدایت این آسیب ها به سمت اعتالی ارزش های 
ورزشی، رسالت خبرنگاران را تعلیم و تربیت و بسیار سنگین توصیف 
کرد .وزیر ورزش و جوانان در ادامه خطاب به اصحاب رسانه ها گفت: 
ما وظیفه خطیری تا رس��یدن به س��رمنزل مقصود داریم که همان 

ورزش پاک و معنوی است.

»محمد بنا« به کشتی فرنگی 
بازگشت

 سرمربی تیم ملی کش��تی فرنگی ایران در بازی های المپیک لندن
 بار دیگر هدایت تیم ملی را در دست گرفت.

»محمد بنا«، سرمربی موفق تیم ملی کش��تی فرنگی در بازی های 
المپیک لندن ک��ه موفق به کس��ب 3 م��دال طال هم��راه این تیم 
در المپیک 2012 ش��د، بع��د از ای��ن رقابت ه��ا و به دلی��ل آنچه 
بی توجهی به کش��تی و فراهم نبودن ش��رایط برای ادامه کار عنوان 
 کرده ب��ود، از  ادامه هم��کاری با فدراس��یون کش��تی کناره گیری

 کرد.
حاال بعد از گذش��ت حدود 11 ماه از کناره گی��ری »بنا« از تیم ملی 
کشتی فرنگی و نتایج نه چندان مطلوب این تیم در مسابقاتی که به 
میدان رفته بود، وی آمادگی خود را برای بازگشت به تیم ملی کشتی 

فرنگی اعالم کرده است.
به گزارش فارس، بنا در جلس��ه ای که روز گذش��ته با رسول خادم، 
سرپرس��ت فدراس��یون کش��تی برگزار کرده بود موافق��ت خود را 
برای بازگشت به تیم ملی کش��تی فرنگی و در دست گرفتن سکان 
هدای��ت فرنگ��ی کاران اعالم ک��رده اس��ت.محمد بنا بع��د از ترک 
اردوی تیم ملی کش��تی فرنگی، روز 18 دی ماه س��ال گذش��ته با 
 انتش��ار بیانیه ای رس��ما  از تیم ملی کش��تی فرنگ��ی کناره گیری 

کرده بود.

 روی خط تنیس روی میز
 استان اصفهان

محمد امین حنطه پینگ پنگ باز اصفهانی به رقابت های دسته یک 
بزرگساالن کشور صعود کرد.

رقابت های دس��ته 2 بزرگس��االن آقایان کش��ور روز گذش��ته در 
آکادمی بین المللی فدراس��یون تنی��س روی میز به پایان رس��ید. 
درپایان این رقابت ها آرمان حاج��ی ئی،محمد امین حنطه،علیرضا 
مالرجب��ی و مه��دی خوش��مرام ب��ه ترتیب به مق��ام ه��ای اول تا 
 چه��ام رس��یدند و توانس��تند ب��ه رقابت های دس��ته یک کش��ور 

راه یابند.

محمدرضا حنطه و متین فرمانی 
ستاره های بی بدیل نوجوانان ایران

مسابقات لیگ برتر نونهاالن ونوجوانان ایران با رکورد جالب 15 تیم 
 در دو گروه مقدماتی برگزار گردید که در نهای��ت از هر گروه 3 تیم

 به دور نهایی راه یافتند.
مرحل��ه نهای��ی در دور رفت در ش��هر س��نندج و در دور برگش��ت 
در ش��هر اصفهان با حض��ور 6 تیم برتر ای��ران برگ��زار گردید؛ و در 
 نهایت طی مس��ابقات تماش��ایی و نفس گیر نفت و گاز گچس��اران 
با بهره گیری از 4 بازیکن ملی پوش تهرانی توانست به مقام قهرمانی 
دس��ته یافته، هیات مرکزی نایب قهرمان ش��د و هی��ات اصفهان با 
 درخش��ش محمدرضا حنطه و متی��ن فرمانی دو س��تاره اصفهانی 

تنیس روی میز ایران به مقام سوم دست یافت.

 شاهکار وحید غفرانی 
بازیکن جوان اصفهانی

از س��ری مس��ابقات لیگ برتر جوانان و امید کش��ور در ش��هر بانه 
 در دیدار هی��ات اصفهان و ش��هرداری بانه، وحی��د غفرانی بازیکن

 خوش آتیه اصفهانی توانست میعاد لطفی بازیکن قدرتمند تهرانی 
و باشگاه شهرداری بانه،نفر اول امیدهای ایران و بازیکن دسته برتر 

بزرگساالن ایران را شکست دهد.
این مسابقه در پایان با نتیجه 5 بر 3 به نفع ش��هرداری بانه به پایان 

رسید.

نتایج تاسف آوری داشته ایم
محمدرضا اکبری/ بازیکن تیم بسکتبال ماهان

در برخ��ی از بازی ها شکس��ت های تاس��ف آوری داش��ته ایم اما این 
مش��کالت به آغاز نامعلوم تیم م��ا در ابتدای لی��گ برمی گردد.بازی 
خوبی را برابر اس��تقالل زرین قش��م برگزار کردیم اما از لحاظ دفاعی 
بازی بسیار سنگینی بود و نتیجه بازی هم گویای همین نکته است.از 
اشتباهات تیم حریف بهترین استفاده را بردیم و توانستیم در کوارتر 
چهارم نتیجه را به س��ود خودم��ان واگذار کنیم.دربرخ��ی از بازی ها 
شکست های تاسف آوری داشته ایم اما این مشکالت به آغاز نامعلوم تیم 
ما در ابتدای لیگ برمی گردد.

به نظرم شکس��ت های بدی 
داشته ایم اما وضعیت تیم روز 
به روز بهتر می شود.از باشگاه 
طلب داریم اما با صحبت هایی 
که با مس��ووالن باشگاه انجام 
داده ای��م اطمین��ان داریم به 
تعهدات شان عمل می کنند.

گله ملی پوش المپیکی:  

 رسیدن به جوایز 
عامل دوپینگ ورزشکاران

ملی پوش المپیکی دوچرخه س��واری ایران گفت: من برای 
بازی های آس��یایی گوانگژو نه چیزی دیدم نه ش��نیدم که 
ورزشکاری با تس��ت مثبت در بازی ها شرکت کند اما برای 
بازی های دوحه چنی��ن چیزی مط��رح بود.علیرضا حقی 
درب��اره اتهاماتی ک��ه به عل��ی زنگی آبادی، رییس س��ابق 
فدراسیون دوچرخه سواری وارد شده، اظهار داشت: چنین 
چیزی نبود. چه کسی در اردوها می آید به ورزشکاران بگوید 
بروید دوپینگ کنی��د، ما هماهنگ می کنیم؟ به ش��خصه 
کسی چنین چیزی به من نگفت و خودم نیز چیزی ندیدم، 
در حال حاضر چنین صحبت هایی را از ورزشکاران شنیده ام 

حتی در همان زمان )2010( نیز چیزی نشنیدم.
حق��ی ب��ا اش��اره ب��ه گرفت��ه ش��دن تس��ت دوپین��گ 
از دوچرخه س��واران قب��ل از اع��زام به بازی های آس��یایی 
گوانگژو، تصریح کرد: س��ه هفته  قبل از اع��زام به بازی ها از 
دوچرخه سواران تست دوپینگ گرفته شد و خودم نیز جزو 
آن گروه بودم. یک ماه و نیم بعد از بازی ها نیز اعالم کردند 
تست دو یا س��ه نفر مثبت شده اس��ت. در واقع ارایه نتیجه  
آزمایش ها حدودا دو ماه طول کش��ید. اگر کسی می گوید 
امروز تست داده، فردا آزمایشش مثبت شده هیچ کس باور 
نمی کند، چرا که آزمایش ها باید از ایران به آلمان برود و در 
آن جا در نوبت باشد بنابراین زودتر از چهار یا پنج هفته  نتایج 
را اعالم نمی کنند. حتی در المپیک نیز یک هفته  تا 10 روز 

اعالم نتایج زمان می برد.
ملی پوش دوچرخه سواری ایران با اعتقاد به این که دوپینگ 
از دوره علی آبادی و سعیدلو زیاد شده است، گفت: دوپینگ 
کردن مربوط به 10 روز ی��ا 20 روز پیش نیس��ت، بلکه از 
زمانی که علی آبادی و سعیدلو ، رییس سازمان تربیت بدنی 
بودند زیاد ش��د.دلیل آن نیز جوایزی بود که به ورزشکاران 
می دادند. برای نمونه پس از بازی های آس��یایی من در دو 
ماده چهارم شدم، اما هیچ تقدیر و تشکری از من نشد حتی 
یک لوح تقدیر هم به من ندادند در حالی که حقم کس��ب 
مدال بود، زیرا نفر س��وم که ورزشکار چینی بود دوپینگش 
مثبت شد اما نیامدند مدال او را به من بدهند، زیرا این قانون 
ورزش��ی اس��ت و این که در ایران می گویند با مثبت شدن 
تست فالن ورزشکار مدال آن به ورزش��کار دیگری رسید، 
همه اش حرف اس��ت.در واقع دلیل دوپینگ نه ورزشکار 

است نه فدراسیون، بلکه از آن باال باید پیگیر ماجرا بود.

زاویه

6
افتتاح نمایشگاه دستاوردهای باشگاههای ورزشی استان اصفهان

این نمایشگاه در سالن والیت سپاهانشهر تا تاریخ جمعه بیست و دوم آذرماه سال جاری برپا می باشد در 
این نمایشگاه باشگاههای فوالدمبارکه سپاهان،ذوب آهن،فوالدماهان،گیتی پسند و باشگاه مقاومت 

اصفهان غرفه دارند که جامهای کسب شده را با تصاویر افتخارآفرینی به معرض نمایش می گذارند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با ابراز رضایت از گروه تیم 
اش در لیگ قهرمانان آسیا گفت: با بازگشت سوکای و نویدکیا 
و اضافه شدن بازیکنان خارجی جدید اعتماد به نفس بیشتری 
برای حضور در لیگ قهرمانان آس��یا پیدا می کنیم و همراه با 

الهالل مدعی اصلی صعود از گروه هستیم.
زالتکو کرانچار در گفت وگو با ایس��نا درباره هم گروه ش��دن 
فوتبال سپاهان با تیم های الهالل عربستان، السد قطر و االهلی 
امارات، اظهار داش��ت: معتقدم س��پاهان در گروه خوبی قرار 
گرفته است و با توجه به شرایطی که داریم تا آغاز این رقابت ها 
می توانیم تیم قدرتمندتری هم داش��ته باشیم. با اضافه شدن 
س��وکای و محرم نویدکیا و همچنین عملک��رد خوبی که در 
فصل نقل و انتقاالت خواهیم داش��ت اعتماد به نفس بیشتری 
را به س��پاهان تزریق می کنیم تا بتواند در لیگ قهرمانان آسیا 

موفق باشد.

گ�روه س�پاهان نس�بت ب�ه س�ایر ایرانی ه�ا 
دشوارتر است

وی در واکنش ب��ه این که فکر می کنید که س��پاهان در گروه 
مرگ قرار گرفته اس��ت، تصریح کرد: در این گ��روه تیم های 
قدرتمن��دی حضور دارند و کار ما س��خت اس��ت. ما دو فصل 
گذشته در دو مسابقه رفت و برگشت توانس��تیم السد قطر را 

شکست دهیم، اما متاسفانه به خاطر یک مساله اداری تیم ما 
نتوانست به مرحله بعدی راه پیدا کند. همچنین االهلی امارات 
تیم با کیفیتی است اما تاکنون نتوانسته برای سپاهان مشکل 
ایجاد کند. الهالل هم تیمی اس��ت که ارزش های زیادی دارد 
و از همین االن می توانیم سپاهان و الهالل را دو شانس اصلی 

صعود از این گروه بدانیم.

عالوه بر فندیک، یک مهاجم برزیلی هم می گیریم
س��رمربی س��پاهان با بیان این که غیر از مهاجم جدیدی که 
تی��م اش گرفته بازیک��ن دیگ��ری را باید به خدم��ت بگیرد، 
گفت: س��رجیو فندیک، بازیکن با کیفیتی اس��ت تا جایی که 
به من مربوط می شود او را انتخاب کردم و پس از طی مراحل 
تست های پزشکی توافق نهایی با این بازیکن بر عهده باشگاه 
اس��ت اما تیم ما به یک بازیکن هجومی دیگر نیاز دارد که دو 
 بازیکن برزیل��ی را مدنظ��ر داریم. پیش بین��ی می کنم ظرف

 10 تا 15 روز آینده یکی از آن ها را به خدمت بگیریم.

 سپاهان همیشه میل به قهرمانی آسیا دارد
سرمربی س��پاهان همچنین در واکنش به این که با تیم فعلی 
که دارید و همین طور بازیکنانی که به سپاهان ملحق خواهند 
شد، مدعی قهرمانی آسیا خواهید بود؟ گفت: سپاهان همیشه 

این می��ل را دارد و در همه بازی های بین الملل��ی با کیفیت و 
حساب شده بازی می کند. اگر شرایط خوب پیش رود قطعا ما 

از مدعیان قهرمانی خواهیم بود.

من ه�م مرب�ی تیم ه�ای مل�ی در ج�ام ملت ها و 
جام جهانی بودم و می دانم چطور باید آماده شد

کرانچ��ار تاکید کرد:من هدای��ت تیم های مل��ی مونته نگرو و 
کرواس��ی را بر عهده داش��تم و به خوبی می دانم چه طور باید 
تیم های ملی را آم��اده کرد؛ همچنین در تیم های باش��گاهی 
 مختلفی ه��م مربیگری ک��رده ام. ه��م تجرب��ه مربیگری در 
ج��ام ملت های اروپ��ا را دارم و هم ج��ام جهان��ی. بنابراین به 

خوبی می دانم چه تصمیمی 
ب��ه نف��ع تیم ه��ای مل��ی و 
 باش��گاهی اس��ت. اص��ال

 آن های��ی ک��ه صاحب نظر 
هس��تند بگوین��د ک��ه آی��ا 
غل��ط می گویم یا درس��ت! 
باش��گاه هایی ک��ه زحم��ت 
کشیدند و به لیگ قهرمانان 
راه یافتن��د آی��ا می توانن��د 
ب��دون بازیکن��ان کلیدی و 
ملی پ��وش خ��ود در لی��گ 
قهرمان��ان ب��ازی کنن��د؟! 
ضرایبی که به سختی برای 
فوتب��ال باش��گاهی ایران به 
دست آمده با چنین کاری از 
بین می رود. ما نباید در روند 
اصولی و برنامه ریزی ش��ده 

 فوتبال بین الملل��ی اختالل ایجاد کنیم و من هم به ش��خصه 
هیچ وقت قصد چنین کاری را ندارم.کرانچار در پاس��خ به این 
س��وال که فتح اهلل زاده، مدیرعامل باشگاه اس��تقالل گفته اگر 
 سایر باش��گاه های ایرانی حاضر ش��وند ملی پوشان شان را در

 اردیبهشت ماه در اختیار تیم ملی قرار دهند استقالل هم این 
کار را انجام می دهد نیز اظهارداشت: من درباره صحبت های وی 
نظر خاصی ندارم. من مواضع باشگاه سپاهان را بیان می کنم و 

می دانم این مشکل دغدغه  همه باشگاه ها است.

 هدف مان مقابل گسترش فوالد، فقط پیروزی است
س��رمربی تیم س��پاهان درباره بازی این هفته  تیم اش مقابل 
گسترش فوالد تبریز گفت: فکر می کنم بعد از دو مسابقه خوبی 
که در لیگ انجام دادیم و در ه��ر دو بازی بیش از حریفان مان 
موقعیت داش��تیم و باید می بردیم، اکنون ب��ا اعتماد به نفس 
بیش��تر و وضع بهتری برای بازی این هفته  آماده ش��ده ایم. ما 
کیفیت باالیی در بازی های گذش��ته به نمایش گذاشتیم و در 

شرایطی قرار داریم که باید گسترش فوالد را شکست دهیم. 

کرانچار: در گروه خوبی قرار گرفتیم

با تیم ملی همکاری می کنیم
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ذوب آهن چیزی برای 
از دست دادن ندارد

این برخوردها در شأن 
کشتی اصفهان نبود

مهاجم تیم ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن در دیدار با تراکتورسازی چیزی 
برای از دست دادن ندارد و به پیروزی این مسابقه امیدوار است.

مرتضی تبریزی با اشاره به محرومیتش در دیدار هفته گذشته ذوب آهن مقابل 
پرسپولیس تهران اظهار داش��ت: من برای دیدار با پرسپولیس تهران محروم 
بودم و خودم تا یکی دو روز مانده به این بازی، از محرومیتم اطالعی نداشتم و 
این مساله باعث شد زمانی که محرومیتم را فهمیدم، شوکه شوم اما به هر حال 

نتوانستم در این بازی به میدان بروم.
وی افزود: در حال حاضر ش��رایط تیم ما از نظر فوتبالی بس��یار خوب است و 
همه دیدند که ما در بازی پرسپولیس مستحق باخت نبودیم زیرا خیلی خوب 
فوتبال بازی کردیم اما متاسفانه موقعیت های بسیاری به دست می آوریم که از 
آن ها استفاده الزم را نمی کنیم.تبریزی تصریح کرد: ما باید در بازی های آینده 

امتیاز کسب کنیم .

دبیر فدراسیون کشتی با ابراز تاسف از حاش��یه هایی که در جریان انتخابات 
مجمع کشتی اصفهان رخ داد گفت: این حاش��یه ها به هیچ عنوان در شأن و 

برازنده کشتی اصفهان نبود و باید به دنبال رفع این مسایل بود.
حمید بنی تمیم در مجمع انتخاباتی هیات کشتی استان اصفهان اظهارداشت: 
همیش��ه باید به بحث فرصت ها و تهدیده��ا نگاه و توجه کرد، خوش��بختانه 
فرصت ها و ظرفیت های بسیار خوبی در استان اصفهان وجود دارد و متاسف 
هستم که امروز شاهد آن هس��تم که این فرصت ها در حال تبدیل به تهدید 
هستند .ورزش اصفهان  باید در برابر بروز چنین حاشیه هایی آسیب شناسی 
شود و همکاران ورزشی باید با وفاق به پیش��رفت ورزش استان توجه نمایند.

بني تمیم در پایان با اش��اره به افرادی مثل هاش��م قنبری گف��ت: من افتخار 
شاگردی هاشم قنبری و محسن طاهری را دارم و بسیار خوشحالم امروز این دو 

بزرگوار را دوباره از نزدیک دیدم.

هدیه خاص آقای خاص
خوزه مورینیو در پایان کنفرانس خبری ، پیراهن خود را به عنوان 
هدیه به مترجم این کنفرانس داد. در این کنفرانس خبری مترجم 
رومانیایی تالش کرد به بهترین نحو پاس��خ های بلند و نفس گیر 

مورینیو را به زبان رومانیایی برای حاضران ترجمه کند.

ستاره پرتغالی رئال باز هم رکوردشکنی کرد
کریس��تیانو رونالدو با گلی که مقابل کپنهاگن دانمارک به ثمر 
رساند رکورد جدیدی از خود به جای گذاشت. او اولین بازیکنی 
شد که در تاریخ 22 ساله این رقابت ها  تعداد گل های زده خود در 

مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا را به عدد 9 رساند.

عابدزاده امروز  به اصفهان می آید
 کاپیتان پیشین پرس��پولیس و تیم ملی ایران گفت:از زمان فوت پدرم 
پیام های ابراز همدردی مردم فوتبال دوست را در فضای مجازی و اینترنت 
مطالعه کرده و با خواندن پیام های محبت آمیز و همدردی آن ها اشک 

ریختم. از اعضای تیم فوتبال پرسپولیس و هواداران سپاسگزارم .

روح اهلل کاظمی، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان چادگان:

تشکیل شورای ورزش و جوانان چادگان
سرمربی سابق ذوب آهن:

باشگاه ها از نبود ملی پوشان شان ضرر می کنند

بدشانسی های سپاهان کامل شد

روح اهلل کاظمی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان چادگان 
در نخستین جلسه شورای ورزش شهرستان چادگان که با حضور 
فرماندار،بخشداران، شهرداران،مسووالن و اعضای شورای ورزش 
 شهرس��تان در محل س��الن اجتماعات فرمانداری برگزار ش��د

 اظهار داشت:3 ایستگاه ورزش��ی در چادگان در نظر گرفته شده 
که در حال فعالیت هستند .وی افزود:در حال حاضر بهترین کار 
در زمینه ورزش این اس��ت که از ظرفیت ه��اي موجود حداکثر 
استفاده را داش��ته باش��یم و با توجه به این که در ساخت اماکن 
ورزشي با کمبود اعتبار مواجه هس��تیم، نباید از امکانات موجود 
غافل باشیم و باید حد اکثر استفاده را از آن ها ببریم.رییس اداره 
ورزش و جوانان چادگان  گفت:برگزاري جلس��ات شوراي ورزش 
و جوانان یکي از برنامه های مهم در پیش��رفت ورزش شهرستان 

است.کاظمی خاطر نشان کرد:اهتمام به ورزش شهري و روستایي 
از لحاظ زیر ساختي،افزایش رش��ته ورزشی در دو بخش آقایان و 
بانوان و همچنین تکمیل نمودن پروژه هاي نیمه تمام ورزشي از 
دغدغه های ورزش شهرستان است.کاظمی اس��تفاده رایگان از 
اماکن ورزشی توس��ط کارکنان ادارات را گامی موثر در تقویت و 
ترویج ورزش همگانی در بین کارکنان ادارات دانس��ت وتصریح 
کرد: اهداف کالن این اداره،ارتقای سطح سالمت جامعه و تقویت و 
توسعه فضای ورزشی در این شهرستان است . رییس اداره ورزش 
و جوانان شهرس��تان چادگان بر احی��ای ورزش همگانی در بین 
کارکنان ادارات تاکید کرد و اف��زود: برای تقویت ورزش همگانی 
یک ایستگاه ورزشی به همراه مربی مجرب در یکی از پارک های 
چادگان و هر هفت��ه به میزبانی یکی از ادارات فعال خواهد ش��د. 
وی اس��تفاده رایگان از اماکن ورزشی توس��ط کارکنان ادارات را 
گامی موث��ر در تقویت و ترویج ورزش همگان��ی در بین کارکنان 
 ادارات دانست و خواستار ش��رکت همگان در رشته های ورزشی 
عالقه مند به آن شد.کاظمی خاطر نشان کرد:احیای پیاده روی 
کارکنان ادارات در میادین و معابر شهر،همانند سال های گذشته 
راه کار مناس��بی جهت تقویت ورزش همگانی اس��ت.در حاشیه 
این جلسه رضا هاش��میان کارش��ناس ورزش آموزش و پرورش 
شهرستان نیز از برگزاری ورزش صبحگاهی در 95 درصد مدارس 
شهرس��تان خبر داد و گفت:ورزش در کالس نیز در تمام مدارس 
شهرستان و با مشارکت معلمان و دانش آموزان در حال اجراست. 

سرمربی سابق ذوب آهن گفت: باش��گاه ها از نبود ملی پوشان 
خود در لیگ قهرمانان آسیا ضرر می کنند. 

رس��ول کربکندی با اشاره به حاش��یه های مربوط به کرانچار 
و کی روش در مورد در اختیار گذاش��تن بازیکنان ملی پوش 
سپاهان در تیم ملی اظهار داش��ت: باید در این میان تعاملی 
برقرار شود تا هم باشگاه ها به حق و حقوقشان برسند هم تیم 
ملی ضرر نکن��د اما این موضوع که باش��گاه ها بدون بازیکنان 
ملی پوش در لیگ قهرمانان آس��یا بازی کنند به هیچ عنوان 

منطقی نیست.
وی تصریح کرد: بهترین بازیکنان باشگاه ها بازیکنان ملی پوش 
هستند و در صورتی که قرار باش��د ملی پوشان در اختیارشان 

نباشند به طور حتم باش��گاه ها نسبت به این موضوع اعتراض 
می کنند.

 پیشکس��وت فوتب��ال اصفه��ان ادام��ه داد: در ای��ن می��ان 
هر فردی منافع خودش را در نظر می گیرد و فدراس��یون باید 
 در این زمینه تعام��ل الزم را برقرار کند تا هیچ کدام آس��یب

 نبینند.
کربکندی تاکی��د کرد: در این میان باش��گاه ها ضرر می کنند 
و نمی توان گفت از حقوق خودش��ان محروم شوند تاتیم ملی 
در جام جهانی بازی کن��د و در این زمینه تنه��ا با تعاملی که 
فدراس��یون برقرار می کند ،می تواند منافع هر دو طرف را در 

نظر بگیرد.

مدیرعامل باش��گاه س��پاهان اصفهان با تاکید بر این که این 
تیم همواره مقاب��ل تیم های قدرتمند آس��یا بهتر بازی کرده 
و نتایج خوبی گرفته، گفت: بدشانس��ی های ای��ن فصل ما با 
گروهی که در رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا قرار گرفتیم، 
کامل شد.محمد ترابیان در خصوص آخرین وضعیت باشگاه 
س��پاهان و قرعه این تیم در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
ضمن بیان مطلب فوق گفت: بدشانس��ی های این فصل ما با 

گروهی که در رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا قرار گرفتیم، 
کامل شد.وی در خصوص اختالفی که بین کرانچار و کی روش 
به وجود آمده و در رس��انه ها مطرح شده، یادآور شد: کرانچار 
یک مربی حرفه ای و اخالق گرا است که امکان ندارد کسی را 
علیه فرد دیگر تحریک کند. البته نباید فراموش کرد مطمئنا 
 در انتقال مفاهی��م صحبت های مربیان خارج��ی مترجم ها

 نقش زیادی دارند.

معتقدم سپاهان 
 در گروه خوبی 

 قرار گرفته است 
و با توجه به 

شرایطی که داریم 
 تا آغاز

 این رقابت ها 
 می توانیم

 تیم قدرتمندتری 
هم داشته باشیم



 تدوین طرح پيشنهادي 
صنعت و دانشگاه 

رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمح��ال وبختياري از 
تدوين طرح پيشنهادي صنعت و دانشگاه در استان خبر داد.رحمان 
کرمی در نشست با پژوهش��گران بخش صنعت و دانشگاه، اظهارداشت: 
طرح پيش��نهادي ارتباط صنعت و دانش��گاه در چهارمحال و بختياري 
تهيه و تدوين ش��د.وی خاطرنش��ان کرد: اين طرح به منظور گسترش 
ارتباط پژوهش��گران و صنعتگران تهيه و مراحل نهايي را طي مي کند.

کرمي افزود: با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده طرح هاي پژوهشگران در 
 بخش صنعت با مش��ارکت کارخانه داران و صاحبان واحدهاي توليدي 

تجاري سازي مي شود.

 مدیران از خبرنگاران 
برای پيشرفت استفاده کنند

نماينده مردم شهرستان هاي شهرکرد، س��امان و بن در مجلس شوراي 
اسالمی گفت: مسووالن استان چهارمحال و بختياری از حضور خبرنگاران 
به عنوان يك فرصت طاليي برای پيشرفت اس��تان استفاده کنند.سيد 
س��عيد زمانيان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داش��ت: صدا وسيما، 
روزنامه ها و خبرگزاری ها به عنوان يك فرصت طاليی برای نشان دادن 
مشکالت استان هستند و بايد از وجود آن ها در پيشرفت استان استفاده 
کرد.زمانيان تصريح کرد: مديران اس��تان الزم است هر چند ماهی يك 
 بار نشس��ت مطبوعاتی برگزار کرده و عملکرد خ��ود را به صورت واقعی

 بيان کنند تا آن ها به گوش مردم برسانند.

 برگزاری 10 عنوان برنامه 
در هفته پژوهش در سامان 

فرماندار شهرستان سامان از برگزاری 10 عنوان برنامه در هفته پژوهش 
در شهرستان سامان خبر داد.اس��فنديار قربانی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با بيان اين که برنامه های هفته پژوهش اين شهرستان بررسی شده 
است، اظهار داش��ت: بيش از ده عنوان برنامه فرهنگی در هفته پژوهش 
در اين شهرستان اجرا می ش��ود. وی با بيان اين که برنامه های از قبيل 
زنگ پژوهش، گردهمايی پژوهشگران، تجليل از محققان و پژوهشگران 
شهرستان، برپايی نمايشگاه اختراعات و تحقيقات پژوهشی از مهم ترين 
برنامه های هفته پژوهش در شهرستان سامان است، اظهارداشت: لزوم 

توجه به تحقيق و پژوهش امری ضروری در جامعه است.

کتاب زندگی نامه 78 شهيد فارسان 
منتشر شد

 سرپرس��ت فرمان��داری فارس��ان از چ��اپ و انتش��ار کت��اب مجموعه 
زندگی نامه 78 شهيد اين شهرستان خبر داد.فيروز احمدی اظهارداشت: 
عزت و استقالل امروز کش��ور مديون شهداست که با نثار جان خود مانع 
تحقق اهداف دشمن شدند. وی افزود: دشمن نيامده بود که برود، آمده 
بود که بماند و انقالب اسالمی و استقالل ما را نابود کند، استقالل امروز 

کشور مديون جانفشانی شهداست.

اخبار کوتاه
مرگ خاموش جوان 17 ساله لردگانی بر اثر گازگرفتگی

 سرپرست مرکز مديريت حوادث و فوريت های پزش��کی چهارمحال و بختياری گفت: يك جوان
 17 ساله لردگانی به دليل استنشاق گاز مونواکسيد کربن، جان خود را از دست داد. فرامرز شاهين 

اظهار داشت : اين حادثه تلخ نتيجه بی توجهی به توصيه های ايمنی در فصول سرد سال است.
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شهری

 شناسایی 1000 هکتار
 بافت فرسوده در استان 

نماينده مردم بروجن در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
هم اکن��ون بي��ش از 1000 بافت فرس��وده در اس��تان 

شناسايی شده است.
اميرعباس سلطانی اظهارداش��ت: يکی از مشکالتی که 
همواره کش��ور را تهديد می کند و مسووالن کمتر به آن 

توجه داشته اند، بازسازی بافت های فرسوده است.
وی افزود: برنامه ريزی برای بازسازی بافت های فرسوده 
هم مردم را از خطرات جان��ی و مالی نجات می دهد و هم 

اشتغال بزرگی را برای کشور به وجود می آورد.
سلطانی با اش��اره به قرار گرفتن مناطق وسيعی از کشور 
روی گس��ل زلزله، گفت: قرار گرفتن مناطق وس��يعی از 
کشور روی گسل های اصلی و فرعی زلزله ايجاب می کند 
برای احيای بافت های فرسوده برنامه ريزی مدون و قوی 

انجام شود.
عضو کميسيون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی تصريح 
کرد: با توجه به قرار گرفتن کشور روی گسل های متعدد 
زلزله، اين گس��ل ها تهدي��دی جدی ب��رای نابود کردن 

بافت های فرسوده به شمار می روند.
س��لطانی با بيان اين که اس��تان روی 33 گسل فرعی و 
اصلی زلزله قرار دارد، افزود: اين مس��اله پتانسيل بالقوه 
خطرناکی ب��رای افزايش تلفات انس��انی در هنگام زلزله 

است.
وی با بيان اين که در اس��تان بيش از ه��زار هکتار بافت 
فرس��وده شناسايی ش��ده است، اظهار داش��ت: خدمات 
زيربنايی و روبنايی برای ش��کل گيری نهضت بازس��ازی 

بافت های فرسوده يك ظرفيت است.
نماينده م��ردم بروج��ن در مجلس ش��ورای اس��المی 
خاطرنش��ان کرد: در حالی که برای شهرک س��ازی بايد 
سرمايه گذاری کالنی به تسطيح زمين و احداث زيربناها 
و روبناهای ش��هری اختصاص يابد، فش��اری مضاعف بر 

مردمی که تصميم به خريداری اين منزل دارند، است.
سلطانی افزود: به جای توسعه شهرک س��ازی بايد تمام 
توان مالی و مشورتی شهرداری ها و متوليان دولتی بخش 

مسکن صرف بازسازی بافت های فرسوده شود.
وی تصري��ح کرد: با معاف کردن س��ازندگان مس��کن از 
پرداخت عوارض شهرداری ها و هزينه های انشعاب آب، 
برق، گاز، تلفن و فاضالب در بافت های فرسوده در دوره ای 
پنج ساله می توان 70 درصد بافت های فرسوده کشور را 

بازسازی کرد.

  ي��ك نانواي��ی س��يار14 مت��ری توس��ط خي��ران اس��تان
 چهارمح��ال و بختياری با تجهيزات کامل ب��رای پخت نان وقف 
حرمين کربالی معالشده است و هم اکنون اين نانوايی به کربالی 

معال توسط يك کاميون کشنده ارسال شده است.
عتبات عاليات عراق در طول يك قرن گذش��ته ن��ه تنها مطابق 
زمان توسعه نيافتند بلکه بر اثر سياست هاي سوء رژيم بعثی در 
حال تخريب بودند. با س��قوط رژيم بعثی، امکان حضور عاشقان 
و مش��تاقان زيارت اهل بيت )ع( فراهم شد و بازسازی اين مکان 
مقدس در دستور کار خيران و دوست داران اهل بيت قرار گرفت.

مردم استان چهارمحال و بختياری از سال های گذشته تاکنون در 
خصوص بازسازی عتبات عاليات توجه ويژه داشته اند و هميشه 
 در جل��وی صف کمك و هم��کاری اين مکان ه��ای مقدس قرار

 داش��ته اند.اين استان با وس��عت کوچك و جمعيت کم و درآمد 
کمتر نسبت به اس��تان های ديگر يکی از استان های پيشتاز در 
عرصه کمك های مالی و اقالمی بوده اس��ت و خيران اين استان 
در خصوص بازسازی عتبات عاليات گام های بلندی برداشته اند.

 مردم اين استان هميشه با عشق حسينی برای کمك به بازسازی 
اين مناطق پای کار آمده ان��د وخالصانه دراين خصوص همياری 
و کمك کرده اند.مردم اس��تان چهارمحال و بختياری بار ديگر با 
وقف يك نانوايی سيار 14 متری مجهز،  گامی بلند در راه بازسازی 
 عتبات عالي��ات و خدمت به زايران حس��ينی برداش��ته اند.اين 

نانوايی س��يار به همت خيران اس��تان چهارمح��ال و بختياری 
خريداری شده و راهی کربال معال شده است.

ارزش ریال�ی دس�تگاه نانوای�ی س�يار دو ميليارد
 و 600 ميليون ریال است

اس��تان  عالي��ات  عتب��ات  بازس��ازی  س��تاد   ريي��س 
چهار مح��ال و بختياری در گف��ت وگو با خبرنگار مهر با اش��اره 
 به اين که نانوايی س��يار بر اس��اس اع��الم ني��از حرمين مطهر

 کربالی معال به يك دستگاه نانوايی س��يار برای زايرين حرمين 
خريداری و از اس��تان چهار محال و بختياری ارسال شده است، 
اظهار داشت: اين نانوايی سيار با هزينه مردم استان چهار محال 
و بختياری آماده شده است.اردشير رياحی پور با اشاره به اين که 
ارزش ريالی دستگاه نانوايی سيار دو ميليارد و 600 ميليون ريال 
بوده است، بيان داش��ت: از اين مبلغ يك ميليارد و 100 ميليون 
ريال از طريق مردم اين اس��تان جذب شده است. وی با بيان اين 
که مابقی مبلغ باق��ی مانده در روز های آينده جذب می ش��ود، 
اذعان داش��ت: اين دس��تگاه به طول 14 متر متشکل از دستگاه 
پخت نان، خمير کن، انبار آرد، اتاق خواب برای خدمه، سرويس 
بهداشتی، سرد کننده نان و دستگاه بس��ته بندی نان که توسط 
ش��رکت صنعت پخت مشهد ساخته شده اس��ت؛ خريداری و به 
کربال ارسال شده است. رياحی پور تصريح کرد: در آينده ساخت 
يکی از درب های طالی حرم حضرت ابوالفض��ل العباس )ع( به 

اين استان واگذار می ش��ود که از طريق مردم اين استان هزينه 
ساخت تامين خواهد شد.

زایری�ن پي�اده و انف�رادی ای�ام اربعي�ن، حتم�ا 
تحت پوشش بيمه قرار گيرند

     رييس سازمان حج و زيارت با اشاره به شرايط حاکم در کشور 
عراق، گف��ت: زايرين پياده و انف��رادی ايام اربعي��ن حتما تحت 
پوشش بيمه قرار گيرند.س��عيد اوحدی در خصوص ساماندهی 
اعزام زايران عتبات در ايام اربعين حسينی)ع( ابراز داشت: کميته 
های کارشناس��ی طی 10 روزه گذش��ته با حضور دستگاه های 
همکار در امر اعزام مشتاقان زيارت اباعبداهلل)ع( در سازمان حج و 
 زيارت تشکيل شده است و سياست سازمان حمايت جدی از اين

 سنت حسنه و حرکت مردمی است. وی در خصوص ساماندهی 
 زاي��ران پياده در ايام حس��ينی)ع(، افزود: مس��ووالن س��ازمان

 حج و زيارت در دو روز گذش��ته برای بررسی شرايط سفر زايران 
به نقاط مرزی کشور در اس��تان ايالم و خوزستان سفر کرده اند 
و بر اس��اس جمع بندی صورت گرفته شورای تامين استان های 
ايالم و خوزستان، مسووليت ميدانی و سازمان حج و زيارت برنامه 

حمايتی برای زايران پياده را در برنامه های خود خواهد داشت.
ساماندهی زایران انفرادی در گروه های ۴0 نفره

رييس سازمان حج و زيارت يادآور شد: ساماندهی زايران انفرادی 
در گروه های 40 نفره در ش��هرهای منتهی به نقاط مرزی کشور 
ص��ورت خواهد گرف��ت. وی افزود: ب��ا هماهنگی ه��ای صورت 
گرفته ب��ا هالل احمر جمهوری اس��المی اي��ران اقدامات خوبی 
برای انتقال دارو و اس��تقرار چادرهای هالل احمر در مرزها و در 
 کشور عراق برای خدمات رسانی پزشکی به زايران در ايام اربعين

 صورت خواهد گرفت و حضور اين نهاد در ارايه خدمات به زايران 
جدی خواهد بود. اوحدی با بيان اين که به زايران توصيه می شود 
با توجه به شرايط حاکم در کشور عراق حتما تحت پوشش بيمه 
قرار گيرند، گفت : زايران در طول س��فر مبلغ ۹ هزار تومان بابت 
خدمات بيمه پرداخ��ت می کنند.رييس س��ازمان حج و زيارت 
يادآور شد: اين در حالی اس��ت که در قبال پرداخت اين مبلغ در 
صورت بروز حادثه و بيماری تا س��قف 1۵ ميلي��ون تومان برای 
امکانات بيمارستانی و 114 ميليون تومان بابت ديه تحت پوشش 

خدمات بيمه ای قرارخواهند گرفت. 
وی بيان داش��ت: نمايندگان بيمه برای خدمت رس��انی به زوار 
 در مرزهای مهران، ش��لمچه و چزابه و داخل کشور عراق مستقر

 ش��ده ان��د و همچني��ن ب��رای رف��اه ح��ال زاي��ران در کربال، 
 نج��ف و در ط��ول مس��ير خدمات پزش��کی ب��ه ايش��ان ارايه 

می شود. 

توسط خيران استان صورت گرفت   ؛ ارسال نانوایی با کاميون کشنده

وقف نانوایی سیار به حرمین کربالی معال 
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فقدان سند مالكيت
دو  باارائه  فرزندسرداركيخا  شوري  دره  فرهنگي  مريم  خانم  اينكه  به  848نظر 
برگ استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن 
سند مالكيت ششدانگ پالك 1441 / 100 واقع بخش يك ثبتي شهرضا شده كه 
سندمذكورذيل ثبت 61822 صفحه 514دفتر378 بنام وي ثبت گرديده اينك نامبرده 
المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئين نامه  تقاضاي صدور سندمالكيت 
اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد 
خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم 
خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل 
وامالك اسناد  ثبت  رئيس   - محمدي  مير  گردد.  مي  مسترد  دهنده  ارائه  به   سند 

 شهرضا

فقدان سند مالكيت

برگ  دو  باارائه  فرزنداصغر  قهدريجاني  زهراسلمانيان  خانم  اينكه  به  781نظر 
استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
مالكيت هفت هزارسهم مشاع از پانصدهزارسهم ششدانگ پالك 19 فرعي از 76 
اصلي بخش يك شهرضاواقع درمهياربخش يك ثبتي شهرضا شده كه تمامت هفت 
ثبت شماره 75570  ذيل   447 دفتر   425 فوق درصفحه  ازپالك  مشاع  هزارسهم 
بنام نامبرده ثبت وسندصادرگرديده اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت 
المثني نسبت به هفت هزارسهم مشاع مالكيت خودازپالك فوق رانموده است لذا 
دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود 
كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده 
ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز 
پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت 
يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم 

ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

ابالغ رای 

784   كالسه پرونده :91-344ش ح 36شماره دادنامه : 1164 بتاريخ : 91/12/26 
/ آقای مجيد  : شعبه 36 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان  مرجع رسيدگی 
نجفی پور فرزند حسنعلی به آدرس اصفهان – شهر ك كاوه – خ گلستان – كوچه 
 : باقر روز بهانی فرزند محمود به آدرس  فرعی هفتم  وكيل آقای   – گل نرگس 
اصفهان چهار باغ عباسی – ابتدای سيد عليخان مجتمع سيتی سنتر واحد 2 طبقه 
به  سوم آسانسور شماره يك  خوانده /خانم ام البنين جارزنی فرزند عبداله –  
نشانی : اصفهان كرارج – اصفهانك – خ مسجد ) روستای مارجی جلگه(  مجهول 
انضمام  به  فقره چك  يك  وجه  ريال  مبلغ 45000000  مطالبه   : المكان  خواسته 
مطلق خسارات وارده گردش كار:  پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن 
به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء قاشی شورا 
رای   . نمايد  می  رای  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسيدگی 
قاضی شورا : در خصوص  دعوی خواهان به طرفيت خوانده ياد شده  بخواسته 
-732314 شماره  به  چك  فقره  يك  وجه  ريال  ميليون  پنج  و  چهل  مبلغ  مطالبه 

خسارات  انضمام  به  هرند  آباد  اسالم  شعبه  اصفهان  استان  بانك  عهده   649
پرداخت  يد خواهان و گواهی عدم  بقای اصول مستندات در  به  با توجه  قانونی 
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  ظهور   كه  عليه  محال  بانك  سوی  از   صادره 
ابالغ  وصف  با  خوانده  باينكه  نظر  و  دارد  را  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان 

قانونی و انتظار كافی در جلسه رسيدگی حاضر نگرديده و اليحه ای نيز ارسال 
 ، است  نياورده  بعمل  ايرادی  و  دفاع  خواهان  دعوی  قبال  در  و  است  ده  ننمو 

تجارت  قانون  باستناد مواد 310و313  و  داده  ثابت تشخيص  را  دعوی خواهان 
به  خوانده  محكوميت  بر  حكم  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  519و522  و   198 و 
هزار  سی  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال  ميليون  پنج  و  چهل  مبلغ  پرداخت 
رسيد  تاريخ سر  از  تاديه  تاخير  همچنين خسارت  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال 
سوی  از  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن  محاسبه  كه  وصول  تاريخ  تا   )90/6/3(
اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  ميباشد  احكام  اجرای   عهده  بر  مركزی   بانك 
می نمايد . رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
 همين شعبه خواهد بود . ضمنا خوانده به پرداخت حق الوكاله وكيل نيز محكوم 

می گردد . م الف 10120قاضی شعبه 36  شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 

785   كالسه پرونده :91-343ش ح 36شماره دادنامه : 1167 بتاريخ : 91/12/26 
/ آقای مجيد  : شعبه 36 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان  مرجع رسيدگی 
نجفی پور فرزند حسنعلی به آدرس اصفهان – شهر ك كاوه – خ گلستان – كوچه 
 : باقر روز بهانی فرزند محمود به آدرس  فرعی هفتم  وكيل آقای   – گل نرگس 
اصفهان چهار باغ عباسی – ابتدای سيد عليخان مجتمع سيتی سنتر واحد 2 طبقه 
سوم آسانسور شماره يك  خوانده /خانم ام البنين جارزنی فرزند عبداله –  بنشانی   
مجهول المكان  خواسته : مطالبه ومطالبه مبلغ 45000000 ريال وجه يك فقره چك 
به انضمام مطلق خسارات وارده گردش كار:  پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء قاشی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد . رای 
قاضی شورا : در خصوص  دعوی خواهان به طرفيت خوانده ياد شده  بخواسته 
مطالبه مبلغ چهل و پنج ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره 649-732312 

عهده بانك استان اصفهان شعبه اسالم آباد به انضمام خسارات قانونی با توجه 
به بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
مطالبه  در  استحقاق خواهان  و  ذمه خوانده  اشتغال  كه ظهور   عليه  محال  بانك 
وجه خواسته را دارد و نظر باينكه خوانده با وصف ابالغ قانونی و انتظار كافی 
در  و  است  ده  ننمو  ارسال  نيز  ای  اليحه  و  نگرديده  در جلسه رسيدگی حاضر 
قبال دعوی خواهان دفاع و ايرادی بعمل نياورده است ، دعوی خواهان را ثابت 

تشخيص داده و باستناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198 و 519و522 قانون 
آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد )90/4/2( تا تاريخ وصول كه محاسبه 
آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده اجرای  احكام ميباشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نمايد . رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه خواهد بود . ضمنا خوانده به پرداخت 
حق الوكاله وكيل نيز محكوم می گردد . م الف 10121قاضی شعبه36  شورای 

حل اختالف اصفهان

 فقدان سند مالكيت 
برگ  دو  باستناد  كجانی  توسلی  رضا  محمد  آقای  92/5221/33/و  شماره   788
استشهاد محلی كه هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی شده سند 
دهستان  در  واقع   7191 از  فرعی   302 شماره   پالك  خانه  ششدانگ  مالكيت 
دفتر   451 در صفحه  كه  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  اصلی  يك  اردستان  گرمسير 
تمامی  و  گرديده  صادر  و  ثبت  فوق  نامبرده  بنام    7683 ثبت  ذيل  امالك   188
ششدانگ از طرف محمد ذيل سند رسمی شماره 62337  مورخه 77/11/25 نزد 
ايران رهن می باشد بعلت دزدی مفقود شده  چون درخواست  شركت ملی گاز 
المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت  صدور سند مالكيت 
مزبور  ملك  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  كس  هر  كه  شود  می  آگهی  مراتب 

 10 لغايت  آگهی  اين  انتشار  تاريخ  از  باشد  می  خود  نزد  مالكيت  سند  وجود  با 
روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا با مدارك مثبت تسليم نمايد در 
صورت انقضا مدت مذكور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون 
مقررات  طبق  المثنی  مالكيت  سند  صدور  در  معامله  سند  يا  مالكيت  سند  ارائه 
اداره ثبت اسناد و امالك رئيس   –  اقدام خواهد شدم الف: 387 خيراله عصاری 

 اردستان  

تغييرات 

789 شماره 92/5076/33/وآگهی  تغييرات شركت صنايع غذائی ارنيكا اردستان 
به استناد  ( به شماره ثبت 600 و شناسه ملی 10260116351  ) سهامی خاص 
صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هيات مديره  شركت فوق الذكر مورخه 
1392/8/16 تصميماتی اتخاذ و تغييراتی به شرح ذيل در شركت به عمل آمده است 
. 1- آقای حسين ديان اردستانی فرزند حسن با كد ملی 1189328194 و كد پستی 
1351863443 و آقای حسين ديان اردستانی فرزند عبداله با كد ملی 0071053506 
و كد پستی 1476984394 و خانم مهين ديان اردستانی فرزند مصطفی با كد ملی 
1189316668 و كد پستی 1476984394 به عنوان اعضای هيات مديره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند . 2- آقای حسين ديان اردستانی فرزند حسن به سمت رئيس 
هيات مديره و آقای حسين ديان اردستانی فرزند عبداله به عنوان نائب رئيس و 
مدير عامل شركت و خانم مهين ديان اردستانی به عنوان عضو هيات مديره برای 
امضای  با  بانكی  بهادار  اوراق  و  اسناد  كليه   -3  . شدند  انتخاب  سال  دو  مدت 
منفرد مدير عامل و مهر شركت معتبر است . و ساير نامه های اداری با امضای 
نائب رئيس هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود . 4- خانم زهره 
 8381785951 پستی  كد  و   1189345560 ملی  كد  با  مرتضی  فرزند  رمضانپور 
به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه قاسميان اردستانی فرزند رضا با كد ملی 
1189930201 و كدپستی 8381776391 به عنوان بازرس علی البدل شركت برای 
درج  برای  رود  زاينده  االنتشار  كثير  روزنامه   -5  . شدند  انتخاب  يكسال  مدت 
 آگهی شركت انتخاب شد. م الف 385 خير اله عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك

 اردستان 

تاسيس 

نوين  ان  انگيز  ورزش  موسسه  تاسيس  آگهی   103/2395ث/92   : شماره   790
موسسه فوق درتاريخ 1392/9/2 تحت شماره 3906 و شناسه ملی 10260699654 
در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1392/9/2 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكيمل 
گرديده و خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی 
می شود . 1- موضوع موسسه : ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعاليت نمی باشد- شركت در مسابقات فوتبال و فوتسال تحت نظارت هيات 
های مربوطه با كسب مجوز از مراجع ذيصالح 2- مدت موسسه : از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی موسسه : 1-3- استان اصفهان – شهر 
اصفهان ملك شهر خيابان مطهری خيابان مهديه روبروی دبستان نبوت پالك 
11 طبقه 1 كد پستی 8196657383    4- سرمايه موسسه : مبلغ 1000000 
ريال می باشد . 5-  اولين مديران موسسه-5- آقای احسان باقريه   به سمت 
رئيس هئيت مديره 2-5- آقای امين رفيعی به سمت عضو هيئت مديره 5-3- 
آقای امير حسين مروی به سمت عضو هيئت مديره 4-5- آقای امين رفيعی 
به سمت مدير عامل به مدت نامحدودانتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضا : 
كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای اعضای هيئت مديره و 
با مهر موسسه معتبر ميباشد 7- اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه  م الف 

: 9845آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

احضار 
115و180  مواد  اجرای  در   113 ك   920742 پرونده  محتويات  حسب   786
 10/30 92/11/1  ساعت  تاريخ  رسيدگی  وقت  كيفری  دادرسی  آئين  قانون 
صبح به آقای 1- حسين افراسياب 2و عبدالعلی احمدی  3- محمد ليث صفار 
فرزند علی 4- عباسعلی شركت العباس فرزند عبدالرسول 5- عبداله فاتحی 
معصومی  اكبر   -7 رمضانعلی  ف  عابد  مقاره  حسين   -6 محمد  ف  پيكانی 

اكبر گالبدار ف غالمعلی 10-  باقی ف محمد 9-  ف محمد رضا 8- عبداله 
 -12 رمضانعلی  ف  عابد  مقاره  عباس   -11 غالمعلی  ف  محمدی  قناد  علی 
مجهول  رحيم  محمد  ف  منش  بهزاد  رضا   -13 عليرضا  ف  اسماعيلی  اكبر 
سلطانی  محمد  گل  آقای  شكايت  خصوص  در  كه  شود  می  ابالغ  المكان 
اتهام  مورد  در  دفاع  جهت  به  محكوم  پرداخت  از  اعسار  بر  داير  عليه شما 
است  بديهی  شويد  حاضر   113 جزائی  عمومی  دادگاه  در  شما  به  وارده 
اتخاذ  قانونی  تصميم  دادگاه  در  حضور  عدم  و  مقرر  مدت  پايان  از  پس 
جزائی عمومی  دادگاه   113 شعبه  دفتر  مدير   10146 الف  م   . شد   خواهد 

اصفهان  

اجرائيه
بايگانی: 9001789/2  791 شماره پرونده: 9000400200400717/1 شماره 
شماره ابالغيه: 139205102004002901 بدينوسيله به سكينه توكلی كوپايی 
فرزند عبدالكريم ساكن اصفهان خيابان كاوه كوچه مصدق فر كوی سودانی  
شناخته  مامورابالغ   گزارش  برابر  9001789كه  كالسه  بدهكارپرونده 
برابر سند رهنی شماره 87/2/18-136122  كه  گردد  ابالغ می  ايد  نگرديده 
بين شما و بانك مسكن شعبه ولی عصر اصفهان  مبلغ 90/802/405 ريال 
درصد   18 مبلغ  روزانه  نيز  و  جريمه  بابت  4/767/023ريال  و   اصل  بابت 
بستانكار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  كه  باشيد  می  بدهكار  تاخير  جريمه 
صادر  اجرائيه  قانونی  تشريفات  از  پس  نموده  اجرائيه  صدور  درخواست 
نامه  آئين   18 ماده  طبق  لذا  باشد  می  مطرح  ء  اجرا  اين  در  فوق  بكالسه  و 
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی 
زاينده  روزنامه  در  نوبت  يك  فقط  است  محسوب  اجرائيه  ابالغ  تاريخ  كه 
به  نسبت  روز  ده  مدت  ظرف  گردد  می  منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  رود 
ماده  طبق  اجرايی  عمليات  صورت  اين  غير  در  اقدام  خود  بدهی  پرداخت 
تعقيب  شما  عليه  مزايده  و  ارزيابی  طريق  از  قانون   34 ماده  اصالحی 
رسمی  اسناد  اجرای  اداره  رئيس   – اسدی   10152 الف:  . م  شد   خواهد 

اصفهان 

تاسيس 
تجارت  پيشگامان  شركت  تاسيس  آگهی  103/2489ث/92   : شماره   857
شماره  تحت   1392/9/9 درتاريخ  فوق  محدود شركت  مسئوليت  با  آروين  
51410 و شناسه ملی 10260700613 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 
شركتنامه  خالصه  و  گرديده  تكيمل  دفاتر  ذيل  امضاء  لحاظ  از   1392/9/9
آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 
1- موضوع شركت : ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی 
باشد – خريد و فروش تهيه و توزيع – صادرات و واردات كليه كاالهای مجاز 
شركت در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی  در جهت   – بازرگانی 
و خصوصی   دولتی  های   از شركت  نمايندگی  اخذ   – اهداف شركت  تحقق 
و  دولتی  شركتهای  به  نمايندگی  اعطای   – كشور  از  خارج  و  داخل  در 
داخلی  نمايشگاههای  در  شركت   – كشور  از  خارج  و  داخل  در  خصوصی 
و خارجی – مشاركت در امرتوليد كليه كاالهای مجاز بازرگانی انجام امور 
از قبيل تامين نيروی انسانی مورد نياز اشخاص حقيقی و حقوقی  خدماتی 
بصورت موقت  پس از كسب مجوز از مراجع ذيصالح 2- مدت شركت : از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت : 1-3- استان اصفهان 
 – ملك  و  گلزار  چهارراه  بين  غربی  بهشت  هشت  خيابان  اصفهان  شهر   –
واحد 7  كد پستی 8154754811 تلفن  طبقه سوم –  مجتمع اداری ياقوت – 
  -5  . باشد  می  ريال  مبلغ 1000000   : 4- سرمايه شركت   ،03112669309
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 تاثیر دعوای پدر و مادر 
بر رفتارهای کودکان

هفت سال اول زندگی، سال های تش��کیل پایه های اخالق و رفتار و 
حتی نگاه به زندگی هستند. کسی که در هفت سال اول زندگی اش 
در آرامش و امنیت نبوده است، طبیعی است که در بقیه زندگی نتواند 
طبیعی زندگی کند. فهمیدن ارتباط مشکالت روحی روانی امروز ما 
با مسایل گذش��ته در کودکی، کمک موثری به حل مشکالت ناشی 
از این معضالت روحی روانی می کند. کس��ی که می داند بدخلقی و 
 کم تحملی اش از اضطراب دوران کودکی اش ناش��ی می شود بهتر

می تواند این بدخلقی را مهار و اصالح نماید.

کودکان دعوا
لفظ کودکان دعوا را از قی��اس با کودکان طالق س��اخته ایم. یعنی 
کودکانی که همواره در محیطی لبریز از نزاع و دعوای والدین رش��د 
یافته اند، آسیب دیدگی این کودکان از کودکان طالق کمتر نیست.

از جمله افرادی که آسیب های روحی روانی زیادی دیده اند، کسانی 
هستند که در کودکی همواره شاهد دعوای پدر و مادر بوده اند. ممکن 
است شما هم جزو کسانی باشید که همواره شاهد دعوای والدین خود 

بوده اید. اما اکنون آن را مساله مهمی ندانید.
احساس و نگاه امروز شما به این مس��اله اهمیتی ندارد باید احساس 
و ن��گاه دوران کودکی را مد نظ��ر قرار دهید. خوب فک��ر کنید تا آن 
 احس��اس اس��ترس و نگرانی ش��دید هنگام دعوای آن ه��ا را به یاد 

بیاورید.
 آن احس��اس که اغلب روزها یا شب ها تکرار می ش��دند، در وجود 
ش��ما پایه گذار اخالق ها و عادت های مخربی شده است که اکنون 
زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. اگر کمی دقیق و هوشیار 
باشید خیلی زود می توانید بین مش��کالت روحی روانی فعلی تان و 

آن احساس اضطراب دوران کودکی یک ارتباط منطقی پیدا کنید.
ک��ودکان به محض بلند ش��دن صدای پ��در و مادر دچ��ار نگرانی و 
احس��اس ناامنی می ش��وند. ارتباط عمیق عاطفی ک��ودک با مادر، 
او را به طرز وس��واس گونه ای نگ��ران مادر می کند. ک��ودک از هر 
 خطری که ب��ه زعم خودش م��ادر را تهدید کند ش��دیدا هراس��ان

 می شود.
 دعوای والدین از نظر کودکان خطری برای مادر محسوب می شود. 
اگر چه کودک هیچ واکنشی نشان ندهد، نمی توان نگرانی و استرس 
او را از دعوای والدین انکار کرد. بنابراین یکی از حقوق مسلم کودک 
نیاز او به تامین امنیت مادر اس��ت. امنیتی که ک��ودک بتواند از آن 

مطمئن شود و به تداوم آن اعتماد پیدا کند.
این نگرانی های مفرط و تکراری تنها به لحاظ روحی مش��کل س��از 
نیس��تند بلکه به لحاظ جس��مانی هم بسیار آس��یب زا هستند. در 
روانپزشکی، ترش��ح نابه جا و مخرب هورمون ها در مواقع استرس و 
ترس اثبات شده اس��ت. این هورمون ها در خون رسوب کرده و سم 
می شوند. به همین جهت کودکان خانواده های آشفته، بیماری های 
بیش��تری را تجربه می کنند و از آن جا که نگاه و طرز فکرشان هم از 
همین استرس ها و ناامنی ها تاثیر می پذیرد بیش از سایر کودکان در 

معرض ابتال به بزهکاری قرار می گیرند.

کودکان کتک خورده
کتک خوردن کودک از والدین یا از خواهر و ب��رادر بزرگ تر ممکن 
است برای یک بار هم بتواند احس��اس ناامنی پایدار یا طوالنی مدت 
ایجاد کند. پدری که یک بار زده اس��ت باز هم ممکن است این رفتار 
را تکرار کند. کتک خ��وردن مخصوصا زمانی بیش��ترین اثر مخرب 
خود را خواهد گذاشت که کودک، ارتباطی منطقی بین آن و اعمال 

خودش پیدا نکند. 
یعن��ی نتوان��د بفهم��د دقیق��ا چ��ه رفت��اری پ��در را عصبان��ی 
 می کن��د. چنی��ن حالت��ی ی��ک احس��اس خط��ر پنهان��ی ایجاد

 می کند.
کودکانی که تحت زورگویی خواهر و ب��رادر بزرگ تر قرار دارند هم، 
 در معرض آس��یب های روانی قرار دارند. در خان��واده ای که والدین 
نمی توانند رفتار فرزندان بزرگ تر را کنترل کنند، احس��اس امنیت 

در حد مناسبی وجود ندارد.
کودک نیاز دارد خانه را جای امنی احس��اس کند و از قدرت والدین 
در ایجاد امنیت و عدالت در خانه مطمئن ش��ود تا در سالمت روحی 
رش��د کند. کودکی که کتک می خورد عالوه بر نگرانی و احس��اس 
حقارت از احساس انتقام و خشم های سرکوب شده هم رنج می برد. 
چنین کسی طبیعی اس��ت که بعدها نتواند رفتاری نرمال و منطقی 
در مقابل قوانی��ن محل کار و زندگی، یا افراد ماف��وق خود پیدا کند. 
او همواره دیگران را مقصر خواهد دانس��ت و در هر مشکلی به جای 
 حل مشکل دنبال مقصر خواهد گشت. این افراد نمی توانند انتقاد را

 تحمل کنند .
کودکان تنها، کودکان خانواده های شلوغ که کمتر دیده می شوند، 
کودکان طالق، کودکان والدین بیمار و معلول، یا کودکان یتیم و بد 
سرپرست همه کس��انی هستند که احتمال آس��یب دیدگی آن ها و 
ابتالیشان به مشکالت روحی روانی زیاد است. باید ریشه  مشکالت 
روانی در کودکی را کشف کرد و ارتباط آن را با مشکل فعلی فهمید 
و برای رفع آن مشکل با یک برنامه ریزی صحیح هر چند دراز مدت 

دست به عمل شد.
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دانش��مندان اعالم کردند که مریخ نورد ناس��ا که در سطح 
خشک مریخ به گشت و گذار می پردازد برای اولین بار شواهد 
مستقیم از محلی را پیدا کرده اس��ت که پیشتر دریاچه آب 
ش��یرین بوده است.براس��اس نتایج این تحقیق��ات، درحال 
 حاضر ای��ن دراین نقطه از مری��خ آبی باقی نمانده اس��ت اما

 آزمایش های حفاری و تحلیل های شیمیایی از سنگ های 
ریزی که توسط ابزارهای علمی رباتی کنجکاوی انجام شده 
نشان می دهد که شرایط این دریاچه برای پشتیبانی از حیات 
 میکروبی زمانی حدود 3/6 میلیارد س��ال پی��ش مهیا بوده

 است.
سنگ هایی که دارای نشانه های کربن، هیدروژن، اکسیژن، 
نیتروژن و سولفور هستند شرایط کاملی را برای حیات ساده 
میکروبی فراهم می کند.اش��کال کوچک حی��ات میکروبی 
ک��ه از آن ب��ا عن��وان chemolithoautotrophs ی��اد 
 می ش��ود در زمین تح��ت همین ش��رایط مش��ابه زندگی 
می کنند و نوعا در غارها و زیر دریاها و مجاری گرمایی وجود 
دارند. مجاری گرمای��ی مجاری زیر آبی اس��ت که از طریق 
 آن آب دریا به س��نگ های آتشفش��انی ک��ف اقیانوس نفوذ

 می کند.نتایج این تحقیقات که در مجله س��اینس منتش��ر 

شده در انجمن اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا در سانفرانسیسکو، 
 کالیفرنیا ارایه شد.س��انجیو گوپت��ا از کال��ج امپریال لندن
  به عن��وان یک��ی از نویس��ندگان ای��ن تحقیق گف��ت: این

 نخستین باری است که ما به واقع سنگ هایی در مریخ کشف 
 کرده ایم که ارایه کننده ش��واهد وجود دریاچه ها در سیاره

 سرخ اس��ت. اهمیت این قضیه در این اس��ت که دریاچه ها 
محیط بی نقصی برای حیات میکروبی ساده هستنددرحالی 
 که هیچ ن��وع حیاتی در این س��نگ ها پیدا نش��ده اس��ت.

گوپتا اظهار داش��ت که آزمایشگاه س��یار مریخ سنگ های 
مادستون و ماسه را حفر کرده و کانی های رسی کشف کردند 

که این امر نشان دهنده تعامل با آب است.
 ماس��ه ه��ا نی��ز ش��باهت ب��ه ماس��ه های��ی دارد ک��ه در 
رودخانه ه��ای زمین وجود دارد و موجب ش��ده اس��ت که 
دانشمندان این نظریه را ارایه کنند که یک رودخانه زمانی به 
 این دریاچه که در پای یک ک��وه کم ارتفاع قرار دارد، منتهی

 می شده است.
کار کاوشگران گذشته نیز نشان می دهد که مریخ در زمانی 

دارای چندین دریاچه بوده است.
قدم بعدی تحلیل نمونه سنگ هایی است که در سطح دهانه 
گیل پراکنده شده تا مشخص ش��ود که آیا شواهد بیشتری 
برای محی��ط هایی که از حیات پش��تیبانی م��ی کند وجود 

دارد یا خیر. 
 انتظار م��ی رود تعداد س��فرهای غیرانس��انی ب��ه مریخ در

 س��ال های آینده افزایش یابد، یکی از این س��فرها کاوشگر 
رباتیک س��ازمان فضایی اروپا با عنوان اکسومارس است که 
ماموریت خود را در سال 2018 آغاز می کند و ماموریت دیگر 

توسط ناسا در سال 2020 انجام می شود.

کشف شواهد مستقیم از وجود دریاچه آب شیرین در مریخ

اینترنت، »فضای مجازی«که می تواند 
شخصیت نوجوانان را تحت تاثیر خود 
کام��ال تغییر ده��د و ب��ا جذابیت های 
مجازی از دنیای واقعی دورش��ان کند.

منیژه جاسبی کارشناس ارشد مشاوره 
گفت: اس��تفاده پیش از حد ازاینترنت 
عالوه بر ای��ن ک��ه اعتیادآور اس��ت و 
ارتباط های عاطفی را کم می کند برای 
نوجوانانی که هنوز شخصیت شان کامل 
ش��کل نگرفته بس��یار زیان بار است و 
هرگز نبای��د خانواده ها برای جلوگیری 
از سروصدا، ش��یطنت و گاهی به جای 
تفریح، کودکان و نوجوانان خود را پای 
اینترنت بنشانند.وی اظهار داشت: زندگی آپارتمانی و مدرن امروزی نباید کودکان و نوجوانان را 
از تفریح، پارک، بازی و ارتباط سالم با اقوام محروم کند. والدین وقتی برای کمبود وقت یا به دالیل 
دیگر به جای یک ارتباط سالم با دنیای مجازی با اقوامشان ارتباط برقرار می کنند،شادی و محبت 
در آن خانواده کم می شود و به پیروی از آن افسردگی افزایش می یابد و معموال در این خانواده ها 
 کودک برای جبران کمبودهای��ش به دنیای مجازی پناه می برد و ای��ن ارتباط با دنیای مجازی

به حدی می رسد که در صورت قطع یا در دسترس نبودن اینترنت کودک عصبی و پرخاشگر شده 
یا با بی قراری احساس کمبود می کند و تنها با استفاده از اینترنت از این حالت خارج و به آرامش 
می رسد که این به معنای اعتیاد به اینترنت اس��ت.وی در پایان افزود: اعتیاد به اینترنت احتیاج 
به دارودرمانی ندارد اما حتما خانواده های که نشانه هایش را در کودکانشان می بینند باید سبک 
زندگی شان را عوض کنند و عالوه بر این که فرزندانشان را در خانه تشویق به خوانده کتاب کنند، 
وقت بیشتری را برای تفریح، پارک، پیاده روی و حتی یک وعده غذایی بیرون از خانه به خانواده 

و فرزندانشان اختصاص دهند.

طرح جدی��دی که برای انتق��ال نیروی 
برق به فاصله چند ص��د کیلومتری، آن 
هم بدون اس��تفاده از س��یم ارایه شده ، 
در آینده نزدیک ب��ه کمک زلزله زدگان 
و طوف��ان زدگان خواه��د آمد.ای��ده ای 
برای ارسال نیروی برق به فواصل بسیار 
دور با اس��تفاده لیزر و بالن، می تواند به 
تامین ب��رق اضطراری در ه��ر جایی که 
الزم باش��د، کمک کند.استفان بلنک از 
دانشگاه صنعتی نیوریورک می خواهد از 
بالن های نظامی آیروستات استفاده کند 
 تا صدها کیلووات نیروی برق را به فواصل

 چند ص��د کیلومتری ارس��ال کند. در 
نیروگاه، انرژی در قالب پرتوی لیزر از طریق یک کابل فیبر نوری به آیروستات ارسال خواهد شد، 
س��پس این انرژی از هوا به آیروستات دیگری در فاصله بس��یار دور منتقل می شود. در آن جا با 
استفاده از یک مبدل، این پرتو لیزر به برق تبدیل شده و در پایان نیز برق تولید شده با استفاده از 
کابل برق به زمین خواهد رفت.به گزارش نیوساینتیست، بلنک با اشاره به طوفان هاییان که به 
تازگی فیلیپین را درنوردیده، می گوید تامین انرژی برای مناطق مصیبت دیده می تواند یکی از 
اولین کاربردهای این سیستم باشد. وی می گوید: »می توان یک ناو هواپیمابر را به نزدیکی سواحل 
فیلیپین ارسال کرد و با استفاده از  ژنراتور هس��ته ای آن برای تامین نیروی مورد نیاز ، پرتو لیزر 
تولید شده را به هر جایی که الزم باشد، تاباند«. هدف نهایی این طرح، انرژی خورشیدی فضایی 
است که با استفاده از لیزر از مدار زمین به سطح زمین تابانده شود. به گفته رضا زکاوت از دانشگاه 
صنعتی میشیگان، بیشترین پیشرفت در زمینه پژوهش در این حوزه، مربوط به ژاپن است. یک 
پروژه 21 میلیارد دالری ژاپنی قرار است در سی سال آینده، یک گیگاوات برق خورشیدی در فضا 

تولید کرده و به زمین ارسال کند.

برق خانه خود را  بی سیم دریافت کنید»تکنولوژی« که قاتل خانواده است

عکس نوشت

 سختی زندگی
 توفان زدگان فیلیپین

نتایج اطالعات تحلیل شده یک ماهواره از شرق قطب جنوب 
نشان می دهد که سردترین نقطه روی کره زمین دمای منفی 
94/7درجه س��انتیگراد دارد.این نتایج که با بررس��ی مجدد 
اطالعات ماهواره ناس��ا از آگوست س��ال 2010 حاصل شده 
نشان می دهد که یک منطقه از قطب جنوب رکورد دار ثبت 
سردترین دمای زمین اس��ت.این نقطه نزدیک یک تپه بلند 
یخی بین گنبد آرگوس و گنبد فوجی قرار دارد، این قله ها هر 
دو در ش��رق فالت قطب جنوب قرار دارد.دمای این نقطه در 
ژوئیه امسال به منفی92/9 درجه سانتیگراد رسید، درحالی 
که رکود قدیمی آن منفی 89/2 بود.تد س��امبوس دانشمند 
 یخ در مرکز اطالعات ب��رف و یخ آمریکا این حقایق س��رد و 
 ی��خ زده را در همای��ش علم��ی اتحادیه ژئوفیزی��ک آمریکا 

اعالم کرد.
س��اموس اظهار داش��ت: اگرچ��ه م��ن اطمین��ان دارم که 
این نقطه س��ردترین نقطه زمین اس��ت اما ای��ن رکورد در 

 کتاب رکورده��ای جهانی گین��س ثبت نمی ش��ود چرا که
 اندازه گیری ه��ای صورت گرفت��ه ماهواره ای بوده اس��ت 
و توس��ط حرارت س��نج ص��ورت نگرفت��ه است.س��ازمان 
 جهان��ی هواس��نجی تنه��ا دم��ای هوای��ی را به رس��میت

 می شناس��د که چن��د مت��ر باالی س��طح ص��ورت گرفته 
باش��د. درحال حاضر س��ردترین دمای س��رد ش��ده توسط 
ایس��تگاه تحقیق��ات وس��توک در قطب جنوب ثبت ش��ده 
 ک��ه در ژوئی��ه 1983 ب��ه منف��ی 89/2درجه س��انتیگراد

 رس��یده بود.ولید عبدالعی از دانش��مندان یخ در دانش��گاه 
کلورادو و دانشمند ارشد سابق در ناسا اظهار داشت که کشف 
امروز این نتایج نش��ان دهنده گستردگی شرایط روی زمین 

است که برخی از آن ها را ما تاکنون مشاهده نکرده ایم.

رکورد جدید سرما ثبت شد

اخبار ویژه

ازدواج موفق ن��ه فقط به ارتباطات افراد با همسرش��ان، 
 بلک��ه ب��ه دی��دگاه کل��ي آن��ان نس��بت ب��ه ازدواج 

بستگي دارد.
ب��روز مش��کالت و بعض��ي اوق��ات ناخش��نودي در 
زندگ��ي مش��ترک، اجتن��اب ناپذی��ر اس��ت. گروهي 
از محقق��ان مس��ایل خانوادگ��ي پ��س از بررس��ي 
6۵0 زوج ک��ه حداقل یک��ي از زوجی��ن از ازدواج خود 
احس��اس نارضایتي مي کرد، متوجه ش��دند دو س��وم 
زوج ها پ��س از پنج س��ال از تصمیم گی��ري براي حل 
 مشکالت زناش��ویي به احس��اس رضایت قابل توجهي

 دست یافته اند.
  زندگي ه��اي مش��ترکي که خش��نودي بیش��تري بر

  آن ه��ا حاک��م بوده به س��ه گروه تقس��یم مي ش��دند: 
آن هایي ک��ه آگاهانه ب��ر روي رابطه ش��ان کار کردند، 
 گروهي ک��ه اس��تقامت پیش��ه کردن��د و آن هایي که 

شادي فردي را انتخاب کردند.

گروه اول:
زوج ه��اي متعل��ق ب��ه ای��ن گ��روه فعاالنه ب��راي حل 
مش��کالت، تغییر رفت��ار یا بهب��ود ارتباطات ش��ان کار 
 کردند. وقتي مش��کل یا مش��کالت حل ش��د، رضایت 
 آن ه��ا از زندگي زناش��ویي نی��ز افزایش یاف��ت. آن ها 
روش هاي مختلف��ي از جمله گذراندن وقت بیش��تر در 
کنار هم، گوش دادن به توصیه هاي بستگان، رفتن نزد 
 مشاور یا در موارد حاد مالقات با وکیل خانواده را امتحان 

کردند.

گروه دوم:
در ای��ن روش � برخالف گروه اول � زوجی��ن هیچ اقدام 
خاصي براي حل مس��ایل نش��ان ندادند و ب��راي نجات 
رابطه خود دست به هیچ کاري نزدند، بلکه فقط مسایل 
و مشکالت را تحمل کردند، با این طرز فکر که گذر زمان 
مي تواند شرایط را بهتر کند. براي مثال، وضعیت کاري 
بهبود مي یابد، بچه ها بزرگ تر مي شوند یا رفتار بهتري 
 از آن ها س��ر مي زند و مش��کالت مزمن و م��دت دار در

 چشم انداز جدیدي قرار مي گیرد.

گروه سوم:
 مش��کالت موج��ود در زندگ��ي مش��ترک ای��ن گروه

 آن قدرها هم تغییر نمي کند، بلکه زوجین براي شادي 
بیشتر و یک زندگي ش��ادمان و بهتر راه هاي جایگزین 
مي یابند. در این روش، هم تا ح��دودي بر روي زندگي 
 زناشویي کار مي ش��ود و هم اس��تقامت زوجین به کار 

مي رود.

ازدواج، داستاني مشترك
ازدواج موفق نه فقط به ارتباطات افراد با همسرشان، بلکه 

به دیدگاه کلي آنان نسبت به ازدواج بستگي دارد.
 ازدواج فق��ط مجموع��ه اي از تعامالت فردي نیس��ت 
که آن را رضایت بخ��ش یا ناراحت کنن��ده بیابیم، بلکه 
یک موقعی��ت اجتماع��ي و آرماني مش��ترک و در کل 
 داستاني است از زندگي شخصي خودمان، خانواده مان و

 همسرمان.
نگرش ه��ا و ارزش هاي هر جامعه نس��بت ب��ه ازدواج و 
طالق بر رضایت افراد از ازدواج ش��ان تاثیرگذار اس��ت. 
در جوامعي که براي ازدواج ارزش واالیي قایل هس��تند، 
زوج ها نیز از ازدواج ش��ان بیش��تر بهره م��ي برند تا در 
 جوامعي که ازدواج فقط یک رابطه ش��خصي محس��وب

 مي شود.
 آن ع��ده از اف��رادي ک��ه ب��ه زندگ��ي مش��ترک تعهد 
مادام العمر دارند، رضایت شان از ازدواج نیز بیشتر است. 
این امر فقط به کارهایي که در رابطه شان انجام مي دهند، 
بستگي ندارد بلکه با ذهنیت کلي آن ها نسبت به ازدواج 

در ارتباط است.
 به کالم دیگر، احس��اس رضایتي که ش��ما از نقش هاي 
مختلف تان در زندگي دارید )همس��ر، وال��د، کارمند(، 
به رضایتمندي ش��ما از تعامالت و وظای��ف روزمره تان 
منتهي مي شود، عالوه بر این، اهمیت و ارزشي که شما 
به این نقش ه��ا مي دهید نیز موجب احس��اس رضایت 

شما مي شود.
بس��یاري از ما براي ازدواج اهدافي داری��م، مي خواهیم 
ازدواج پایدار باش��د، فرزن��دان مان از زندگ��ي در کنار 
 والدی��ن ش��ان ل��ذت ببرن��د و در کل ازدواج موفق��ي

 داشته باشیم.
  ازدواج ش��روع زنجیره پیچیده اي از اتفاقات اس��ت که

 نمي توان از ابتدا نتایج حاصله را با اطمینان پیش بیني 
کرد، اما باید دانس��ت ازدواج به تنهایي ش��اد یا غمگین 
نیست، بلکه زوجین هس��تند که از ازدواج شان راضي یا 
ناراضي هس��تند و با مرور زمان احساس آن ها نسبت به 

ازدواج تغییر مي کند.
نتیجه این که زوج ها در جوامعي ک��ه تعهد به پایداري 
ازدواج دارند، احساس ش��ادي و رضایت بیشتري دارند 
و این امر موقعي اتفاق مي افتد که ب��ه ازدواج ارزش واال 
داده ش��ود. پس، اطراف خ��ود را با زوج های��ي پر کنید 
که براي ازدواج ارزش قایل هس��تند. در اوقات ش��ادي 
و س��ختي به ازدواج تان پایبن��د بمانید و زندگ��ي را با 
 دیگران بگذرانید تا در این راه ش��ادي و لذت بیش��تري

 تجربه کنید.

چگونه از ازدواج رضایت 
بیشتری داشته باشیم
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