
پیش   بینی   آب شرب به 10 روستای استان می رسد
بانک جهانی 
از رشد اقتصاد 
ایران در 2014

همزمان با دهه فجر صورت می گیرد؛
 خودرو ،سال آینده

4 ارزان نمی شود 
 اطلس مفاخر فرهنگی

5 در خمینی شهر در حال تدوین است 3
4

 عوامل شهرداری از تردد 
در سواره روها خودداری کنند

4

 برد  یا  باخت
 مساوی ممنوع!

هفتاد و هشتمین دیدار دو تی��م استقالل و پرسپولیس 
فرداساع��ت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در ورزشگ��اه آزادی برگزار 
می شود.این باردیگر  تب وتابی نیست.درحالی  در رسانه ها 
خیلی شور و حال این بازی را نمی بینیم،که هرچه هست 
حاشیه های تلخ و گزنده است.حاشیه هایی که عامل آن 

سایت رسمی دو باشگاه هستند. 

 مبارکه خواهر خوانده
 رومانی شد 

 تئاتر چراغی است 
در دست فرزانگان

شهر مبارکه از توابع استان اصفهان ق��رار است با استان 
»هون��ه دوآرا« رومان��ی خواه��ر خوان��ده ش��ود. پیمان 
خواهرخواندگی میان مبارکه و استان هونه دوآرا رومانی 
با حضور شهردار مبارکه و و هیات چهارنفره به سرپرستی 
سناتور» هارا المبی��ر واکتیو« )سنات��ور مجلس سنای 
رومانی (بررسی شد.شهردار مبارکه در این دیدار با بیان 
این که اکنون بزرگ ترین کارخانه ف��والد خاورمیانه در 
این شهرستان قرار دارد گف��ت: در این منطقه صنعت و 

کشاورزی در کنار هم به خوبی فعالیت می کنند.

وزیر فرهن��گ و ارشاد اسالمی تئات��ر را چراغی در دست 
 فرزانگان دانست که با این چ��راغ به جنگ ظلمت بروند.

به گزارش خبرگ��زاری مهر، علی جنت��ی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به جشنواره تئاتر فجر پی��ام داد.در پیام 
وزیر ارشاد به سی و دومین جشنواره تئاتر فجر آمده است: 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر در آستانه ...
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 اختصاص  بودجه
 200 میلیارد تومانی به مترو

 مع��اون برنام��ه ری��زی، پژوه��ش و فناوری 
 اطالعات شهرداری اصفهان در نشست خبری 
با اصحاب رسانه، بودجه شهرداری اصفهان در 
سال 9۳ را 22 هزار میلی��ارد ریال اعالم کرد و 
ادامه داد: ۱5 هزار میلی��ارد ریال از این بودجه 
نقدی و هفت هزار میلیارد ریال نیز بودجه غیر 
نقدی برای شهرداری اصفهان در سال آینده در 
نظر گرفته شده است. ابوالقاسم گلستان نژاد با 

بیان این که انجام یک هزار و ۱67 پروژه در سال 
9۳ در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفته 
است، ادامه داد: از این تعداد پروژه 7۰۰ پروژه 
جدید و مابقی پروژه های نیمه تمام و در حال 
اجرای شهرداری اصفهان است. وی با اشاره به 
افزایش 5۰ درصدی بودجه شهرداری اصفهان 
در سال 9۳ نسبت به سال 92 بیان داشت: یک 
هزار و 865 میلیارد تومان از بودجه تعیین شده 

برای شهرداری اصفهان در سال آینده عمرانی و 
۳۳5 میلیارد تومان نیز بودجه جاری شهرداری 
اصفهان است.معاون برنام��ه ریزی، پژوهش و 
فناوری اطالعات شهرداری اصفهان با بیان این 
که بودجه عمرانی شه��رداری اصفهان در سال 
9۳ به ازای هر شهروند 92۴ هزار تومان در نظر 
گرفته شده است، ادامه داد: این در حالی است 

که در سال گذشته بودجه عمرانی ...

بودجه 22 هزار میلیارد ریالی برای شهرداری اصفهان
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نبود سوخت ، 310  اتوبوس را  زمین گیر کرد
مدیرعام��ل شرک��ت واح��د اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه گفت: در حال حاضر نبود 
سوخت،سبب غیر فعال شدن ۳۱۰ دستگاه 
 از اتوبوس ه��ای گاز س��وز اصفه��ان شده

 است.سیدعباس روحانی با بیان این که از 
مدت ها پیش تاکن��ون ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان با مشکالت بسیاری برای فعالیت 

اتوبوس ه��ای گاز سوز خ��ود مواجه است، 
اظهار داش��ت: در گذشت��ه ۴6۰ دستگاه 
اتوبوس گاز س��وز در شهر اصفهان فعالیت 

می کرده اند.
 وی ب��ا اشاره ب��ه این که ط��ی چند سال 
گذشته نبود سوخت CNG سبب ایجاد 

اخالل در روند فعالیت این...

معاون مسافری راه آهن از آغاز دور جدید پیش 
فروش بلیت قط��ار از امروز خب��ر داد و گفت: 
برنامه پیش فروش بلی��ت قطارهای داخلی و 

بین المللی برای بازده زمانی یک بهمن ۱۳92 
 تا 2۴ اسفندماه از امروزساعت 9 صبح در تمامی 
آژانس های مسافرتی آغاز می شود.سید محمد 

راشدی در گفت وگو با مهر ب��ا اشاره به برنامه 
پیش فروش بلیت قط��ار، اظهار داشت: برنامه 

4پیش فروش بعدی بلیت قطار برای ...

دور جدید پیش فروش بلیت قطار از امروز
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آگهی مزایده

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهار محال بختیاری

مزایده گذار:سازمان همياری شهرداريهای استان چهار محال بختياری
موضوع مزایده : واگذاری 6 پالک از زمين های واقع در شهرک تفريحی توريستی شيدا
تاریخ دریافت اسناد و تحویل پاکات : ش�هر كرد – ميدان امام حسين )ع( مجتمع 

ادارات – دبيرخانه سازمان همياری شهرداريهای استان 
زمان تحویل پاکات :پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/6/12 

تاریخ بازگشائی پاکات : روز چهار شنبه مورخ 92/6/13 ساعت 8 صبح می باشد .
بهای فروش اسناد : مبلغ 100000 ريال بص�ورت رسيد بانكی واريز به حساب شماره 

0106385250008 نزد بانک ملی به نام سازمان همياری شهرداريهای استان 
ش�ركت كنندگان می بايس�ت مع�ادل 50 درصد از قيم�ت كارشناس�ی جهت هر 
واحد را بعنوان س�پرده ش�ركت در مزايده به صورت واريز بانكی به شماره حساب 
0106385250008 بانک ملی يا چک تضمينی بنام س�ازمان همياری شهرداريهای 
استان تحويل نمايند. س�اير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده درج شده 

است. 

قيمت پايه هر متر مربع مساحت ) متر مربع ( شماره پالکرديف
قيمت كل ) ريال ( ) ريال ( 

1151 a6171350000832950000

2170a5121350000691200000

3172a4601350000621000000

4184a5581350000753300000

5185a5781350000780300000

6a18779014000001106000000
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وسايلگازسوزراتوسطافرادمتخصصوباصالحيتبطورمرتبوحداقلهرساليکبارمورد
بازديدوتميزکاریقراردهيد،تنظيمشعلهوتميزبودنمحفظهسوختموجبمصرفگاز

کمتروانرژیبيشترخواهدشد.
شرکت گاز استان اصفهان

 روابط عمومی



چهره روزيادداشت

اعتراض امريکا به ادای احترام 
ظريف به عماد مغنیه

ادای احترام وزیر خارجه ایران به شهدای مقاومت لبنان از جمله »عماد 
مغنیه« با اعتراض امریکایی ها روبه رو شد و این در حالی است که هنوز 
تصاویر حضور مقامات ارشد واشنگتن در مراس��م دفن جالد صبرا و 
 شتیال تیتر نخست رسان��ه های جهان است.در هفت��ه جاری یکی از

  چه��ره ه��ای خبرس��از جه��ان در طی ده��ه ه��ای اخی��ر از دنیا 
رفت. وی کس��ی نبود جز »آری��ل شارون«نخست وزی��ر اسبق رژیم 
صهیونیستی که به دلیل خشونت های خود علیه مردم مظلوم فلسطین 
به شهرت رسیده بود. این جنایتکار جنگی روز دوشنبه گذشته دفن 
شد و در مراسم دفن وی تعدادی از مقام��ات امریکایی از جمله »جو 
بایدن«معاون رییس جمه��ور این کشور، شرکت ک��رده بودند و این 
در حالی بود که رسانه های معتبر غربی نیز از ش��ارون به عنوان یک 

جنایتکار نام می بردند.

 هشدار به زايران
 درباره حمل مواد مخدر

علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد با بیان این که از آغاز موسم حج 
عمره امسال تاکنون بیش از 70 ه��زار نفر به این سفر معنوی مشرف 
شده اند، اظهار داشت: دستگاه های ذی ربط از جمله پلیس فرودگاه ها 
همانند سنوات گذشته به منظور صیانت از زای��ران بیت اهلل الحرام در 
حج، با جدیت از حمل مواد مخدر به عربستان و در هر میزان جلوگیری 

می کنند.
وی با تاکید بر این که زایران از حمل هر گونه موادمخدر پرهیز کنند، 
گفت: انتقال هر نوع ماده مخدر و روان گ��ردان  به عربستان تحت هر 
شرایطی ممنوع است و در صورت مشاهده از خروج زایر جلوگیری و 
پس از ضبط و تحویل گذرنامه و بلیت وی به سازمان حج و زیارت، وی 

به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

 جلسه غیرعلنی مجلس
 با حضور وزير نیرو

یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که وزیر نیرو در جلسه  غیرعلنی 
دوشنبه هفته آینده گزارشی در مورد حوزه کاری اش به نمایندگان ارایه 
می کند.علیرضا منادی اظهارداشت: در راستای جلسات گذشته و برنامه 
هیات رییسه برای دعوت از وزرای دولت جهت ارایه آخرین وضعیت 
حوزه کاریشان به نمایندگان، چیت چیان وزیر نیرو دوشنبه 30 دی در 

جلسه غیرعلنی حضور پیدا می کند.
به گفت��ه وی در این جلس��ه وزیر نیرو ب��ه توضیح در م��ورد آخرین 
وضعیت انرژی، آب، برق و مشکالت این حوزه و همچنین پیمانکاران 
می پردازد، جلس��ه ای که قبل از شروع جلس��ه رسمی مجلس برگزار 
می شود.گفتنی است که اخیرا ابتکار ریی��س سازمان محیط زیست 
و حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جلسات غیرعلنی به ارایه گزارشی 
 به نمایندگان در م��ورد آخرین وضعیت محیط زیس��ت و کشاورزی 

پرداختند.

سفر هیات پارلمانی ايران به هند
هیات 6 نفره اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی به 
ریاس��ت عبدالرضا مصری ، سخنگوی هی��ات رییسه مجلس شورای 

اسالمی به هند سفر کرده اند. 
بر اساس این گ��زارش نمایندگان مجلس به منظ��ور پیگیری روابط 
دو جانبه و تحوالت اقتص��ادی بین دو کشور به هند سف��ر کرده اند.

همچنین قرار است روز یکشنبه 29 دی ماه هیاتی از وزارت بهداشت و 
نمایندگان مجلس به هند سفر کنند.هیات اقتصادی متشکل از حدود 
 40 شرکت ایران��ی در هفته آینده سفری به بمبئ��ی در هند خواهند

 داشت .

 اعالم نحوه تعیین درصد 
جانبازان شیمیايي

دبیر کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امورایثارگران نحوه تعیین درصد 
جانبازان شیمیایي را اعالم کرد.

سی��د نورالدین علم بالدی اع��الم کرد: کمیسی��ون پزشکی معاونت 
بهداشت و درمان بنیاد ،وظیفه بررسی و تعیین درصد برای جانبازان را 
دارد و افرادی که معتقدند در معرض آلودگی شیمیایی قرار داشته اند 
برای تشخیص جانبازی این افراد، وضعیت بالینی آن ها بررسی می شود 
و طی آزمایشاتی در صورتی که عارضه خاص شیمیایی وجود داشته 

باشد تعیین درصد می شوند.
 وی ادامه داد: کمیسیون پزشکی از این جهت که دنبال مدرک درمانی 
است، باید عارضه ای از فرد دیده شود تا جانبازی او تعیین درصد شود.

وي گفت: پس از تایید فرمانداری منطقه الزم است مدارک پزشکی و 
آزمایشات هم این موضوع را تایید کند. در رابطه با نیروهای نظامی هم 

باید از طریق باالترین مقام یگان این گواهی صادر شود. 

باراک اوباما رییس جمهور امریکا در روز های گذشته دو بار به کنگره 
 هشدار داد که اعمال تحریم های جدید علی��ه ایران را وتو خواهد 

کرد. 
جمهوری خواهان کنگره از جمله جان م��ک کین رقیب اوباما در 
انتخابات ریاست جمهوری، رابرت منندز از حامیان حضور نظامی 
امریکا در افغانستان و حامی��ان قطع نامه کوزو که استفاده نظامی 
 علیه یوگسالوی را قانون��ی می کرد از سرسخ��ت ترین مدافعان 
تحریم های ایران هستند اما در مقابل آن ها سناتورهایی هم کاخ 

سفید و اوباما را همراهی می کنند.

کارل لیون
رییس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکاست. این سناتور 
حزب دموکرات را بیشتر ب��ا اظهارنظرهایش درباره حضور نظامی 
امریکا در افغانستان می شناسند اماجالب این ک��ه او از مخالفان 
تحریم ایران و در جبهه مخال��ف کسانی است که بر طبل جنگ با 
ایران می کوبند. او چندی پیش ،پس از برگشت از افغانستان و دیدار 
با رییس جمهور کرزی گفته بود که اگر ای��ن دو کشور توافقنامه 
امنیتی و دفاعی را در کوتاه مدت امضا نکنند، مساعدت های امریکا 
به افغانستان ادامه نخواهد یافت. این گفته او باعث واکنش وزارت 

خارجه افغانستان و اعتراض به وی شد. 
لیون، مخالف اعمال تحریم های جدید علیه ایران است و و از جمله 

رهبران امضا کننده نامه  مخالفت با تحریم های جدید کنگره علیه 
ایران است. او  سناتور ایالت میشیگان است که برای نخستین بار در 
3 ژانویه ۱979 به عضویت این مجلس درآمد. وی مقطع کارشناسی 

خود را در رشته هنر به پایان رساند.

تیم جانسون
رییس کمیته بانک��داری سنای امریکاست که نظ��ارت بر قوانین 
تحریم ها را بر عه��ده دارد. تی��م جانسون درب��اره مخالفت خود 
با تحریم ه��ای جدی��د در یک جلس��ه استماع با حض��ور دیوید 
 کوهن، معاون خزان��ه داری امریکا و ون��دی شرمن سرپرست تیم 
مذاکره کننده هسته ای امریکا گفته بود: »ما نباید هیچ کار مضری 
که اتحاد غرب در این موض��وع را به هم می زند انج��ام دهیم.« او  
سناتور ایالت داکوتای جنوبی در کنگره است که برای نخستین بار 
در 3 ژانویه ۱997 به عضوی��ت این مجلس درآم��د. وی از جمله 
سناتورهای مجلس امریکا است که همواره از سیاست های اوباما در 

قبال ایران پشتیبانی کرده است. 
جانسون دلیل مخالفت خود با تحریم ها علیه ایران را این گونه بیان 
می کند: »ما باید اطمینان حاصل کنیم که اگر گفت وگوها به نتیجه 
نرسند، این ایران بوده که باعث شکست شده است. ما نباید به ایران، 
کشورهای ۱+5 ی��ا هر کشور دیگری بهان��ه بدهیم که مسوولیت 

خودشان را به گردن ما بیاندازند.«

دايان فاينستاين
رییس کمیته اطالعات سن��ای امریکاست. او اخی��را به شدت در 
مقابل اظهارات جان مک کین برای تحریم های بیشتر علیه ایران 
موضع گرفته در بیانیه ای گفته بود: هدف تحریم ها این بود که ایران 
را پای مذاکرات آورد و در این ب��اره موفق بوده است. فاینستاین با 
تالش ها برای ضمیمه کردن تحریم ها به الیحه بودجه دفاعی امریکا 
هم مخالفت کرده و گفته است این اقدام، به حصول توافق کمکی 
نمی کند. این سناتور زن برای نخستین ب��ار در ۱0 نوامبر ۱992 

به عضویت این مجلس درآمد.

توماس کارپر
هم��ان زم��ره  در   کارپ��ر 

 ۱0 سناتوری بود که در نامه ای 
به هری رید رهبر اکثریت سنا 
خواستار ع��دم پذیرش الیحه 
منندز در جهت تحریم بیشتر 
ایران شدن��د. او رییس کمیته 
امور دولت��ی و امنیت داخلی 
مجلس سنا از ایال��ت دالوی 
است که برای نخستین بار در 
3 ژانویه 200۱ به عضویت این 
مجلس درآم��د. کارپر چندی 
پیش از حضور نظامیان امریکا 
در سوریه هم پرده برداشت و از 
این موضوع انتقاد کرد. او گفته 
بود: ما می دانیم که شهروندان 

امریکایی در سوریه سالح به دست گرفته اند و در کنار شورشیان 
می جنگند و این می تواند خط��ری بالقوه برای ما هنگام بازگشت 

آن ها به کشور باشد.

باربارا میکولسکی
قانع کردن باربارا میکولسکی برای مخالفت با تحریم های ضدایرانی 
در کنگره امریکا شاید راحت تر از هر نماینده دیگری بود و این به 
واسطه همکاری وندی شرمن نماینده امریکا در مذاکرات هسته ای 
با  باربارا میکولسکی در سال های دور بود. شرمن در اوایل خدمت 
خود به مدت 3 سال بعنوان رییس دفتر کارکنان باربارا میکولسکی 
فعالیت می کرد و مدتی نیز به عنوان مدیر تبلیغات انتخاباتی وی در 

کمپین انتخاباتی سنا بود. 
 باربارا میکولسکی رییس کمیته تخصیص بودجه مجلس سنای 
امریکا از ایالت مریلند است که برای نخستین بار در 3 ژانویه ۱9۸7 
به عضویت این مجلس درآمد. وی  لیسانس خود را در رشته روان 
شناسی و کارشناسی ارش��د خود را نیز در رشت��ه امور اجتماعی 
دریافت کرد.وی از جمل��ه سناتورهای کنگره امریکا است که طی 
 دو نوبت به طرح به کار گیری نیروی نظامی علیه عراق رای منفی

 داد.

کنگره امريکا  دربرابر دولت امريکا 

 عذرخواهی وزيرجنگ معروف ترین مخالفان تحریم ایران 
رژيم صهیونیستی ازکری

»موشه یعلون« وزیر جنگ اسراییل باب��ت انتقادات تندی 
که علیه »جان کری« وزی��ر خارجه امریکا مطرح کرده بود، 
معذرت خواهی کرد.یعل��ون در بیانیه ای عنوان کرد »قصد 
اهانت به وزی��ر خارجه )امریکا( را نداشت��ه است و اگر کری 
از اظهارات منتسب به وزیر جنگ ناراح��ت شده است، از او 
عذرخواهی می کند.«به نوشته روزنامه اسراییلی »یدیعوت 
آحارونوت«، یعل��ون در نشستی در پشت دره��ای بسته با 
حضور مسووالن امریکایی و اسراییلی گفت: »جان کری، وزیر 
خارجه امریکا که به شور نوید بخش و وسواس غیرقابل درک 
دچار شده است، نمی تواند به من درباره جنگ با فلسطینی ها 
چیزی بیاموزد؛ تنها چیزی که می تواند ما را نجات دهد این 

است که وی برنده جایزه نوبل شود و ما را رها کند.«

 ديپلماسی تنها گزينه 
درباره سوريه است

وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای ضمن استقبال 
از اجرایی ش��دن توافقنامه هسته ای ژنو، اع��الم کرد که از 
نگاه ته��ران و مسک��و ،دیپلماسی و صلح تنه��ا گزینه برای 
پایان بحران در سوریه است.در بیانیه وزارت خارجه روسیه 
 آمده است :  توافق حاصل شده برای اج��رای توافقنامه ژنو

 به حل نهایی موضوع هسته ای ایران و رسیدن به توافق جامع 
در این رابطه کمک می کند.

در بخش دیگ��ری از ای��ن بیانیه آم��ده است : ای��ن برنامه 
اقدام مشت��رک که ایران و ش��ش کشور دیگ��ر در ژنو با آن 
موافق��ت کردند ،سبب ق��وت گرفتن حل یک��ی از پیچیده 
تری��ن مشک��الت در ام��ور بی��ن الملل ش��ده اس��ت. این 
 قرارداد یک پایه محک��م برای انجام مذاک��رات بعدی برای

 حل نهایی موضوع هسته ای ایران است.

استعفا نمی کنم
با وج��ود برگ��زاری تظاه��رات گست��رده ض��د دولتی در 
بانکوک، نخس��ت وزیر تایلند  احتمال استعف��ای خودرا رد 
کرد.»یینگ��الک شیناواترا« اع��الم کرد که ب��ا وجود ادامه 
 تظاهرات ضد دولت��ی در این کشور از سم��ت خود استعفا

 نمی کند و اداره دولت را تا زمان پایان دوران نخست وزیری 
خود برعه��ده دارد.وی اف��زود: به عنوان ی��ک نخست وزیر 
موظفم که به وظایف خود عم��ل کرده زیرا متعهد به تحقق 

دموکراسی هستم.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

هیچ گاه به دنبال بمب هسته ای 
نبوده ايم 

دکتر روحانی

ایران هیچ گاه دنبال بمب هسته ای نبوده و نخواهد بود.
 اگر ایران دنبال بمب هسته ای بود، ما برای غنی سازی چرا می خواستیم با 

آن ها معامله کنیم و از آن ها سیستم غنی سازی را بخریم؟
 همه کسانی که دنب��ال بمب هسته ای رفته اند در ای��ن باره مخفی کاری 

کرده اند.
ما بعد از دوران دفاع مقدس برای تامین سوخت مورد نیاز در غنی سازی به 
سراغ کشورهای غربی و شرقی 
رفتیم .هیچ کشوری نیست که 
دنبال بمب باش��د و برود عضو 

NPT شود.
غرب با تبلیغ��ات و دیپلماسی 
قوی توانست این را در دنیا شایع 
کند که ایران و فناوری هسته ای 
آن خطری برای صلح و امنیت 

جهان است.
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اموات هم یارانه می گیرند 

 منصور حقیقت پوربا بیان این که 5 میلیون نفر بیش از کل جمعیت ایران یارانه دریافت می کنند، اظهار 
داشت: این روزها اموات هم در کشور ما یارانه می گیرند.مثال فردی  فوت کرده و طبق قانون یارانه وی باید 

قطع می شده است اما به دلیل نبود سیستم، خانواده وی همچنان با شناسنامه این فرد یارانه می گیرند.

 بررسی پرونده زنجانی
 با نماينده دادستانی

تکذيب وجود»پیوست 
محرمانه«در توافق ژنو

رییس کمیسیون اص��ل نود مجلس ش��ورای اسالمی گفت ک��ه کارگروه 
مشترک مجلس برای بررس��ی پرونده بابک زنجانی هفت��ه آینده با حضور 
نماینده دادستانی تشکیل جلسه خواه��د داد.محمدعلی پورمختار اظهار 
داشت: با توجه به توافقات کمیسیون اصل نود مجلس با کمیسیون انرژی 
برای بررسی مشترک پرونده بابک زنجانی، جلس��ه این کارگروه مشترک 

هفته آینده با حضور نماینده دادستانی تهران تشکیل خواهد شد.
وی درباره این که آی��ا بعد از بازداشت بابک زنجان��ی و رسیدگی قضایی به 
پرونده وی، این پرونده همچنان در کمیسیون اصل نود مفتوح خواهد بود 
یا خیر، گفت: رسیدگی ما، رسیدگی قضایی نیست، بلکه برای پیگیری علل 
و نحوه وقوع این اتفاقات و همچنی��ن تسهیل پرداخت بدهی بابک زنجانی 

به وزارت نفت است.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا اخبار برخی رسانه ها درباره وجود بندهایی به 
عنوان»پیوست محرمانه« در توافق ژنو میان ایران و گروه ۱+5 را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ماری هارف ،سخنگوی وزارت خارجه امریکا 
تاکید کرد: هیچ گونه توافقات محرمانه و س��ری )در توافق ژنو( وجود ندارد و 
تمام اسناد مرتبط با توافق، جنبه فنی دارد و به آژانس بین المللی انرژی اتمی 

ارایه شده است.
وی با اشاره به حضور نمایندگ��ان تمام طرف ها از جمله گ��روه ۱+5 ، ایران، 
اتحادیه اروپا و آژان��س بین المللی انرژی اتمی در توافق��ات ژنو، افزود: دولت 
امریکا در نظر دارد تمام اسناد مرتبط با این توافق را به کنگره ارایه دهد و پس 
 از توافق طرف های ذی رب��ط درباره نحوه انتشار این اسن��اد، آن ها را منتشر

 کند.

محمد دهقان نماین��ده مردم طرقبه و چن��اران در مجلس 
شورای اسالمی و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
به تشریح آخرین وضعیت طرح رسیدگی به اموال مسووالن 
پرداخ��ت.وی با اشاره ب��ه این که طرح رسیدگ��ی به اموال 
مسووالن در  سال ۱337 برای اولین بار در کشور به تصویب 
رسید، یادآور شد:  این قانون همان  قانون »از کجا آورده اید« 
بود که در رژیم شاهنشاهی به جایی نرسید تا این که انقالب 
به پیروزی رسید.دهقان با اشاره به تصویب اصل ۱42 قانون 
اساسی برای رسیدگی به اموال مس��ووالن، گفت: این اصل 
 قانون اساسی یک��ی از مترقی ترین اص��ول قانون است که

 بر اساس آن رهبری، رییس جمهور، وزیران و معاونان رییس 
جمهور به اتفاق همسر و فرزندانشان باید قبل و بعد از دوره 
مسوولیت شان اموال خود را به ق��وه قضاییه اعالم کنند تا 
بعد از پایان دوره اموال آن ها به صورت غیر متعارف افزایش 
نیافته باشد.وی با تاکید بر این که اصل ۱42 قانون اساسی 
با همه اهمیت و ویژگی های مثبتش ضمانت اجرایی ندارد، 
گفت: اگر مسوولی که مشمول اصل ۱42 قانون است اموال 
خود را اعالم نکند ی��ا کسی واقعی��ت را در خصوص میزان 
دارایی خود نگوید، یا حتی اگر روشن شود که یک مسوول 
برجسته کشوری اموالش به ص��ورت فوق العاده ای افزایش 

یافت است هیچ پیگیری و برخوردی با این افراد نمی شود. 

سردار اسماعیل احمدی مقدم در جلسه هماهنگی معاونین 
عملیات سراسر کشور ب��ا بیان این که طرح ه��ای معاونت 
عملیات، جدی و حساب شده است، گفت: برای سال آینده 
سه اولویت برخ��ورد با سرق��ت، برخورد ب��ا خرده فروشان 
م��واد مخدر و کاه��ش تلف��ات و کشته ه��ای تصادفات در 
دستور کار ق��رار می گیرد.وی با بیان این ک��ه روزانه 2000 
فقره سرقت در کش��ور رخ می دهد، گفت: س��ه روز سرقت 
در کشور مع��ادل یک سال دیگ��ر جرایم در کش��ور است.

فرمانده ناجا ب��ا بیان ای��ن که برخ��ورد ب��ا خرده فروشان 
 باید به عن��وان یک��ی از اولویت های پلیس در س��ال آینده

 مد نظر قرار گیرد، گفت: معتادان و خرده فروشان مواد مخدر 
ویترین جامعه را خراب می کنن��د.وی همچنین با بیان این 
که تصادفات در هشت ماهه اخیر، هفت درصد کاهش یافته 
است، گفت: با توسعه و مراقبت می توان این رقم را در سال 
بعد نیز کاهش داد؛ به گونه ای که هر سه سال یک بار بر اساس 
قانون می توان نرخ جریمه ها را بر اس��اس نرخ تورم افزایش 
داد و امیدواری��م با افزایش جریمه ها، م��ردم تخلف نکنند.

وی، افزایش قدرت اجتماعی ناجا با تکیه بر جلب مشارکت 
مردم را یکی دیگر از اقدامات معاونین عملیات عنوان کرد و 
گفت: استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید به جای استفاده 

از برجک و نگهبان می تواند نتیجه موثرتری داشته باشد.

حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور 
خارجه کشورمان که برای شرکت در کنفرانس بررسی اوضاع 
انسانی مردم سوریه ب��ه کویت سفر کرده، ب��ا بان  کی مون 

دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد.
در این دی��دار بان کی مون ب��ا تبریک توافق ای��ران و 5+۱، 
حمایت خود و سازمان ملل متحد را از این توافق اعالم و تاکید 
کرد: همه طرف ها باید به وظایف خود در این زمینه متعهد 
باقی بمانند.بان کی مون با تشکر از کمک های انسان دوستانه 
کشورمان به م��ردم سوریه طی سه س��ال گذشته، بر نقش 
مثبت جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور تاثیرگذار 
و کلیدی در تحوالت منطقه ای تاکید کرد و افزود: در مذاکره 
با همه طرف های منطقه ای و بین المللی که در بحران سوریه 
دخیل هستند، بر ضرورت حضور ایران تاکید کرده ام زیرا به 
نظرم ایران بازیگر کلیدی است و سازمان ملل متحد از حضور 

ایران در نشست ژنو 2 حمایت می کند.
وی تصریح کرد: سازم��ان ملل متح��د از طرف های موثر و 
سازنده در حل سیاسی بحران سوریه از جمله ایران می خواهد 
از نفوذ خویش برای ایجاد آتش بس و کمک رسانی به مردم 
سوریه استفاده کنند و ما این جا هستیم تا زمینه کمک به 
میلیون ها آواره سوری را که در آستانه یک فاجعه انسانی قرار 

دارند فراهم کنیم و به نقش سازنده ایران امیدواریهستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان اوضاع منطقه را حساس دانست 
و با تشریح رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم ضرورت 
مبارزه با افراط گرایی و فتنه گری مذهبی را مورد تاکید قرار 
 داد و افزود: بای��د با همکاری کشوره��ای مختلف به سمت 
راه حل هایی حرکت کرد که امکان رشد و گسترش تروریسم 

منتفی گردد.
ظریف همچنین اف��زود: می بایست موضوع��ات منطقه از 
جمله تراژدی سوریه بر اس��اس تدبیر و واقع بینی حل شود 
و اقدام براساس اوهام کمکی ب��ه راه حل مبتنی بر واقعیات 

نخواهد کرد.
وزیر امور خارجه از این که فصل جدیدی در روابط دوجانبه 
 ای��ران و اردن در ح��ال گشوده ش��دن می باش��د استقبال

 کرد.
نخست وزی��ر اردن نی��ز در این دی��دار با اشاره ب��ه منافع و 
مشترکات موج��ود بر روابط دو کش��ور ، تعمیق و گسترش 
بیش از پی��ش روابط را مورد توجه ق��رار داد.وی موضوعات 
مهم منطقه ، موضوع فلسطی��ن ، عراق و تاثی��رات ناامنی 
 در منطقه را ب��رای اردن مهم خوان��د و تروریسم را دشمن

 ملت های منطقه دانست.
وی با توجه به نقش موثر جمهوری اسالمی ایران در منطقه 

همکاری دو کشور در ابعاد دوجانبه را مهم ارزیابی کرد.

نیروی انتظامی بین الملل مجلس امور خارجه

 آخرين وضعیت رسیدگی
 به اموال مسووالن

 سه اولويت ناجا
از زبان احمدی مقدم

تاکید بان کی مون 
برحضور ايران در ژنو 2

 تراژدی سوريه 
بايد با تدبیر حل شود
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جانسون: 
 ما بايد

  اطمینان
 حاصل کنیم

 که اگر گفت وگوها 
به نتیجه نرسند 

اين ايران
 بوده که

 باعث شکست 
شده است



یادداشت

دیدگاه

 استقبال  شهرداری
 از هفته هوای پاک 

     

مدیر فرهنگی هنری و تفریحی شهرداری اصفهان از اجرای 
چندین ویژه برنامه فرهنگی و آموزشی به مناسبت هفته 
هوای پاک خبر داد و گفت: در این هفته تمامی تابلوهای 
تبلیغات شهروندی به موضوع هوای پاک خواهد پرداخت.

مهدی بقایی ب��ا اشاره به این که ای��ن تابلوها با شعارهای 
زیبا و تامل برانگیز طراحی شده است افزود: در این دوره 
از تبلیغات، تالش خواهیم کرد ذهن شهروندان را متوجه 
این موضوع کنیم که تشدید آلودگی هوا و عوارض ناگوار 
آن ناشی از رفتارهای غلط خود ما همچون استفاده بیش 
از حد از خودرو شخصی اس��ت. وی تصریح کرد: عالوه بر 
تابلوهای شهری، تبلیغات زیبایی با شعار »هوای پاک را 
 خودمان م��ی سازیم«بر روی بدن��ه ۳۰ دستگاه اتوبوس

 درون شهری نصب خواهد شد. 
مدیر فرهنگی هنری و تفریح��ی شهرداری اصفهان بیان 
داشت: ترویج استفاده از دوچرخه به جای خودرو به ویژه 
در مسیرهای کوتاه شهری از جمل��ه راهکارهای مهم در 
حفظ پاکی هوا می باشد. بقایی عنوان کرد: ۲۰ هزار نسخه 
بروشور آموزشی با موضوع ثم��رات استفاده از دوچرخه و 
معرفی ایستگاه های دوچرخ��ه شهری تهیه شده که این 

هفته در بین شهروندان توزیع خواهد شد. 
وی اجرای مانور ه��وای پاک را از دیگ��ر برنامه های مهم 
این هفته عنوان کرد و گف��ت: گروهی از سفیران نوجوان 
شهروندی، در طی این هفته در ۸ میدان اصلی شهر حضور 
یافته و با لباس ویژه، ماسک و پالکاردهای هشدار دهنده، 
توجه به بحران آلودگی هوا و چ��اره جویی برای حل این 
 معضل مهم شهری را به عموم شهروندان متذکر خواهند

 شد. 
مدیر فرهنگی هنری و تفریحی شهرداری اصفهان اضافه 
کرد:  انتش��ار دو مجموع��ه طنز شهروندی ب��ا محوریت 
ترافیک و آلودگی هوا  از دیگر برنامه های کمیته فرهنگ 

شهروندی در هفته هوای پاک است.
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کمک پنج میلیارد ریالی به بیماران نیازمند در اصفهان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفه��ان گفت:خیران و داوطلبان این جمعی��ت از ابتدای سال 
تاکنون پنج میلیارد ریال به بیماران نیازمندان این استان کمک کردند. محسن مومنی افزود: طرح 
ابتکاری هالل احمر به نام طرح التیام برای کمک، دریافت دارو و امکانات بهداشتی و درمانی است.

3

       هر شهروند اصفهانی 924 هزار تومان بودجه عمرانی 
دارد

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان 
با بیان این ک��ه بودجه عمرانی شهرداری اصفه��ان در سال 9۳ به 
ازای هر شهروند 9۲4 هزار تومان در نظر گرفته شده است، ادامه 
داد: این در حالی است که در سال گذشته بودجه عمرانی برای هر 
شهروند 61۰ هزار تومان بوده اس��ت.وی توجه به مسایل زیست 
محیطی و آلودگی هوا را یکی از فاکتورهای مهم تخصیص بودجه 
در شهرداری اصفهان عنوان کرد و افزود: در این راستا 5۸5 میلیارد 
تومان از بودجه شهرداری اصفهان برای تقویت حمل و نقل عمومی 
و کاهش ترافیک در نظر گرفته شده است.گلستان نژاد بابیان این 
که در بودجه سال 9۳ شهرداری اصفهان متروی اصفهان پیشتاز 
تخصیص بودجه بوده است، ادامه داد: در بودجه بندی سال آینده 

۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای تکمیل خط یک متروی اصفهان 
تخصیص یافته است.وی اضافه کرد: توسعه تجهیز و بازسازی ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان نیز از دیگر بنده��ای در نظر گرفته شده برای 
بودجه سال 9۳ شهرداری اصفهان که در راستای بهبود وضعیت 
زیست محیطی ۸5 میلیارد تومان از بودجه شهرداری اصفهان را به 
خود اختصاص داده است که در این میان 5۰ میلیارد تومان برای 
خرید، 1۰ میلیارد تومان بازسازی و ۲5 میلیارد تومان برای کمک 

به شرکت اتوبوسرانی اصفهان اختصاص یافته است.
     تخصیص بودجه 220 میلیارد تومانی برای فضای سبز 

اصفهان
معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان 
 که توسعه فضای سب��ز را نیز یک��ی از بخش های مه��م مقابله با 
آلودگی های زیست محیطی در شهرداری اصفهان عنوان کرد به 

تخصیص بودجه ۲۲۰ میلیارد تومانی به ای��ن بخش نیز اشاره کرد و 
ادامه داد: از این میزان بودجه 1۰۰ میلیارد تومان برای تملک زمین و 
مابقی برای توسعه فضای سبز اختصاص یافته است.وی اعتبار در نظر 
گرفته شده برای نظافت شهر اصفه��ان در سال 9۳ را نیز 5۲ میلیارد 
 تومان اع��الم کرد و ادام��ه داد: همچنین هفت میلی��ارد تومان برای
  پ��روژه ه��ای کوچ��ک مح��الت تخصی��ص داده ش��ده اس��ت.

گلستان ن��ژاد در ادام��ه از تخصی��ص 6۰ میلیارد توم��ان از بودجه 
 شهرداری اصفهان به تعمیر آسفالت شهر اصفهان نیز خبر داد و گفت:

 در این راست��ا 41 میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان از ای��ن بودجه در 
معاب��ر فرع��ی و مح��الت هزینه 

خواهد شد.
       955 کیلومت�ر خیاب�ان 
 جدی�د در اصفه�ان ایج�اد 

می شود
وی اضافه ک��رد: در س��ال آینده 
همچنین 955 کیلومتر در قالب 
۳6 پروژه ب��ه خیابان ه��ا و معابر 
شه��ر اصفه��ان اف��زوده خواهد 
شد.معاون برنامه ریزی، پژوهش 
و فن��اوری اطالعات شه��رداری 
اصفه��ان ک��ه ایج��اد نش��اط و 
شادی در جامع��ه را دومین نیاز 
 مردم شه��ر اصفهان ب��ا توجه به 
 نظرسنجی های انجام شده اعالم 

کرد، ادامه داد: ایجاد سالن ه��ای ورزشی، مراکز فرهنگی و تفریحی، 
کتابخانه ها و مراکز علمی یکی ازمهمتری��ن اولویت های شهرداری 
اصفهان برای تخصیص بودجه س��ال 9۳ بوده اس��ت.وی ادامه داد: 
در سال آین��ده افزایش ۳9 مرک��ز فرهنگی، تفریح��ی و ورزشی در 
 دستور کار ق��رار گرفته اس��ت که از ای��ن تعداد 16 سال��ن ورزشی 
سر پوشیده، 6 سالن ورزشی روباز، ۸ تا سالن مطالعه و ۸ مرکز فرهنگی 
و علمی در اصفهان ایجاد خواه��د شد.گلستان نژاد تخصیص بودجه 
برای بازسازی و ایجاد پی��اده رو، سالن های اجالس سران کشورهای 
غیر متعهد، شهربازی رویاها و پارک کوهستانی شرق اصفهان، تکمیل 
طرح نصب تاکسی متر، توسعه فضای گردشگری کوه آتشگاه را نیز از 
دیگر بندهای در نظر گرفته شده برای بودجه بندی شهرداری اصفهان 

اعالم کرد.
       شنبه هفته آینده بودجه به شورای شهر تحویل می شود

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فن��اوری اطالعات شهرداری اصفهان 
اضافه کرد: بودجه شهرداری اصفهان شنبه هفته آینده مصادف با ۲۸ 
دی ماه به شورای اسالمی شهر اصفهان ارایه می شود و شورای شهر نیز 
یک ماه فرصت دارد تا بودجه را مورد بررسی قرار دهد.وی همچنین 
 به تهیه سند پیشرفت برای محالت اصفهان اشاره ک��رد و ادامه داد:
  در ای��ن راستا تاکن��ون سن��د پیشرفت ب��رای سه محل��ه اصفهان

 تکمیل شده است.

بودجه 22 هزار میلیارد ریالی برای شهرداری اصفهان

اختصاص بودجه 200 میلیارد تومانی به مترو

توسعه
 تجهیز و بازسازی 

ناوگان
 اتوبوسرانی

 اصفهان نیز از دیگر 
بندهای

 در نظر گرفته شده 
برای بودجه

 سال 93 شهرداری 
اصفهان است

یادداشت

رادیولوژی های تامین اجتماعی 
دیجیتالی می شوند

معاون درمان سازمان تامین اجتماع��ی از دیجیتالی شدن دستگاه های 
 رادیول��وژی بیمارستان های تامی��ن اجتماعی کشور خب��ر داد و گفت: 
براین اساس اطالعات بیماران به صورت دیجیتال ذخیره شده و گم شدن 
و خطر از بین رفتن اطالعات بیماران نیز کاهش می یابد. محمدعلی همتی 
اظهار داشت: برنامه ای در سازمان تامین اجتماعی در دست اجراست که 
اقدامات آن نیز صورت پذیرفته است مبنی بر این که تمام دستگاه های 
رادیولوژی بیمارستان ه��ای تامین اجتماعی سراس��ر کشور دیجیتالی 
خواهد شد. در واقع با اضافه کردن امکانات��ی به دستگاه های رادیولوژی 
قدیمی، این دستگاه های بیمارستان ها دیجیتال��ی خواهد شد تا نیاز به 

فیلم رادیولوژی کاهش یابد.

 فرهنگ صرفه جویی گاز
 از مدارس باید آغاز شود

مدیر آموزش و پرورش شهرست��ان کاشان بر لزوم آغ��از نهادینه سازی 
فرهنگ صرفه جویی از م��دارس تاکید کرد.به گ��زارش فارس، حسین 
حنطه ای در همایش نمادین صرفه جویی مصرف گاز در این شهرستان 
اظهار داشت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های 
انرژی، صرفه جویی در مصرف انرژی نمود بیشت��ری داشته است.مدیر 
آموزش و پرورش کاش��ان بیان داشت: امیدواری��م اصل صرفه جویی در 
مصرف انرژی به ویژه مصرف گ��از در سرلوحه امور هم��ه دانش آموزان 

مدارس و فرهنگیان قرار داشته باشد.

 بهره برداری از اولین ساختمان 
انرژی صفر در اصفهان در سال آینده

معاون خدمات شهری شه��رداری اصفهان از اح��داث ساختمان انرژی 
صفر در پارک زمزم منطقه 1۳ اصفهان خبرداد و گفت: این ساختمان که 
سال آینده به بهره برداری می رسد، اکن��ون در مرحله انتخاب پیمانکار 
برای فاز دوم است.محسن رنجبر با بیان این ک��ه ساختمان هایی که به 
 ساختمان سبز و دوست دار محیط زیست با انرژی صفر معروف شده اند

 به گونه ای طراحی و احداث می شوند که ایجاد کربن نکنند عنوان کرد: 
تولید کربن در ای��ن ساختمان ها صفر است و از ان��رژی های دوست دار 

محیط در آن ها استفاده می شود. 

معاینه فنی خودروها، 20 درصد 
آلودگی هوا را کاهش می دهد

 رییس ست��اد معاینه فنی خ��ودروی شه��رداری اصفهان عن��وان کرد: 
۲۰ درصد آلودگی هوای ناش��ی از تردد خودروها با انج��ام معاینه فنی 
کاهش می یابد.جمشید جمشیدیان با اعالم ای��ن مطلب اظهار داشت: 
پیشینه بحث معاینه فنی خودروها در دنیا به ۸۰ سال پیش، بعد از زمانی 
که خودرو تولید و در شهرها به ک��ار گرفته شد بر می گردد. جمشیدیان 
عنوان کرد: خودروهای مدل سال 9۰ به بعد تا 5 سال از معاینه فنی معاف 
هستند و خودروهای قبل از سال 9۰ باید به صورت ساالنه به مراکز معاینه 
فنی مراجعه کنند به طوری که در این مراک��ز گازهای خروجی آالینده 

خودروها نیز تست می شود. 

جداسازی پلیس 110 از کالنتری ها
فرمان��ده نیروی انتظام��ی از وق��وع روزانه ۲۰۰۰ فق��ره سرقت در 
کشور خب��ر داد و گفت: مام��وران نیروی انتظامی دق��ت الزم را در 
ثبت و شگردشناسی مجرمان دارند. سردار اسماعیل احمدی مقدم 
در حاشی��ه همای��ش سراس��ری معاونین عملی��ات ناجا ب��ا اعالم 
خبر جداس��ازی پلی��س 11۰ از کالنتری ها تا پای��ان امسال گفت: 
پلیس 11۰ ی��ک سامانه نرم اف��زاری بود که مردم پ��س از تماس و 
اعالم درخواست خ��ود، اپراتور مساله را به اولی��ن واحد کالنتری یا 
گشت اعالم می ک��رد اما فشار کاری کالنتری ه��ا سبب شده بود که 
 مطالبات مردم یا بی پاسخ بماند و یا با تاخیر زیاد رسیدگی شود که 
بر همین اس��اس چندی پیش طرح جداس��ازی 11۰ از کالنتری ها 
 به ص��ورت آزمایشی در ته��ران انج��ام ش��د و خوشبختانه مشکل 

دیر رسیدن ماموران حل شد.

 عوامل شهرداری از تردد 
در سواره روها خودداری کنند

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان به عوامل شهرداری 
توصیه کرد که به دلیل تصادفات جرحی و فوتی روی داده در هفته 
اخیر، از تردد در مسیر سواره روها خودداری کنند.سرهنگ حسین 
غالمی افزود: برخورد یک دستگاه سواری با یکی از عوامل شهرداری 

در مسیر خیابان امام خمینی)ره( موجب کشته شدن آن فرد شد.
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مدیرعام��ل شرک��ت واح��د اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه گفت: در حال حاضر نبود 
سوخت،سبب غیر فعال شدن ۳1۰ دستگاه 
 از اتوبوس ه��ای گاز سوز اصفه��ان شده

 است.
سیدعب��اس روحانی ب��ا بیان ای��ن که از 
مدت ها پیش تاکنون ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان با مشکالت بسیاری برای فعالیت 
اتوبوس های گاز سوز خ��ود مواجه است، 
اظه��ار داشت: در گذشت��ه 46۰ دستگاه 

اتوبوس گاز سوز در شهر اصفهان فعالیت 
می کرده اند.

 وی ب��ا اشاره ب��ه این که ط��ی چند سال 
گذشته نبود سوخت CNG سبب ایجاد 
اخالل در روند فعالیت این اتوبوس ها شده 
است، اضافه کرد: شهرداری و اتوبوسرانی 
اصفهان نیز به دلیل نب��ود سوخت برای 
فعالی��ت اتوبوس ه��ا نسبت ب��ه دیزلی 
 کردن تع��دادی از این اتوبوس ه��ا اقدام 

کرده اند.
مدیرعام��ل شرک��ت واح��د اتوبوسرانی 
 اصفه��ان و حوم��ه ب��ا تاکید ب��ر این که 
حمل و نقل مردم ب��ه دلیل نبود سوخت 
 برای اتوبوس های گاز سوز در سطح شهر
  نباید ب��ا مشک��ل مواجه ش��ود، تصریح
  کرد: در حال حاض��ر اتوبوسر انی نسبت
  ب��ه دیزل��ی ک��ردن 5۰ دستگ��اه از

 اتوبوس های گاز سوز اصفهان اقدام کرده 
است.

 نبود سوخت، 310  اتوبوس را  
زمین گیر کرد
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مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه : تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 1392/11/12
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 7/30 صبح روز یکشنبه 1392/11/13 

جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن : 8-6680031 داخلی 335و338 
دریافت اسناد : سایت اینترنتی 
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 شرکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرای ش�بکه فاضالب منطقه E نجف آباد را از طریق فاینانس داخلی به 
س�رمایه گذار واجد صالحیت واگذار نماید . لذا از سرمایه گذران عالقمند در خواست می ش�ود رزومه مالی خود را همراه با اسناد 

پیوست طبق شرایط ذیل به این شرکت ارسال نمایند . 

آگهی فراخوان سرمایه گذار شماره 92-4-372 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان  اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

نوبت اول 

برآورد ) ریال ( نوع اعتبار محل اجراشماره مناقصه

90/000/000/000فاینانسعملیات اجرای شبکه فاضالب منطقه E نجف آباد92-4-372

مناقصه عمومی شماره 48365445

روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان 

شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد مقدار 400تن کلرورفریک مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای با شرایط زیر و مطابق با مشخصات 
فنی مندرج در اسناد مناقصه خریداری نماید .

1- فروشنده می بایست تولید کننده کلرورفریک بوده و و اسطه نباشد.
2- فروشنده توان تحویل کلرورفریک را در تمامی ایام سال بنا بر درخواست فوالد مبارکه را داشته باشد.

لذا از کلیه تولید کنندگان معتبر که توانایی تحویل کاال و ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ 100/000/000 ریال برای 400 تن کلرورفریک 
و یا متناسب و با تناژ پیشنهادی ) حداقل 200 تن ( را دارند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به امور خرید مواد اولیه و انرژی فوالد مبارکه یا از 

تاریخ 92/10/24 به آدرس های اینترنتی ذیل مراجعه نمایند . 
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پیشنهاد خود را حدکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/11/5 به شرکت فوالد مبارکه قسمت امور خرید مواد اولیه و 

انرژی تحویل نمایند به پاکتهایی که بعد از تاریخ فوق الذکر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تاریخ بازگشایی پاکتهای واصله 92/11/6 می باشد .

متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر می توانند با تلفنهای 03355433816یا03355433108 تماس و یا با فاکس 03355230876 مکاتبه 
نمایند .

 www.mobarakeh-steel.ir                                                                                                                                                                    :    شرکت فوالد مبارکه به نشانی اینترنتی -
 www.ariatender.com                                                                                                                                                       :   مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی -

- هزینه درج آگهی به عهده برنده  یا برندگان مناقصه می باشد.                                                                                                                                              
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 گروه  مع�اون برنام�ه ری�زی، پژوه�ش و فن�اوری اطالع�ات ش�هرداری اصفه�ان در نشس�ت خبری 
با اصحاب رسانه، بودجه شهرداری اصفهان در سال 93 را 22 هزار میلیارد ریال اعالم کرد و ادامه جامعه

داد: 15 هزار میلیارد ریال از این بودجه نقدی و هفت هزار میلیارد ریال نیز بودجه غیر نقدی برای 
شهرداری اصفهان در سال آینده در نظر گرفته شده است. ابوالقاسم گلس�تان نژاد با بیان این که انجام یک هزار و 167 
پروژه در سال 93 در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفته است، ادامه داد: از این تعداد پروژه 700 پروژه جدید و مابقی 
پروژه های نیمه تمام و در حال اجرای شهرداری اصفهان است. وی با اشاره به افزایش 50 درصدی بودجه شهرداری اصفهان 
در سال 93 نسبت به سال 92 بیان داشت: یک هزار و 865 میلیارد تومان از بودجه تعیین شده برای شهرداری اصفهان 

در سال آینده عمرانی و 335 میلیارد تومان نیز بودجه جاری شهرداری اصفهان است.
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و

 خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضي�ان ش�ركت در مزايده م�ی توانند جهت كس�ب 
اطالعات بيشتر به سايت دانش�گاه علوم پزشكی اصفهان 
ب�ه آدرسwww.mui.ac.ir يا س�ايت مديريت خدمات 
www.afa.mui.ac.ir/ /پش�تيبانی دانش�گاه به آدرس
khadamat مراجعه و يا با ش�ماره تلفن 0311-7922191 

واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند . 

آگهیمزايدهعمومیدومرحلهایواگذاریاستخر
9دیدانشگاهبهصورتاجارهبهایماهيانه



پروژهيادداشت

تاثیر وجود پست 20 کیلوولت صفه 
در تامین دايم انرژی برق

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای اصفهان گفت: پست230 
به 63 به 20 کيلو ولتGIS صفه نقش به سزايي در افزايش پايداري 
شبكه ب��رق اصفهان و تامين ان��رژي مطمئن و داي��م شهر اصفهان 

خواهد داشت.
 سعي��د محسني ه��دف از احداث پس��ت 230 به 63 ب��ه 20 کيلو 
ولتGIS صف��ه را تامين انرژي پاي��دار مصرف کنندگ��ان منطقه 
 جنوبي شهر اصفهان دانست و اظه��ار داشت: اين پست با کاهش بار 
پست هاي 230/63 کيلوولت آبش��ار و اصفهان)۱(، نقش به سزايي 
در افزايش پايداري شبكه برق اصفهان و تامين انرژي مطمئن و دايم 
شهر اصفهان خواهد داشت. وی اف��زود: اين پست يكي از مهم ترين 
پست  ه��اي منطقه اصفهان خواه��د بود که خ��ود از طريق دو خط 
 GIS 230 کيلوولت از پس��ت اصفهان يك تغذيه گردي��ده و پست
230/63/20 کيلوولت طالقاني)مرکز شهر( نيز از طريق دو خط 230 
کيلوولت کابلي در حال احداث از طري��ق اين پست به شبكه انتقال 

سراسري متصل خواهد شد. 

 تعويض آب رسانی 
1400 میلی متر اصفهان بزرگ

مدير آب رسانی شرکت آب و فاضالب است��ان اصفهان گفت : برای 
اولين بار ي��ك صدمتر از خط آب رسان��ی ۱400 ميلی متر اصفهان 

بزرگ به صورت لوله رانی تعويض شد.
 اج��رای اين پروژه ب��ه دنبال نشت خ��ط آب رسان��ی ۱400 ميلی 
 متر محور غ��رب اصفهان از شيرخانه فلمن ب��ه منابع پيالف صورت 

گرفت .
ناصر اکبری درخصوص چگونگی اجرای اي��ن عمليات خاطرنشان 
 ساخ��ت : تعوي��ض خ��ط آب رسان��ی اصل��ی اصفهان ب��ه صورت 
لوله رانی و ب��دون عمليات حف��اری انجام پذيرف��ت و يك صدمتر 
 لوله رانی از زي��ر محور کمربندی غرب اصفهان ب��ا موفقيت اجرايی

 شد .وی اعالم کرد : با هماهنگی ادارات راهنمايی و رانندگی ، راه و 
شهرسازی ، گروه امداد و حوادث مرکز مديريت بحران آب و فاضالب 
استان اصفهان اين پ��روژه را بدون تخريب و حف��اری خيابان انجام 
داد در حالی که مسير مدنظر دارای بار ترافيكی باالی وسايط نقليه 

سنگين می بود . 

توسعه فضای سبز مستلزم  
اختصاص بودجه مناسب است

رييس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری شهرضا گفت: توسعه فضای 
سبز مستلزم اختصاص بودجه مناسب است.

امان اهلل نيكرو اظه��ار داشت: حفاظت و نگه��داری از منابع طبيعی 
همواره جزو مهمتري��ن تاکيدات شرعی و فرهنگ��ی بوده است و بر 
همين اساس رهبر معظم انق��الب نسبت به اهميت سياست گذاری 
اصولی در اي��ن حوزه خطير دغدغ��ه دارند.وی ادام��ه داد: به شكل 
کلی مقوله منابع طبيعی به س��ه حوزه آب، هوا و خاک تقسيم بندی 
می ش��ود و در طول چند س��ال گذشته دستگاه ه��ای مرتبط با اين 
 حوزه ها در سطح شهرضا نسبت به اتخاذ سياست های مناسب اقدام

 کرده اند.

آب شرب 
به 10 روستای استان می رسد

مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايی اصفهان گفت: به مناسبت 
 دهه مبارک فجر امس��ال، پروژه آب رسانی ب��ه ۱0 روستای استان

 به بهره برداری می رسد.
 علی احمدی افزود: پروژه آب رسانی به روست��ای يزدل و مجتمع علی 
آبادشهرستان آران و بيدگل به زودی ب��ه بهره برداری خواهد رسيد.وی 
تصريح کرد: برای آماده سازی اين پ��روژه حدود ۱6 هزار و 900 ميليون 
ريال اعتبار هزينه و در اين طرح 29/5 کيلومتر طول شبكه و خط انتقال 
آب ايجاد شده و در مجموع 850 متر مكعب مخازن آب شرب نيز احداث 

شده است.
وی اضافه کرد: با افتتاح اي��ن طرح يك هزار و 469 خان��وار روستاهای 
يزدل، علی آباد و محمدآباداز بخش مرکزی اين شهرستان از آب شرب 
بهره مند خواهند شد . مديرعامل شرکت آبفار اصفهان با بيان اين که آب 
رسانی به مجتمع مرغ و دنبی يك��ی از پروژه های شاخص آب و فاضالب 
روستايی برخوار بوده است، ادامه داد: اين مجتمع آب رسانی شامل سه 
روستای مرغ و دنبی و شورچه از توابع اين شهرستان بوده و ۱90 خانوار 
اين روستاها از آن استفاده می کنند.وی اعتبار هزينه شده برای اين طرح 
را ۱5 هزار و 300 ميليون ريال بيان کرد و افزود: ايجاد ۱50 متر مكعب 
حجم مخازن آب و احداث شبكه به ط��ول 3۱ کيلومتر از کارهای انجام 
شده در اين پروژه است. احمدی ابراز اميدواری کرد که با بهره برداری از 
اين طرح مشكل آب شرب روستاهای بخش برخوار شرقی بر طرف شود. 
وی همچنين اظهارداشت: اصالح و توسعه شبك��ه آب رسانی روستای 
صالح آباد در شهرستان نطنز انجام شده و در دهه فجر امسال بهره برداری 
از آن آغاز خواهد شد.وی اف��زود: اجرای پروژه اصالح و توسعه شبكه آب 
روستای صالح آباد از دهستان برزرود اين شهرستان به پايان رسيده و در 

دهه فجر افتتاح خواهد شد.
 مديرعامل شرکت آبفار اصفه��ان اعتبار هزينه شده ب��رای اين طرح را
  600 ميليون ريال اعالم کرد و گفت: اين ط��رح به طول ۱/5 کيلومتر و

 30 متر مكعب ظرفيت مخزن انجام شده و با بهره برداری از آن 2۱ خانوار 
از آن استفاده خواهند کرد.

 احمدی يكی ديگر از پ��روژه ها را آب رسانی ب��ه دو روستای شهرستان 
سميرم بيان کرد و افزود: پروژه آب رسانی به روستاهای چشمه رحمان 
و حيدرآباد اين شهرست��ان با هزينه ای بالغ بر سه ه��زار و 780ميليون 
ريال به پايان رسي��ده و در ايام سالگرد پيروزی انق��الب اسالمی به بهره 
برداری خواهد رسي��د.وی 5/5 کيلومت��ر طول شبكه و خ��ط انتقال و 
200 متر مكعب حج��م مخ��زن را از ويژگی های اين ط��رح برشمرد و 
اضافه کرد: با به��ره برداری از اين ط��رح ۱۱0 خان��وار روستايی ساکن 
در اين دو روستا از آب ش��رب سالم و بهداشتی به��ره مند خواهند شد.  
مديرعامل شرکت آبفار اصفهان گفت: پروژه اص��الح شبكه داخلی آب 
رسانی روستای اورگان از دهستان چن��ارود جنوبی شهرستان چادگان 
 به اتمام رسيده و در ايام دهه فجر افتتاح و بهره برداری از آن آغاز خواهد

 شد.

9 میلیارد ريال برای اجرای 
طرح های برق رسانی 

 مهر تايید
 بر سالمت آب چاه 

مدير امور برق گلپايگان گفت: برای اج��رای طرح های نوسازی، بهينه سازی 
 و تقويت شبكه های ب��رق اين شهرستان از ابتدای سالج��اری تاکنون حدود 

9 ميليارد ريال هزينه شد.
شاپور حدادی پور اضافه کرد: ب��رق رسانی به مسكن مهر جوانان شهر گوگد، 
بهينه سازی، جابه جايی تعميرات شبكه و پست روستای رباط ملكی و شبكه 
فشار ضعيف محله فيالخص گلشهر، کابل کشی 20 کيلوولت و نصب ترانس 
و بهينه سازی فشار ضعيف خيابان شهيد احمدی شهر گلپايگان از جمله اين 

طرح هاست.
وی تعويض کنتوره��ای معيوب ع��ادی و ديماندی، تكميل ب��رق رسانی به 
واحدهای مسكن مهر ج��اده کوچری، احداث 20 کيل��و ولت و نصب ترانس 
صحرای ميدان و رفع حريم و رفع نقاط خطرساز را از ديگر طرح های اين اداره 

در اين مدت عنوان کرد.

کارشناس بهداشت محيط مرکز بهداشت شماره يك اصفهان گفت: سالمت 
آب چاه های وارد شده ب��ه شبكه آب رسانی شهر اصفه��ان مورد تاييد مرکز 
بهداشت است. »ليال زرگرپور« افزود: در م��واردی که شهر اصفهان با کمبود 
و افت فشار آب مواجه شود، آب برخی از چاه ها ب��ه شبكه آب رسانی متصل 
 می شود.وی ب��ا تاکيد بر اين که مرک��ز بهداشت به طور م��داوم سالمت آب 
چاه ها را کنترل می کند ادامه داد: کارکنان مرک��ز بهداشت به طور روزانه به 

بررسی کلرسنجی و نمونه برداری ميكروبی از اين آب می پردازند.
وی با اشاره به اين که دستگاه کلر زن در سر چاه هايی که به شبكه آب رسانی 
متصل شده نصب می شود ؛گفت: تا کنون هيچ مشكل ميكروبی و شيميايی در 
اين آب ها مشاهده و گزارش نشده است.وی درباره تغيير طعم آب آشاميدنی 
شهر اصفهان گفت: در برخی مناطق شهر که آب چاه ها به شبكه آب رسانی 

متصل شده ممكن است مردم اين تغيير مزه و طعم را احساس کنند.

رييس کميسيون عم��ران مجلس گف��ت: قيمت خدمات 
مهندسی در کشور واقعی نيست و بايد منطقی شود.

سيدمهدی هاشمی رييس کميسيون عمران مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به لزوم افزايش هزينه 
درياف��ت پروانه ساختمان��ی، گفت: بخش��ی از داليل امضا 
فروشی مهندسان ساختمانی، پايين بودن کيفيت ساخت 
و ضعف نظارت، طراح��ی و اجرا برای اي��ن است که قيمت 
واقعی کار پرداخت نمی شود.وی با بيان اين که مهندسان از 
لحاظ مالی تامين نمی شوند، افزود: بايد به سمتی برويم که 
قيمت ها واقعی سازی شوند، چرا که هزينه خدمات مهندسی 
در جاهای مختلف دنيا بين 5 تا ۱0 درصد است، در صورتی 
که در کشور ما هزينه اين خدمات بي��ن 2 تا 3 درصد است 
و بايد اين قيم��ت منطقی شود.ريي��س کميسيون عمران 
مجلس، تصري��ح کرد: در حال حاضر قيم��ت ساختمان ها، 
مصالح ساختمان��ی و ساير هزينه ها افزاي��ش پيدا می کند، 
اما اين خدمات برای اين که پايه آن ها ضعيف و پايين بسته 
شده، افزايش خاصی ندارد و حداقل انتظار مهندسان فراهم 
نمی شود و از طرفی زمينه بروز برخی تخلفات فراهم می شود.

هاشمی اضافه کرد: برای جلوگيری از امضا فروشی و باال بردن 
کيفيت ساخت ها بايد از طرفی قيمت ها را واقعی کرده و از 

طرف ديگر با متخلفان به صورت جدی برخورد کنيم.

معاون مساف��ری راه آه��ن از آغاز دور جدي��د پيش فروش 
بليت قطار از امروز خبر داد و گفت: برنامه پيش فروش بليت 
قطارهای داخلی و بين المللی ب��رای بازده زمانی يك بهمن 
 ۱392 تا 24 اسفندم��اه از امروزساعت 9 صب��ح در تمامی 
آژانس های مسافرتی آغ��از می شود.سيد محمد راشدی در 
گفت وگو با مهر با اشاره به برنامه پي��ش فروش بليت قطار، 
اظهار داشت: برنامه پي��ش فروش بعدی بلي��ت قطار برای 
بازده زمانی يك بهمن ماه ۱392 تا 24 اسفند از امروز ساعت 
9 صبح در سطح تمامی آژانس های مسافرتی آغاز می شود.

وی افزود: پيش فروش بليت قطارهای بين المللی هم از فردا 
ساعت ۱۱ صبح آغاز می شود و در واقع در يك روز فروش بليت 
داخلی و بين المللی انجام می گيرد.معاون مسافری شرکت 
راه آهن تصريح کرد: با توجه به اجرای قانون دسترسی آزاد 
به شبكه حمل و نقل ريل��ی، شرکت راه آه��ن شرکت ها را 
موظف کرده است که در سامانه های مشخص مورد تاييد راه 
آهن و شرايط مشخص شده، بليت را به فروش برسانند.وی با 
اشاره به اجرای سيستم يكپارچه فروش بليت راه آهن، اظهار 
داشت: اين سامانه با نرم افزارهای مختلف در سطح شبكه به 
 اجرا رسيده است و بخش آی تی هم مطالعات گسترده ای را 

دراين خصوص انجام داده است.

 بانك جهانی در جديدترين گ��زارش »دورنمای اقتصادی 
جهانی« پيش بينی کرد توليد ناخال��ص داخلی ايران يك 
درصد در سال جاری ميالدی، ۱/8درص��د در سال 20۱5 
و دو درص��د در س��ال 20۱6 رشد می کن��د.در گزارش نيم 
ساالنه بان��ك جهانی، توليد ناخالص داخل��ی ايران در سال 
20۱3 منفی۱/5 درصد ب��رآورد شده است.همچنين طبق 
اين گزارش، ت��راز حساب جاری اي��ران از منفی0/9 درصد 
توليد ناخالص داخلی برآورد شده برای سال 20۱3، به منفی 
۱/6 درصد در سال جاری ميالدی، منفی ۱/9 درصد در سال 

20۱5 و منفی 2/2 درصد در سال 20۱6 می رسد.
بانك جهانی پيش بينی ک��رده رشد منطق��ه خاورميانه و 
شمال آفريقا در مدت پيش بينی شده ضعيف باقی می ماند. 
طبق برآورد اين موسسه مالی، اين منطقه به دليل بی ثباتی 
سياسی و اجتماعی، در مقايسه با رشد اندک ۱/5 درصد در 
سال 20۱2، به ميزان يك درصد در سال 20۱3 کوچك شد.

اما بدون در نظر گرفتن سوريه، رشد خاورميانه و شمال آفريقا 
از 2/7 درصد در سال 20۱2 ب��ه 0/8 درصد در سال 20۱3 
کاهش يافت. پيش بينی می شود توليد ناخالص داخلی اين 
منطقه 2/8درصد در سال جاری ميالدی، 3/3 درصد در سال 

20۱5 و 3/6درصد در سال 20۱6 توسعه  يابد.

يك مقام مسوول در وزارت صنعت با اعالم اين که 70درصد 
خودرو توسط افراد حقيقی و شرک��ت های فاقد نمايندگی 
وارد شده که در بحث خدمات پس از ف��روش بحرانی را در 
آينده خواهيم داشت، گفت: بر اي��ن اساس احتماال واردات 
خودرو توسط افراد حقيقی مح��دود شود.اين مقام مسوول 
در وزارت صنعت با اش��اره به اين که ط��ی 9 ماهه نخست 
امسال حدود 44 ه��زار و 300 دستگاه خ��ودرو وارد کشور 
شده است، اظهار داشت: اين رقم نشان از آن دارد که واردات 
خودرو امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد 
 رشد داشته است.وی با بي��ان اين که از اي��ن ميزان حدود

 30 ه��زار دستگ��اه خ��ودرو توس��ط اشخ��اص حقيقی و 
شرکت های فاقد نمايندگی در کشور وارد شده است، افزود: 
 در 9 ماه��ه امسال فقط ۱4 ه��زار دستگاه خ��ودرو توسط

 شرکت های دارای نمايندگی وارد کشور شده است که اين 
ميزان حجم واردات در مقايسه با حجم توليد خودرو در کشور 
قابل تامل است.اين مقام مس��وول اضافه کرد: براين اساس 
احتمال کاهش قيمت خودرو در سال آينده حتی با افزايش 
توليد بعيد به نظر می رسد.وی ب��ا بيان اين که قيمت فعلی 
خودروها بر مبنای ارز مبادله ای اعالم شده است، گفت: نكته 
قابل تامل آن که هنوز خودروس��ازان ارز مبادله ای را برای 

چرخه توليد خود دريافت نكرده اند.

راه و مسکن اقتصاد کالنساختمان خودرو

قیمت خدمات مهندسی 
در کشور واقعی نیست

دور جديد پیش فروش 
بلیت قطار از امروز

پیش بینی بانک جهانی از 
رشد اقتصاد ايران در 2014

 خودرو ،سال آينده
 ارزان نمی شود 

اخبار کوتاه

4
وزارتراهازقیراستاندارداستفادهمیکند

 مدير کل دفتر نگهداری راه و ابنيه فنی سازمان راهداری با بيان اين ک��ه وزارت راه از قير استاندارد برای آسفالت
  جاده ه��ا استفاده می کن��د، گفت: ممكن اس��ت در پروژه ه��ای شهرداری ه��ا از آسفالت با قير تقلب��ی استفاده 

شود.
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کارآفرينی واژه ای است که پژوهشگران 
پیمان فتاحی 
تعاريف متعددی برای آن ارايه کرده اند سیاهمزگی

ام��ا مهمتري��ن ماهي��ت کارآفرينی، 
فرآيند خالقيت و نوآوری است که به نوع��ی طراحی و مهندسی 
 نرم اف��زاری و ذهن خ��الق برای کاره��ای ت��ازه و توليد محصول 

به صورت خدمت يا کاال است. 

خصوصیات بارز کارآفرينان
 ۱. روي��ا: کارآفرين��ان ب��رای آين��ده کسب و ک��ار خ��ود دارای

 چشم انداز می باشن��د و مهمت��ر از آن دارای توانايی پياده سازی 
روياهای خود هستند.

2. قاطعيت: وقت تلف نمی کنن��د، سريع تصميم گيری می کنند. 
تردستی آن ها عامل کليدی موفقيت شان است.

 3. عملگ��را: موقع تصميم گي��ری، به سريع تري��ن روش ممكن، 
تصميم گيری کرده و آن را  اجرا می کنند.

 4. اراده : نسبت ب��ه مشارکت و اجرای کار متعه��د هستند. آن ها 
به ن��درت جا می زنن��د، حتی زمانی که ب��ا موانع غي��ر قابل عبور 

مواجه اند.
5. فداکاری : آن ها خودرا وقف کسب و ک��ار خود کرده اند، گاهی 
به خاطر اين توجه، هزينه روابط خود را ب��ا دوستان و خانواده نيز 
می پردازند. آن ها خستگی ناپذيرند، ۱2ساعت در روز و 7روز هفته، 

کار غير معمولی نيست که کارآفرين در حال تالش برای به دست 
آوردن کسب و کار خود در زندگی انجام می دهد.

6. از خود گذشتگی : کارآفرينان، عاشق آنچه که انجام می دهند، 
هستند. اي��ن عشق است که آن ه��ا را حفظ می کن��د و ترک کار 
 را برايشان دش��وار و اين عشق ب��ه محصول و خدم��ات است که 

آن ها را بسيار موفق در ارايه کارشان می کند.
7. جزييات : گفته ش��ده است که شيطان مقي��م جزييات است. 
هرچند گاهی اين طور نيست اما کارآفرين خود را در ورای جزييات 

قرار می دهد.
8. سرنوشت : آن ها می خواهند مس��وول سرنوشت خود باشند تا 

وابسته به يك کارفرما.
9. پول : پول دار شدن لزوما محرک کارآفرينان نيست؛ ميزان درآمد 
سنگ ترازوی آنان است. کارآفرينان عقيده دارند اگر موفق باشند، 

پاداش نيز خواهند داشت.
به طور کل مردم ب��ه شخصی که با راه ان��دازی کارگاه يا توليدی، 
 کارگران و نيروها را ج��ذب  می کند و به اين شك��ل ايجاد شغل

 می شود ،کارآفرين می گويند.دولت هم سعی در تسهيل فعاليت 
کارآفرينان��ه دارد اما کارشناس��ان معتقدند دول��ت نبايد به طور 
مستقيم در ايجاد اشتغال دخالت کند بلك��ه وظيفه دولت ايجاد 

بستر برای ايجاد اشتغال است و کارآفرينی بر عهده مردم است.
بايد فضای کشور  به گون��ه ای باشد که هر شخص��ی در هر جايی 

احساس کرد که ايده خوبی دارد آن ايده را در همان منطقه اجرايی 
و به اقتصاد منطقه و شهر خود کم��ك کند تا اين گونه از نامتوازن 
شدن کشور و حرکت ايده و سرمايه به شهرهای بزرگ جلوگيری 
شود و سطح رفاه در تمام نقاط کشور برابر شود. بر اساس يك نظريه، 
کارآفرينی به سه دست��ه: مستقل، سازمان��ی و اجتماعی تقسيم 
می شود که هر کدام از اين موارد اگر به درستی اجرايی شوند کمك 

زيادی به اشتغال کشور می کنند.

روحیه کارآفرينی بايد در دانشجويان نهادينه شود
معاون فرهنگ��ی و اجتماعی اداره تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
استان اصفهان چن��دی پيش گفت:بيشت��ر دانشجويان کشور ما 
تفكر استخدام ش��دن را در ذهن دارند و کمتر ب��ه سمت و سوی 
استخدام ديگران برای خود می روند ک��ه اين از مشكالت اساسی 

جامعه امروز ما است.
احمدرضا پرنده با بيان اين ک��ه موضوع کارآفرينی تنها چند سال 
است که در کشور مورد بحث است، اظهار داشت: در گذشته کمتر 
به موضوع کارآفرينی رسيدگی می شد و تنها چند سالی است که 

به آن پرداخته می شود.
وی اف��زود: هنگامی که ب��ه بررسی محيط ه��ای دانشگاهی خود 
می پردازيم شاهد اين موضوع هستيم که بيشتر دانشجويان تفكر 
استخدام شدن را در ذهن دارند و کمتر به سمت و سوی استخدام 
ديگران برای خود می رون��د که اين از مشك��الت اساسی جامعه 

امروز ما است.

کارآفرينی از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید است
معاون امور مجلس و حقوقی وزارت تع��اون ، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: کارآفرينی و اشتغال زايی از برنامه ه��ای مهم دولت تدبير 

و اميد است .
علی اکب��ر طاهايی در خصوص کارآفرين��ی و اشتغال گفت:مردم 
کويرمثال فرهنگ کار در کشورهستند ک��ه برخالف کمبود آب 
و شرايط خ��اص جغرافياي��ی و اقليمی در کار آفرين��ی و اشتغال 
الگوی ساير مناطق کشور هستند . معاون امور مجلس ، حقوقی و 
استان های وزارت تعاون ، ک��ار و رفاه اجتماعی از همه مسووالن ، 
کارفرمايان و کارگران خواست تا برای اجرايی شدن اهداف دولت 

در اين بخش بكوشند .

آفرين بر کارآفرين
با کمی جست وجو در اح��وال کارآفرينان بزرگ ايران و جهان پی 
 به انگيزه باال و شجاع��ت و سخت کوشی آنان م��ی بريم که مايه

 پيروزی شان بوده است .اي��ن افراد گنجينه های جامعه هستند و 
عمل شان بهبودی وضعيت بسياری افراد و خانواده هاشان را موجب 
می شود.هر آن قدر که بخواهيم کارآفرينی در جامعه رونق يابد،بايد 
بر نهادينه شدن کارآفرينی در زندگ��ی و تربيت افراد کار کنيم تا 
روحيه کار تيم ارتقا يافته وحاصل اين برنامه ريزی در خانواده ها و 

آموزش و پرورش در آينده بالنده ميهن مان هويدا گردد.

توجه به کارآفرينی، توسعه اقتصادی کشور را به همراه دارد

 احتمال قطع گاز خانگی آفرینبرکارآفرین!
در اصفهان وجود ندارد

مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: قطع گاز خانگی 
به دليل مشكالت وصل مجدد آن به هيچ عنوان وجود ندارد.

 سعيد مومنی در جلسه بررس��ی مشكالت گاز استان اظهار 
داشت: در صورت قطع گاز منازل و ي��ا کاهش فشار گاز که 
ممكن است منجر به قطعی آن در برخی مناطق شود، برای 
وصل مجدد جريان گاز، نياز ب��ه مراجعه خانه به خانه است 

در غير اين صورت امكان بروز انفجار در منازل وجود دارد.
وی با اشاره ب��ه افزايش مصرف گاز در سط��ح استان و عدم 
رعايت اصول صرفه جويی به ويژه در بخش خانگی گفت:با 
بررس��ی جوانب مختلف ب��رای کاهش مص��رف اين نعمت 
ارزشمند قطع يا کاهش فشار گاز خانگی امكان پذير نيست 
و بايد به سراغ ساير گزينه ها بروي��م.وی تاکيد کرد: ميزان 
توليد گاز در کشور با مصرف آن موازن��ه منفی دارد و حتی 
توليد ما از مصرف پايين تر است.مومن��ی خاطرنشان کرد: 
اکنون 26 استان کشور در شرايط دمايی زير صفر قرار دارند 
و بايد محدوديت هايی برای جلوگيری از قطعی گاز خانگی 
 اعمال شود.به گفت��ه وی براساس اولويت بن��دی ابتدا گاز

 نيروگاه ها متوقف شده و گاز تحويل��ی به صنايع بزرگ نيز 
کاهش محسوس يافته است.مومنی اضافه کرد: هم اکنون 
 نيروگاه ه��ای استان اصفه��ان از سوخت م��ازوت استفاده

 می کنند و کارخانه قن��د اصفهان، پل��ی اکريل، قند نقش 
جهان، پتروشيمی، پااليشگاه و فوالد صب��ا نيز کاهش گاز 
تحويلی داشت��ه اند.وی بيان کرد: گاز تحوي��ل داده شده به 
ف��والد مبارکه ني��ز از روزانه 9 ميلي��ون مترمكعب به چهار 
ميليون و 200 ه��زار مترمكعب کاهش يافت��ه و تنها ۱/5 
ميليون مترمكعب گ��از در روز به ذوب آه��ن تحويل داده 

می شود.
مديرعام��ل شرکت گ��از است��ان اصفهان پيشنه��اد کرد: 
 مميزی انرژی مجددی برای صناي��ع استان صورت گيرد و

 در اين راستا اقداماتی برای تبديل سوخت، افزايش بهره وری 
انرژی و جلوگيری از هدررفت آن نيز در صنايع استان اعمال 
شود.به گفته وی، اگر تنها يك درص��د صرفه جويی در اين 
زمينه محقق شود محدوديت گاز تحويلی به واحد بزرگ و 

تاثيرگذار فوالد مبارکه برداشته می شود.
 وی افزود: همچني��ن آلودگی هوا به وي��ژه در شهر اصفهان
  ب��ر اثر اعمال اي��ن محدوديت ه��ا بيشتر خواه��د شد زيرا

نيروگاه ه��ا ناگزير از استف��اده از ساير سوخ��ت ها هستند 
بنابراين اگر فيلتر مناسب در نيروگاه ه��ا برای کاهش اين 

آاليندگی نصب شود نيز می توان راه چاره مناسبی باشد.

نگاه؟



یادداشت

رضا یزدانی و گروه موسیقی سون در بخش پاپ بیس��ت و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به 
روی صحنه می روند.برای اولین بار گروه موسیقی سون در جشنواره موسیقی فجر حضور خواهد داشت. 

این گروه امسال با گلچینی از قطعات خود، دو اجرا در بخش جنبی جشنواره موسیقی خواهند داشت.
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حضور یزدانی و گروه »سون« در فجر
هفتیادداشت

 برگزاری نمایشگاه عکس مکزیک
 در گالری نقش خانه

خانه تجسمی حوزه هنری استان اصفهان، 
 نمایش��گاه عک��س مس��تند از طبیعت و 
آیی��ن ه��ای مرس��وم در مکزی��ک را با 
حضور20 نف��ر از اعضای مجلس مکزیک 
افتتاح می کند.این نمایش��گاه ف��ردا  در 
س��اعت 16 در گالری نق��ش خانه حوزه 
هنری استان اصفهان افتتاح خواهد شد و 
با ارای��ه 60 اث��ر از جمع��ی از هنرمندان 

مکزیک تا 2 بهمن ماه جهت بازدید عموم دایر می باشد.

 اطلس مفاخر فرهنگی
 در خمینی شهر در حال تدوین است

سرپرس��ت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خمینی شهر گفت: اطلس مفاخر فرهنگی 
تدوی��ن درح��ال  شهرس��تان   ای��ن 

 است.
محمدرضا فاتحی اف��زود: 50 هنرمند در 

این رابطه شناسایی شده اند .
وی با بیان این که کار پژوهشی تهیه این 
اطلس تا دو ماه آینده به اتمام می رس��د، 
اظهارداشت: آشنایی با فرهنگ و تمدن مفاخر فرهنگی این شهرستان می 
تواند در تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس جامعه در عرصه علمی 

و فرهنگی نقش تاثیر گذاری داشته باشد.
 سرپرس��ت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خمینی ش��هر از رونمایی این 
اطلس فرهنگی کمتر از سه ماه آینده خبر داد و گفت: همه برنامه ها باید 
دارای پیوست فرهنگی باشند.وی با بیان این که برنامه های فرهنگی باید 
در اولویت تمامی کارها قرار گیرد ، افزود: توجه به این امر س��بب تحقق 
 اهداف کالن فرهنگی کش��ور خواهد ش��د.وی خواس��تار همکاری تمام 
 دس��تگاه های اجرای��ی در تحقق اه��داف کالن فرهنگی در این راس��تا 

شد. شهرستان خمینی شهر در غرب اصفهان واقع است.

 برگزاری تئاتر عروسکی و خیابانی 
در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نطنز 
گفت: برگزاری تئاتر عروس��کی در کنار 
مسیر راهپیمایی، اجرای تئاتر خیابانی در 
مسیر راهپیمایی و اجرای برنامه های شاد 
برای کودکان برنامه ریزی شده که در روز 
راهپیمایی اجرا می شود.علی مشربی بادی 
در نشس��ت تجلیل از عوامل و هنرمندان 
تئاتر ضیافت شیطان نطنز اظهار داشت: 
پیشنهاد برگزاری جشنواره تئاتر شهرس��تان های شمال استان در نطنز 
مطرح شده که در حال پیگیری و هماهنگی های آن هستیم که در صورت 
نهایی شدن، فراخوان آن برای  شهرستان ها ابالغ می شود.وی افزود: با توجه 
به فعالیت های مفید و زیاد انجمن نمایش در نطنز، این موضوع مطرح شد 
که در صورت نهایی شدن، چندین گروه نمایشی از شهرستان های شمال 
استان در این جش��نواره ش��رکت می کنند.رییس اداره فرهنگ و ارشاد 
اس��المی نطنز درباره برنامه های ویژه دهه فجر در این شهرستان گفت: 
برنامه های متنوعی برای ایام دهه فجر هماهنگ شده که با هماهنگی های 
انجام شده برگزاری تئاتر عروسکی در کنار مسیر راهپیمایی، اجرای تئاتر 
خیابانی در مس��یر راهپیمایی و اجرای برنامه های ش��اد ب��رای کودکان 
برنامه ریزی شده است.وی پیرامون هنر و نمایش خاطر نشان کرد: هنر انواع 
متفاوتی دارد که یکی از س��خت ترین و متفاوت ترین آن ها که بسیار هم 
طرفدار دارد، هنر نمایش اس��ت که می تواند به راحتی با شخص بیننده 
ارتباط برقرار کند و روح خود را به مخاطب القا کند.در ادامه این مراسم، از 
 30 نف��ر از عوام��ل و بازیگ��ران تئات��ر ضیاف��ت ش��یطان تجلی��ل

 شد.

»کاظم« جلوی دوربین رفت
فیلم داستانی »کاظم« به کارگردانی حمید 

کوهپایی کلید خورد.
تصویربرداری فیلم »کاظ��م« در مناطق 
بازار ته��ران، خیابان مولوی، دزاش��یب و 

شهرک غرب انجام خواهد شد.
در خالصه داس��تان این فیلم آمده است: 
»کاظم یک قهوه چی میانس��ال است که 
تمام اهال��ی بازار او را می شناس��ند. او در 
دنیایی از ارتباطات با مردم عادی غرق می ش��ود. یک روز دختری به نام 
ساناز به بازار می رود و به دلیل بافت سنتی قهوه خانه مجذوب آن می شود 
و از کاظم عکس می گیرد و با او به عنوان یک سوژه عکاسی ارتباط برقرار 
می کند اما در این می��ان ماجراهایی ش��کل می گیرد...«.بازیگران اصلی 
این فیلم کاظم مبهوتیان و س��اناز نوروززاده هس��تند.در کارنامه کاری 
حمید کوهپایی، تهیه کنندگ��ی و کارگردانی بیش از 25 مس��تند بلند 
برای صدا وسیما، تهیه کنندگی و کارگردانی مستند داستانی سفر عشق، 
تهیه کنندگی سری اول مجموعه عروسکی »نازنین خانم« و تهیه کنندگی 
و کارگردانی دو مجموعه مسابقه تلویزیونی »باهم در خانه« و »شمارش 
معکوس« دیده می ش��ود.عوامل فیل��م »کاظم« عبارتند از نویس��نده و 
کارگردان: حمید کوهپایی، مدیر فیلمبرداری: شهریار ارجمندی، مدیر 
صدابرداری: امیر عاش��ق حسینی، دس��تیار اول کارگردان: امیر حسین 

کوهپایی.

 بررسی  » تحوالت
 خانواده در غرب «

»خدایا مادرم را نگه دار«  
در نطنز 

نشس��ت علمی پژوهش��ی  »تحوالت خانواده در غرب و ایران« از سوی گروه 
پژوهشی اخالق مرکز مطالعات اس��المی دفتر تبلیغات اسالمی شعبه استان 

اصفهان برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت که ب��ا حضور دکت��ر وحی��د ش��الچی عضو هی��ات علمی 
دانش��گاه عالمه طباطبایی و با ش��رکت اعضای هیات علمی مرکز مطالعات 
اس��المی، کارشناس��ان و عالقه من��دان ب��ه مباحث خان��واده برگزار ش��د، 
 نخس��ت اس��تاد به جایگاه خانواده در تاثیرگذاری فرهنگی آن اش��اره کرده و

  اظه��ار داش��ت: بر اس��اس تحقیق��ات انجام ش��ده، هن��وز خان��واده و منبر 
 خ��ط اول تاثیرگ��ذاری فرهنگ��ی ق��رار دارن��د و آم��وزش و پ��رورش و 
فرهنگ��ی  تاثیرگ��ذاری  بع��دی  مرتبه ه��ای  در  نهاده��ا   س��ایر 

هستند .

مسوول انجمن هنرهای نمایشی شهرس��تان نطنز گفت: تئاتر »خدایا مادرم 
را نگه دار«در ایام فاطمیه در ش��هر نطنز اجرا می شود.علی ترابیان در مراسم 
تجلیل از هنرمندان و بازیگران تئاتر ضیافت شیطان در نطنز، اظهار داشت: با 
توجه به استقبال بسیار زیاد مردم شهر نطنز از تئاتر مذهبی ضیافت شیطان 
که به مدت 8 شب در فرهنگس��رای کوثر نطنز در اواخر ماه صفر برگزار شد، 
تصمیم گرفتیم تا برای ایام فاطمیه هم اجرای تئاتر داش��ته باشیم.وی افزود: 
این تئاتر مذهبی اکنون در مراحل پایانی تهیه نمایش نامه به سر می برد و پس 
از ویرایش و تایید، بازیگران این مجموعه نمایشی فعالیت های تمرینی خود را 
آغاز می کنند.ترابیان گفت: برای سال آینده یک نمایش بسیار جامع و دیدنی  
در حال نمایشنامه نویسی بوده که ماجرای مبعث پیامبر اسالم)ص( تا شهادت 

امام حسین)ع( و حادثه عاشورا را به تصویر می کشد.

مساجد

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان این که دولت یازدهم 
توجه ویژه ای به کانون های فرهنگی هنری مساجد دارد گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی جایگاه ویژه ای را برای کانون های مساجد قایل است.
هن��ری  فرهنگ��ی  ه��ای  کان��ون  عال��ی  س��تاد  دبی��ر  و  وزی��ر   مش��اور 
اهلل آی��ت  ب��ا  دی��دار  در  گذش��ته  ش��نبه  کشورس��ه   مس��اجد 

در  اصفه��ان  اس��تان  م��ردم  نماین��ده  مه��دوی،  بوالحس��ن  ا س��ید   
تع��داد گف��ت:  مطل��ب  ای��ن  بی��ان  ب��ا  رهب��ری  خب��رگان   مجل��س 

 17 هزار و 12 کانون فرهنگی هنری مساجد در سطح کش��ور داریم و بر طبق برنامه 
پنجم توسعه الزم است یک چهارم مساجد کل کشور کانون فرهنگی داشته باشند.وی 
افزود: استان اصفهان بیش��ترین تعداد کانون فرهنگی هنری مساجد در سطح کشور 
را دارا می باش��د و اعضای این کانون ها نقش تاثیرگ��ذاری در فعالیت های فرهنگی 

هنری دارند.

مش��اور وزی��ر و دبی��ر س��تاد عال��ی کان��ون 
ه��ای فرهنگ��ی هن��ری مس��اجد کش��ور ب��ا 
 اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه اصفه��ان در بس��یاری از

 زمینه ها پیشتاز و الگو بوده است، گفت: طرح تالوت 
نور و تفسیر قرآن کریم در سطح بیش از هفت هزار 
مساجد کشور در حال برگزاری است و تاثیر خوبی 
داشته است.وی ادامه داد: کتابت قرآن کریم به همت 
یکی از خوشنویسان انجمن خوشنویسان با حمایت 
دبیرخانه مس��اجد که بیش از چهار سال زمان برده 
اس��ت نیز مورد تایید مراجع عظام تقلی��د و علما و 

روحانیت بوده است و اثری ماندگار و نفیس در 
این زمینه است.

حجت االس��الم حمیدرضا س��لیمانی افزود: 
کتابخانه ه��ای کانون ه��ای فرهنگی هنری 
مساجد در سراسر کشور مورد توجه قرار گرفته 
است و کتاب های مختلف و تجهیزات به آن ها 

اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: در این میان ساالنه تعداد زیادی 
کتاب های کمک آموزش��ی به کتابخانه های 
کانون های فرهنگی هنری مساجد اختصاص 

می یابد که با توجه به فراوانی کانون ها در سراس��ر کشور امیدواریم بتوانیم همه افراد 
کانون های مساجد از این ظرفیت ها استفاده کنند.مشاور وزیر و دبیر ستاد عالی کانون 
های فرهنگی هنری مساجد کش��ور تصریح کرد: امیدواریم با برنامه ریزی ها صورت 
گرفته بتوانیم هرچه بیش��تر در جهت تقویت کانون های فرهنگی هنری مساجد در 
سراس��ر کش��ور در ابعاد مختلف حرکت کنیم. در این دیدار آیت اهلل سید ابوالحسن 
مهدوی، نماینده مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری گفت: از سال های 
ابتدایی دهه هفتاد بنیاد خیریه حضرت المهدی )عج( در اصفهان راه اندازی شد. وی 
افزود: این بنیاد با هدف حمایت و ترویج فعالیت های فرهنگی در سطح استان و کشور 
به پشتیبانی از مراکز فرهنگی و هنری مشغول اس��ت.نماینده ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر اصفهان با اشاره به این که بیش از 1200 مرکز فرهنگی در سطح کشور از 
حمایت های بنیاد المهدی برخوردار هستند گفت: از این تعداد 800 موسسه و کانون 

فرهنگی در سطح استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند.

حجت االسالم حمیدرضا سلیمانی:

توجه ویژه دولت یازدهم به کانون های مساجد 

فرماندار گلپایگان گفت: رسانه ها با اطالع رسانی صحیح و به موقع 
نقش موثری در رشد و پویایی جامعه دارند.

محسن حسین میرزایی در نشست خبری و مطبوعاتی با اصحاب 
رسانه که در تاالر اجتماعات فرمانداری برگزار شده بود با قدردانی 
از رس��انه ها و مطبوعات گلپایگان، اظهار داشت: خیلی از مشکالت 

شهرس��تان با ورود به هنگام و به موقع رس��انه ها برطرف شد و این 
امر نشان دهنده جایگاه خاص و ویژه رسانه است که باید همه به آن 

احترام گذاریم.
وی به نقش و جایگاه مطبوعات در قبل و بعد از انقالب اش��اره کرد 
و گفت: نقش خبرنگاران در پیروزی انقالب اس��المی و دوران دفاع 

مقدس بی بدیل است.
فرماندار گلپایگان به تعامل مسووالن و خبرنگاران اشاره کرد و افزود: 
ممکن است با نوش��تن یک فعل و یا یک حرف ربط، معنای جمله 
تغییر پیدا کند و موجب بروز مشکالتی در شهرستان شود بنابراین 

خبرنگاران در تهیه اخبار باید تالش مضاعفی داشته باشند.
حسین میرزایی، نقد را یکی از ابزارهای رشد هر جامعه ای برشمرد 
و اظهارداشت: پرواضح است که نقد نیاز به ابزار و وسایلی دارد و باید 
در چارچوب و شاخصه های خودش انجام ش��ود و نقد عالمانه، نقد 

منصفانه، نقد دلسوزانه و نقد سازنده از اجزای نقد صحیح است.
وی تاکید کرد: از حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در نشست ها و 
جلسات استقبال می کنیم و برای رشد و ارتقای شهرستان از تمام 

ظرفیت و توان این قشر از جامعه بهره خواهیم برد.
فرمان��دار گلپایگان ادام��ه داد: خبرنگاران با اس��تفاده از ابزاری که 
در اختیار دارند می توانند به کمک مس��ووالن بیایند، گاهی با ورود 
خبرنگاران یک مساله الینحل و یا یک نقطه کور قابل حل می شود 
و خبرنگاران این توانایی را دارند که با تهی��ه مقاله و گزارش خوب 
در جهت انعکاس و وقایعی که در شهرس��تان ب��ه وقوع می پیوندد، 

گام بردارند.
حس��ین میرزایی، امانت داری در خبر را از دیگ��ر ویژگی های یک 
خبرنگار موفق برش��مرد و گفت: خبرنگاران باید امانت داران خوبی 

در انتقال اخبار باشند.
در ادامه نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس اظهار داشت: 

فقدان اطالع رسانی دقیق و صحیح  در شهرستان ها محسوس است 
و این امر نش��ان دهنده این اس��ت که یا ارتباط مسووالن با اصحاب 
 رسانه قطع است یا اطالع رسانی کافی نیس��ت و غیر شفاف است و

 یا این که رس��انه ها بر اساس اهداف خاصی، رس��الت خود را انجام 
می دهند.س��ید محمدحس��ین میرمحمدی با اش��اره ب��ه این که 
اطالع رسانی است حلقه ارتباطی مردم و مسووالن است، تصریح کرد: 
رسانه ها موظف هستند حساسیت ها و دغدغه های مردم جامعه را به 
مسووالن انتقال دهند و عملکرد مسووالن را به گوش مردم برسانند و 

این امر در شهرستان های گلپایگان و خوانسار کم رنگ است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر فضای اطالع رسانی 
 در شهرستان به نحو مطلوبی نباشد فضای جامعه به سمت شایعه 
می رود، وی خاطرنش��ان کرد: رس��انه ها آگاهی دهنده و آموزشی 
هس��تند و باید یک حرکت مهندس��ی و بازنگری مج��ددی برای 

رسانه های گلپایگان و خوانسار انجام دهیم.
میرمحمدی همچنین به عدالت رسانه ای اش��اره کرد و گفت: اگر 
فعالیت های مس��ووالن به مردم انتق��ال پیدا نکند م��ردم چگونه 
 از خدمات و فعالیت هایی که برای رش��د و پیش��رفت شهرس��تان

 در حال انجام است، آگاهی یابند.
وی، همگرایی در رسانه ها و پرهیز از منطقه ای و استانی عمل کردن 
را از دیگر آفات رسانه ها برشمرد و بیان کرد: مسووالن باید پاسخگوی 
مشکالت مردم باشند و رسانه ها با ابزاری که در اختیار دارند نقش 

موثری ایفا می کنند.

فرماندار گلپایگان:

رسانه ها نقش موثری در رشد و پویایی جامعه دارند

 اگر فضای 
 اطالع رسانی 
 در شهرستان

 به نحو مطلوبی 
 نباشد

  فضای جامعه
  به سمت

 شایعه  می رود

سر خط

 پیام وزیر ارشاد 
به جشنواره تئاتر فجر:

 تئاتر چراغی است 
در دست فرزانگان

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی تئاتر را چراغی در دس��ت 
 فرزانگان دانس��ت که با ای��ن چراغ به جن��گ ظلمت بروند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به جش��نواره تئاتر فجر پیام داد.در پیام وزیر ارشاد 
به س��ی و دومین جش��نواره تئاتر فجر آمده است: جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر در آستانه سی و پنجمین سالگرد پیروزی 
انقالب ش��کوهمند اس��المی، محملی برای اندیشمندان و 
فرهیختگان هنر نمایش است تا با حفظ میراث تئاتر متعهد 
و ارزش��مند ایران و نیز پی ریزی فرهنگی نوی��ن و با اتکا به 
ظرفیت های ادب��ی و هن��ری ایران زمین، آثاری با ش��کوه و 
درخش��ان خلق کنند.بی تردید دولت تدبی��ر و امید در پی  
تامین ش��رایط بهتر برای بالندگی و توس��عه هنر، به عنوان 
مهمترین عامل رشد شخصیت انس��انی و تکامل اجتماعی 
است. در این میان تئاتر جایگاه ویژه ای دارد چرا که هنر تئاتر 
تجربه ای جمعی است و از این رو تاثیر آن بسامد گسترده ای 
در جامعه دارد.آن چه که در نمایش به عنوان ش��یوه و سبک 
زندگی ارایه می شود به طور مستقیم در جامعه فرو می نشیند 
و تماشاگر تئاتر آن چه در زندگی شخصیت نمایشی دیده و 
مورد پسندش واقع شده در زندگی ش��خصی خود نیز وارد 
می کند. عالوه بر این، نمایش، همچون هر فعالیت اجتماعی 
دیگری، بر پایه زمینه های اجتماعی موجود پدیدار می شود. 
مهمترین زمینه اجتماعی جامعه ای پویا و رو به رشد، نیاز به 
نقد تضادها و کژی های خویش است. بنابراین تئاتر همان گونه 
که در قامت هنری دانش گستر، به مدد ذهن خالق هنرمند، 
صورت نمایشی با ش��کوه و با با نگاهی زیباشناسانه به خود 
می گیرد، در مقام پاالیش گری قدرتمند می تواند نابسامانی ها 
را بنمایاند و در نتیجه پلشتی ها را بزداید.وزیر ارشاد در بخش 
پایانی این پیام آورده است: پس ناروا نیست که تئاتر را چراغی 
بدانیم در دست فرزانگان که در راه راستین جامعه خویش، 
به جنگ ظلمت می رون��د. چنین کارکردی در مناس��ک و 
آیین های نمایشی کهن سرزمین مان ریشه دارد. به طور مثال 
در تعزیه که با نمایشی کردن مفاهیمی متعالی، مبارزه مقدس 
خیر و شر را متجلی می کند و بر حقانیت نور بر ظلمت صحه 
می گذارد. شکی نیست که هنرمندان خالق و فرهیخته تئاتر 
امروز ایران نیز با آفریدن آثاری باکیفیت و پرمعنا، فرهنگ و 

هنر غنی ایران اسالمی را در این آینه منعکس می کنند.

 علی نصیریان در مراس��م افتتاحیه س��ی و دومین جش��نواره
 بین المللی تئاتر فجر با تاکید بر این که تولید و خالقیت هنری 
 را باید ب��ه خود هنرمندان س��پرد گفت: مملک��ت را دولت ها

 نمی سازند بلکه ملت ها می سازند.
مراسم افتتاحیه سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر  
سه ش��نبه گذش��ته در مرکز همایش های بین المللی کیش 

آغاز به کار کرد.
مهندس مونس��ان رییس هیات مدیره منطق��ه آزاد کیش در 
ابتدای این مراسم که با حضور جمعی از مسووالن و هنرمندان 
همچون عل��ی مرادخانی، مع��اون امور هنری وزارت ارش��اد، 
قادر آشنا ،دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 
حسین طاهری، مدیر مرکز هنرهای نمایشی، داوود رشیدی، 
علی نصیریان، س��یاوش طهمورث و ... برگزار شد، درباره هنر 
تئاتر گفت: یکی از زیباترین و بارزتری��ن جلوه های هنر تئاتر 
 در این اس��ت که هر لحظه اش جلوه گر هنر زندگی اس��ت به 
همین دلیل ارتب��اط بین مخاط��ب و هنرمند تئاتر دوس��ت 
داشتنی است، هنرمند هرگاه دستان هنر را با تعالیم اسالمی 

درآمیزد به تعالی می رسد.
وی ادامه داد: مدیری��ت منطقه آزاد کیش بر آن اس��ت که با 
توس��عه فرهنگی فضاها و تدوین برنامه های فرهنگی ،جزیره 
کیش را به کانون موضوعات و فعالیت ه��ای فرهنگی تبدیل 

 کند.در ادامه این مراسم قادر آشنا ،دبیر سی و دومین جشنواره
 بین المللی تئاتر فجر با تش��کر از اس��تقبال برگزار کنندگان 
مراس��م افتتاحیه گفت: دلیل برگزاری مراسم افتتاحیه تئاتر 
فجر در کیش اس��تقبال خوب همکاران پرتالش و همچنین 

استقبال از هنر تئاتر در جزیره کیش بود.
 وی با اش��اره به اس��تان ه��ای میزب��ان برگ��زاری تئاتر فجر 
 گفت: امسال شش استان: البرز، خوزس��تان، لرستان، کیش، 
 خراس��ان رضوی و اصفهان میزبان بخش اس��تانی جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر هستند.
وی ادام��ه داد: 129 اثر در جش��نواره بین الملل��ی تئاتر فجر 
امس��ال حضور دارند که از ای��ن میان 114 اثر از کش��ورمان 
 است. همچنین از این میان 59 اثر از شهر تهران است. یکی از 
ویژگی های این جش��نواره حضور معنادار و چشمگیر بانوان 
است.در ادامه مراسم علی نصیریان به روی سن آمد و خطاب 
به حاضران گفت: جش��نواره بی��ن المللی تئات��ر فجریکی از 
مهمترین اتفاق��ات تئاتری اس��ت که در طول س��ال رخ می 
 دهد البت��ه در طول س��ال جش��نواره ه��ای مختلف��ی مثل 
جش��نواره های موضوعی برگزار می ش��ود اما جشنواره تئاتر 
 فجر عص��اره و چکیده یک س��ال فعالی��ت گروه ه��ا در تئاتر

 است.
 س��ی و دومین س��ال برگزاری این جش��نواره  تا جایی که در 

بضاعت و توانایی بوده به خوبی کار شده است.
 ای��ن بازیگر و کارگ��ردان تئات��ر با اش��اره به ی��ک نکته مهم 
در خصوص هنرمندان عنوان کرد: ظرفیت خالقیت گروه های 
 تئاتر، س��ینما و تلویزیون بسیار بیش��تر از چیزی است که ما

 هم اکنون می بینیم. این اس��تعدادهای خالق به ویژه از میان 
 جوانان ک��ه انرژی بیش��تری دارند در اطراف کش��ور فعالیت

 می کنند و من در جشنواره های مختلف که داوری داشته ام 
این استعدادها را دیده ام که متاسفانه به استمرار نرسیده است.

وی اضافه کرد: فرهنگ و هنر به اس��تمرار نیاز دارد. باید رشد 
و پیشرفت کند و ش��کوفا ش��ود. ما نباید به 32 سال برگزاری 
جش��نواره اکتفا کنیم باید ببینیم این استعدادها در طی سال 
چه می کند البته امکانات تئاتر بسیار کم است و تئاتر نه تنها 
به ش��کل مادی بلکه به ش��کل معنوی نی��ز از حمایت اندکی 
برخوردار است.این نویسنده و کارگردان تئاتر گفت: تئاتر باید 
حمایت معنوی بش��ود و در بچه های تئاتر ایجاد انگیزه کنیم 
چرا که مملکت را دولت ها نمی سازند بلکه ملت ها می سازند 
و درخواست من این است که کار تولید و خالقیت را در عرصه 

هنر چه سینما و چه تئاتر به خود هنرمندان واگذار شود.
ای��ن بازیگر س��ینما تصریح کرد: ب��ه طور مثال دول��ت نباید 
فیلم تولید کند بلکه بای��د حمایت ک��رده و تولید و خالقیت 
را به مردم بس��پارد.نصیریان با بیان این که همه چیز در حال 
تغییر است ادامه داد: امیدوارم با ورود نیروهای تازه همه چیز 
تغییر کند با ش��رایط اطالعاتی دنیای امروز از طرق مختلفی 
 می توان کسب دانش و ش��عور و فهم کرد. هنرمندانی که در

 شهرستان ها هستند باید خودآموزی کنند زیرا ما برای همه 
آن ها استاد نداریم.وی  در ادامه س��خنان خود با تاکید بر فن 
بیان از آن به عنوان یکی از موارد اصلی ،اظهار داشت: هنرمندان 
 آنچه را ک��ه راجع به بیان، ف��ن بیان و ... اس��ت دنبال کنند و 
کتاب های مرتبط در این زمینه را مطالعه کنند زیرا تئاتر راجع 

به دیالوگ است.
نصیریان با تاکید بر خصوصی سازی تئاتر گفت: اگر قرار باشد 
 که تئاتر به سمت خصوصی س��ازی برود کمپانی ها، بانک ها 
 و ... باید کمک کنند. منطقه آزاد کیش اولین اسپانس��ر جدی

  تئاتر بود و مکان بس��یار خوبی هم برای ای��ن منظور انتخاب 
 ش��ده زیرا تئاتری ها اغل��ب از مزایای تئاتر محروم هس��تند 
 و در ای��ن منطق��ه از ویژگ��ی ه��ای خ��وب آن به��ره من��د

می شوند.
وی در پایان افزود: تئاتر یک هنر بنیادی اس��ت که با زندگی 
خانواده ها و فرزندان ما ارتب��اط دارد و از این حیث باید به آن 
توجه شود.در این مراسم به ش��کل نمادین از پوستر جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر پرده برداری شد.
از دیگر مهمانان حاضر در این مراس��م می ت��وان به داریوش 
مودبیان، پری صابری، حمید ش��اه آبادی، فریدخت زاهدی، 
احترام برومند، ایرج راد، انوش��یروان ارجمند، هادی مرزبان، 

اصغر همت، سهراب سلیمی و ... اشاره کرد.

سی و دومین جشنواره تئاتر فجر افتتاح شد

 نصیریان: تولید هنری را به هنرمندان بسپارید



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

راه آهن  باز در بحران مقابل سپاهان
بازی راه آهن مقابل سپاهان در شرایطی 
 برگ��زار می ش��ود ک��ه شرای��ط منصور

ابراهیم زاده در این مسابقه تفاوتی با دور  
رفت ندارد.منصور ابراهیم زاده باز هم در 
شرایطی متزلزل و درست در هفته هایی 
 ک��ه سنگی��ن تری��ن شکس��ت تاری��خ 
سرمربی گ��ری اش را  مقاب��ل گسترش 
فوالد پذیرفت باید به دی��دار سپاهان برود تا شاید ب��ا امتیاز گرفتن از 
کرانچار باز هم حضور خودش ب��ر روی نیمکت راه آهن را تضمین کند 
ولی این بار شرایط متفاوت تر از همیشه است و تیم جوان شده کرانچار 
با چهار برد متوال��ی در هفته های گذشته نش��ان داده که این بار دیگر 

شانسی را به راه آهن نخواهد داد.

 حضور پررنگ اصفهانی ها 
در لیست دوستی مهر

پنج اصفهانی با نظر علی دوستی مهر به 
اردوی تی��م ملی فوتب��ال جوانان دعوت 
شدند.به نقل از سایت فدارسیون فوتبال، 
اردوی تیم مل��ی جوانان از شنبه ۲۸ دی 
ماه در هتل المپیک آغاز می شود و تا روز 
جمعه چه��ارم بهمن ماه ادام��ه خواهد 
داشت و بازیکنان بای��د راس ساعت ۱۴ 
شنبه ۲۸ دی ماه ۹۲ خود را به کادر فنی و سرپرستی تیم ملی جوانان 
معرفی کنند.بازیکنان اصفهانی دعوت شده به شرح زیر هستند:آرمین 
سهرابیان، مهدی امینی، میالد سرلک، محمد عباسی، سعید بی شتاب

 اصفهان 280 پروژه ورزشی
 نیمه تمام دارد

عض��و هی��ات مدی��ره مجم��ع خی��ران
ورزش یار اصفهان گفت: این استان ۲۸0 
پروژه ورزشی نیمه تمام دارد که تکمیل 
 آن ه��ا باع��ث افزای��ش سران��ه ورزشی

م��ی شود.غالمحسین رحمان��ی افزود:  
خیران ورزش یار از دولت می خواهند تا 
به این ام��ر توجه الزم داشت��ه باشند و با 
فراهم کردن شرایط قانونی فرصت را برای سرمایه گذاری آن ها فراهم 
کنند.عضو هیات مدیره مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان گفت: 
الزم است نمایندگان مجلس صدای م��ردم و خیران را به گوش دولت 
برسانند تا با رفع موانع قانون��ی صحنه ورزش برای حضور خیران آماده 
شود.وی افزود: ب��رای جذب خیران که حضور آن ه��ا تغییر و تحوالت 
گسترده ای در ساخت و سازهای ورزشی ایج��اد خواهد کرد ،حمایت 

نمایندگان مجلس نیز الزم است.

 برای نخستین بار مسابقات
 فوتبال هنرمندان جهان در ایران 

مدیرعامل باشگاه هنرمندان ایران گفت: 
برای نخستین بار مسابقات جهانی فوتبال 
هنرمندان به میزبانی و ابتکار کشورمان 
در ای��ران برگ��زار م��ی شود.حسی��ن 
یاریاراظهار داشت: پیس بینی شده است 
برای شرکت در ای��ن رقابت ها که در نوع 
 خود ب��رای نخستین ب��ار در جهان اجرا

 می شود از ۱۸ کشور دعوت به عمل آید.وی گفت: این مسابقات با شعار 
ورزش، هنر و انسانیت برگزار می شود.یاریار افزود: هم اکنون در حال 
برنامه ریزی و رایزنی های الزم برای برگزاری آن هستیم و پیش بینی 
می شود پس از هماهنگی های الزم این مسابقات، سال آینده به میزبانی 

کشورمان برگزار شود.

لیگ برتر تحت تاثیر شهرآورد تهران

 هفته حساس
 جام خلیج فارس

این هفته از مسابق��ات امروز ب��ا برگزاری 6 دی��دار آغاز 
خواهد شد ک��ه در حس��اس ترین دی��دار تراکتورسازی 
 تبریز، میزب��ان صبای ق��م است.داماش گی��الن پس از

هفته ها ناکامی و قبول شکست های متوالی امیدوار است 
تا در رشت مقابل فجرسپاسی قعرنشین به پیروزی دست 
یابد.ذوب آهن پ��س از برتری روحی��ه بخش مقابل نفت 
تهران حاال م��ی خواهد به آرامی خ��ود را به میانه جدول 
برساند و فوالدخوزستان رده دومی هم بهترین فرصت را 
خواهدداشت تاباکسب 3امتیار در فوالدشهر به صدرجدول 
برسد.سایپای الب��رز و ملوان انزلی ک��ه دراین فصل با در 
 اختی��ار داشت��ن بازیکنان ج��وان و کادرفن��ی خارجی

 بازی ه��ای تماشاگرپسن��دی ازخود نش��ان می دهند 
در ورزشگ��اه انقالب کرج به می��دان می رون��د.راه آهن 
 نگ��ون بخت ک��ه درای��ن هفت��ه هافق��ط روی باخت را

می بیند ازسپاهان مدع��ی قهرمانی میزبان��ی می کند. 
 رویاروی��ی منصورابراهی��م زاده سرمربی فعل��ی و ناکام 
راه آهن می تواند برحساسیت ه��ای موجود اضافه کند.

درآخرین دی��دار امروزهم استق��الل صنعتی خوزستان 
میزبان گسترش فوالد است.

      جدول رده بندی تا پایان هفته بیست و دوم:
 ۱ - استق��الل ته��ران/ ۴۴ امتیاز  ۲ - ف��والد خوزستان/

 ۴۲ امتیاز
3 - پرسپولیس تهران/ ۴0 امتیاز    ۴ - سپاهان اصفهان/ 

3۹ امتیاز
5 - نفت تهران/ 3۸ امتی��از   6 - تراکتورسازی تبریز/ 36 

امتیاز
7 - مل��وان بندرانزلی/ 3۱ امتی��از   ۸ - سایپای البرز/ 30 

امتیاز
۹ - گسترش فوالد تبری��ز/ ۲6 امتی��از     ۱0 - استقالل 

صنعتی خوزستان/ ۲3 امتیاز
۱۱ - داماش گیالن/ ۲۲ امتیاز و تفاضل گل منهای 5

۱۲ - صبای قم/ ۲۲ امتیاز و تفاضل گل منهای 6
۱3 - ذوب آهن اصفهان/ ۲0 امتیاز

۱۴ - راه آهن سورینت تهران/ ۱۸ امتیاز
۱5 - مس کرمان/ ۱6 امتیاز و تفاضل گل منهای ۱3

۱6 - فجر شهید سپاسی شی��راز/ ۱6 امتیاز و تفاضل گل 
منهای ۱7

زاویه

6
» شوماخر« همچنان در کما  است

راننده صاحب نام آلمانی فرمول یک که حدود سه هفته پیش هنگام اسکی در ارتفاعات آلپ در فرانسه 
دچار ضربه مغزی شد، همچنان در کما به سر می برد. هم اکنون حال شوماخر پایدار ولی وخیم است 

به طوری که از آخرین گزارش پزشکان تا کنون هیچ تغییری نکرده است.

هفتاد و هشتمین دیدار دو تیم استقالل و پرسپولیس فرداساعت 
۱۴ و 30 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

این باردیگر  تب وتابی نیست.درحال��ی  در رسانه ها خیلی شور و 
حال این بازی را نمی بینیم،که هرچه هس��ت حاشیه های تلخ و 
گزن��ده است.حاشیه هایی که عامل آن سای��ت رسمی دو باشگاه 

هستند. بیانیه هایی تند و با ادبیاتی سخیف!
این اتفاق ها در حالی رخ می دهد که بعد از دربی بدون گل نیم فصل 
اول، سرمربیان و مدیران و بازیکن��ان دو باشگاه عامل بی کیفیت 
شدن فنی مسابقه را رسانه ها عنوان کردن��د! آن ها مدعی شدند 
بیش از اندازه به این بازی در رسانه ها پرداخته شده و همین مساله 

یکی از دالیل اصلی بازی بی کیفیت است!
      شرایط دو تیم در جدول

هر دو تیم در کورس قهرمانی هستند. استقالل صدرنشین ۴ امتیاز 
بیشتر از پرسپولیس دارد. بنابراین دیگر نیازی به احتیاط نیست. 
آبی ها حتی اگر بازنده هم بشوند باز هم یک پله باالتر از پرسپولیس 
قرار می گیرند و یک امتیاز بیشت��ر خواهند داشت هرچند در این 

صورت امکان دارد صدر را از دست بدهند.
تساوی هم دردی از پرسپولیس درمان نمی کند و اگر آن ها در این 
بازی یک امتیاز بگیرند فاصله شان ب��ا صدر جدول بیشتر خواهد 
شد بنابراین هواداران دو تیم انتظار نمایش یک فوتبال تهاجمی، 
زیبا و تماشاگر پسند را از هر دو تیم دارند.پرسپولیس اگر در این 

دربی پیروز شود هم نمی تواند به صدر جدول برسد ولی فاصله اش 
را با رقیب سنتی خود به یک امتیاز می رساند و همچنان در کورس 
قهرمانی قرار می گیرد. استقالل اما اگر پی��روز شود فرار بزرگش 
را به سمت قهرمانی لیگ برتر آغاز کرده اس��ت. تساوی برای هر 
دو تیم سم است به خصوص این که باعث ناراحتی بیش از اندازه 

هوادارانشان هم خواهد شد.
       ورزشگاه  آزادی پر می شود؟

مدت هاست ک��ه ورزشگاه  آزادی بیش از ۲0 ه��زار تماشاگر را به 
خودش ندیده است. بازیکن��ان دو تیم هم شای��د دلتنگ دیدن 
ورزشگاهی پر از تماشاگر شده باشند. دی��دن سکوهای خالی از 
تماشاگر ورزشگاه آزادی آزار دهنده ترین اتفاق این فصل فوتبال 
بود امیدواریم که در دربی پایتخت دو تیم به گونه ای بازی کنند تا 
دوباره تماشاگران با فوتبال آشتی کنند.  مهمترین سوال در آستانه 

دربی این است که آیا ورزشگاه آزادی پر می شود؟
      صحنه هایی از دربی رفت؛ فقط حاشیه!

از دربی رفت فقط چند صحنه که خیلی هم فوتبالی نبود در اذهان 
باقی مانده است؛ تکل خطرناک پیادم صادقیان بر روی پای جواد 
نکونام که شایعه ه��ا و حرف و حدیث های زی��ادی را پیش آورد، 
لگد امیرحسین صادقی بر روی کمر پی��ام صادقیان، پیاده روی! 
جواد نکونام روی صورت محمدرضا خلعتبری و اوج حاشیه های 
دربی چرت زدن سعید شیرینی روی نیمکت پرسپولیس بود که 

تا مدت ها در مورد این اتفاق بحث و گفت و گو شد. امیدواریم در 
دربی 7۸ حداقل شاهد چند صحنه زیب��ا و به یادماندنی فوتبالی 

باشیم و بازی گلی داشته باشد. 
      نقطه قوت دو تیم

هر دو تیم روی هوا قدرتمند هستند. امیرحسین صادقی و حنیف 
عمران زاده خیلی خ��وب ضربه سر می زنن��د. حنیف که مدافعی 
گلزن است اما مقابل سیدجالل حسینی و محسن بنگر دو مدافع 
بلندقامت و س��رزن پرسپولیس کار سختی ب��رای گلزنی خواهد 
داشت. نقطه قوت دو تیم مدافعان سرزن شان هستند. پرسپولیس 
با ۱0 گل خورده بهترین خط دفاعی لیگ را دارد و استقالل هم از 

این حیث در رده سوم است.
      ستاره های جدا شده

تیم استق��الل نسبت به دربی 
رفت تغییرات زی��ادی داشته 
است، فرهاد مجیدی، پژمان 
منتظری و ج��واد نکونام سه 
ستاره  آبی بودند که در دربی 

جمعه غایب هستند. 
جدایی سه بازیکن تاثیرگذار 
می توان��د ه��ر تیم��ی را ب��ا 
مشکل تاکتیک��ی مواجه کند 
و امیرقلعه نوی��ی حق دارد که 
نسبت به این شرایط گله مند 
باشد با ای��ن حال ه��واداران 
استق��الل دل ب��ه قلعه نویی 

بسته اند و این که او یک مربی باتجرب��ه و کاربلد است و می تواند 
همچنان  تیم اش را در صدر نگه دارد و در دربی هم به پرسپولیس 

نبازد.
      بازیکنان جدید پرسپولیس 

دو بازیکن پرسپولیس اولین دربی  خود را تجربه می کنند. محسن 
مسلمان که درنیم فصل به پرسپولیس آم��د و توانسته تبدیل به 
بازیکن فیک��س سرخپوشان شود و فرزاد حاتم��ی مهاجم سابق 
استقالل که البته او هنوز به ترکیب اصل��ی سرخپوشان راه پیدا 
 نکرده است. ای��ن دو بازیکن چهره های ویژه درب��ی 7۸ خواهند 

بود.
      بازیکنان جدید استقالل

بازیکنان جدید استقالل که اولی��ن دربی خود را تجربه می کنند 
کاروالیو، مجی��د غالم نژاد و کبه هستند. مه��رداد اوالدی هم که 
تجربه دربی دارد هم در این فصل با پیراهن استقالل دربی را تجربه 

می کند او سابقه گلزنی در دربی با پیراهن قرمز را دارد.
      گلزن ترین ها

محمد قاضی با 5 گ��ل زده گلزن ترین بازیک��ن استقالل است و 
محمدرضا خلعتبری و سیدمه��دی سیدصالحی هم با 6 گل زده 
گلزن ترین بازیکنان پرسپولیس هستن��د، باید دید این بازیکنان  

می توانند در دربی گلزنی کنند یا نه؟

شهرآورد پایتخت؛درانتظار یک بازی زیبا

برد  یا  باخت، مساوی ممنوع!
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زمین گلف اصفهان 
رو به نابودی است

دومین سالگرد موسسه 
علی  بن ابیطالب)ع( 

رییس هیات گلف اصفهان گفت: زمین ورزش��ی گلف اصفهان با کمبودهای 
بسیاری دست و پنجه نرم می کند و روب��ه نابودی است.محسن شیران اظهار 
داشت: گلف اصفهان از نظر مالی به طور کامل مشکل دارد و ما نمی توانیم روی 
فدراسیون حسابی باز کنیم و روی اداره ک��ل ورزش و جوانان نیز نمی توانیم 

حساب باز کنیم.
وی تصریح کرد: در مجمع روسای کل کشور که در تهران برگزار شد، مشکل 
 مالی یک مشکل همه گی��ر بود که همه است��ان ها با آن دس��ت و پنجه نرم

 می کردند اما مشکل استان های دارای زمین گلف، چند برابر بود.
 وی درباره این ک��ه  چرا فدراسی��ون وظیفه کمک به هیات گل��ف را برعهده 
نمی گیرد، بیان کرد: بر اساس گزارش مالی، فدراسیون حدودا بین 30 تا 50 
میلیون بدهی جاری دارد و خودش نیازمند کمک است بنابراین چیزی برای 

کمک به هیات ها ندارد.

مراسم دومین سالگرد موسسه علی  بن ابیطالب اصفه��ان یک شنبه ۲۹دی، 
مصادف با میالد با سعادت حض��رت رسول)ص( و امام جعف��ر صادق)ع( و با 
حضور رییس فدراسی��ون ورزش پهلوانی و زورخانه ای ، شه��ردار اصفهان و 
جمعی از مسووالن  ورزشی و استانی در این موسسه برگزار می شود.موسسه 
علی ابن ابیطالب نخستین موسسه ای است که عنوان فرهنگ قرآن و ورزش 
را همراه خود داشته و گواهینام��ه مدیریت کیفیت ISO۹00۱  و گواهینامه 
رضایتمندی مشتری ISO ۱000۲ را دریافت کرده است.این موسسه چندی 
پیش حامی مالی چاپ کتاب آوای پهلوانی به قلم دکتر اسماعیل آذر شد که روز 
هفدهم شوال مصادف با روز فرهنگ پهلوانی، توسط مسووالن استان اصفهان 
رونمایی شد.ای��ن موسسه در سال ۹0با حضور مس��ووالن و دست اندرکاران 
ورزش استان افتتاح شد.دومین سالروز افتتاح این موسسه ۲۹ دی از ساعت 

۹:30 صبح در سالن همایش موسسه علی ابن ابیطالب برگزار می شود.

کی روش:تنها به ایران می اندیشم
از کارلوس ک��ی روش خواسته شده بود که هم��ان طور که در 
منچستر یونایت��د، دستیار سر الکس فرگوس��ن بود، به دیوید 
مویس، سرمربی فعلی شیاطین سرخ ه��م کمک کند اما وی 

اعالم کرد که تنها به حضور ایران در جام جهانی می اندیشد.

اشکان دژاگه گلزنی کرد
تیم فوتبال فوالم در دور سوم رقابت های جام حذفی انگلستان با سه گل از 
سد نوریچ گذشت.اشکان دژآگه گل دوم این بازی را به ثمر رساند وفوالم 
با سه گل از سد نوری��چ در ورزشگاه »کراون کات��ج« گذشت. فوالم با این 

پیروزی به دور چهارم راه پیدا کرد.

تنیسور کانادایی بیهوش شد 
گرمای بی سابقه هوا در استرالیا برگزاری مسابقات تنیس آزاد 
این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. فرانک دانکوویچ از 
کانادا  که به برگزاری بازیش در گرم��ای ۴3 درجه چندین بار 

اعتراض کرد در پایان بازی از حال رفت و بیهوش شد.

 تساوی هم 
 دردی از

  پرسپولیس
  درمان نمی کند و

  اگر آن ها در
  این بازی

 یک امتیاز بگیرند 
 فاصله شان

  با صدر جدول
 بیشتر خواهد شد

بنا رازگشایی کرد:

دلیل رفتنم بی توجهی به پایه ها در فدراسیون خطیب بود
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان گفت: من تنها به دلیل 
بی توجهی به رده های نوجوانان و جوانان در زمان مدیریت خطیب 

از کشتی رفتم.
در شرایطی که حدود ۲ ماه از بازگشت محمد بنا به تیم ملی کشتی 
فرنگی می گذرد به نظر می رسد که با جمع شدن دوباره فرنگی کاران 

نباید نگرانی چندانی بابت تیم ملی کشتی فرنگی داشت.
این روزها فرنگی کاران فارغ از تمامی حاشیه ها سخت تمرینات خود 
را انجام می دهند و به دنبال حضوری پرقدرت در دیدارهای پیش رو 
هستند. به همین بهانه سراغ محمد بنا رفتیم و طی گفت وگو  با وی 
جویای آخرین وضعیت تیم ملی شدیم. بخشی ازمصاحبه تسنیم با 

آقای خاص کشتی فرنگی ایران را  می خوانیم.
آیا جابه جایی تاریخ جام جهانی کش�تی فرنگی شرایط را 

برای شما سخت کرده است؟
همین گونه است و متاسفانه جابه جایی تاریخ جام جهانی برنامه های 
ما را خراب کرده است. قرار بود راهی مجارست��ان شویم و ۱0 روز 
اردوی مشترک داشته باشیم که با این شرایط اردوی مورد نظر لغو 

شده و باید برنامه ریزی جدیدی انجام دهیم.
تا این جای کار و از نظر شما حضور کدام یک از کشتی گیران 

در مسابقات جام جهانی قطعی شده است؟
به جز المپیکی ها که در صورت آمادگی راهی جام جهانی می شوند، 
حضور هیچ کس در جام جهانی قطع��ی نیست و پس از جام یادگار 
امام )ره( ترکیب اوزان تکمیل می شود. آن وق��ت می توان در این 

خصوص اظهار نظر کرد. 
آقای خاص کش�تی فرنگی هن�وز دلیل اصل�ی رفتن خود 
از کش�تی را بازگو نکرده اس�ت. به چه دلیل شما از کشتی 

رفتید؟
من تنها به دلیل بی توجهی به رده های نوجوانان و جوانان در زمان 
مدیریت خطیب از کشتی رفتم و به اعتقاد من باید فوندانسیون یک 
کار خوب باشد تا در انتها به مشکل بر نخوریم. اگر من می دانستم که 
نوجوانان و جوانان شرایط اردویی و در مجموع اوضاع خوبی دارند 
و ج��دا از آن خیالم از تیم بزرگساالن راحت ب��ود، باور کنید که در 

نوجوانان کار می کردم و از آن جا سازندگی را آغاز می کردم. 

بیهوش شدن تنیسور کانادایی به خاطر گرمای شدید هوا

صاحب اسپانسر می شویم
مهدی سلیمی/رییس هیات اسکی استان 

صحبت های اولیه با اسپانسر مورد نظر انجام شده است و آن ها نیز توافق 
خود را اعالم کرده اند که در صورت قطعی ش��دن، اسپانسر هیات اسکی 

معرفی خواهد  شد.
در مورد میزبانی فریدونشهر در مسابقات کشوری 
هم طی روزهای ۲ و 3 بهمن م��اه قرار است این 
مسابقات در رده نونهاالن و نوجوانان برگزار 
شود. البته به دلیل نزدیک شدن یک 
توده بارشی، ممکن است با تاخیر۱0 
روزه برگ��زار ش��ود. قب��ول دارم که 
امکانات کم اس��ت و سطح پیست 
فریدونشهر قاب��ل مقایسه با 
پیست های تهران نیست 
باید کم ک��م آن را 
به سط��ح قابل 
ل��ی  قبو

رساند. 
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 افزایش پرداخت وام های
 خود اشتغالی و ازدواج 

معاون برنامه ریزی اس��تانداری چهار محال و بختیاری گفت: وام های 
خود اشتغالی و وام های ازدواج الزم اس��ت در چهار محال و بختیاری 
افزایش پیدا کند.اس��ماعیل عامری گلستان در جلس��ه شورای عالی 
بانک ها اظهار داشت: الزم است در هر امری به جوانان بیشتررسیدگی 
 ش��ود و با پرداخت وام های ازدواج و وام های خود اش��تغالی آن ها  را

 به سوی ازدواج ترغیب کنیم. 

 تشكيل كارگروه پيشگيري  از 
جرم و آسيب در دانشگاه شهركرد

       کارگروه فرهنگي اجتماعي شوراي پیشگیري از جرم و آسیب 
چهارمحال و بختیاري با حضور رییس دانش��گاه شهرکرد و تعدادي 
از مدیران استان به منظور بررس��ي راهكارهاي اجراي طرح ارتقای 

مهارت هاي زندگي در دانشگاه شهرکرد تشكیل جلسه داد. 
  کارگ��روه فرهنگي اجتماعي ش��وراي پیش��گیري از جرم و آس��یب 
چهارمحال و بختیاري با حضور رییس دانش��گاه شهرکرد، رییس کل 
دادگس��تري چهارمحال و بختی��اري و معاون اجتماعي و پیش��گیري 
از جرم دادگس��تري اس��تان، مدیران کل فرهنگ و ارش��اد اس��امي، 
ورزش و جوانان اس��تان ، مش��اور بانوان و ام��ور خانواده  اس��تانداري 
و تعدادي دیگر از مس��وولین ادارات اس��تان به منظور بررس��ي نحوه  
 اجراي طرح ارتقای مهارت هاي زندگي با هدف ازدواج پایدار در استان 

چهارمحال و بختیاري، در دفتر رییس دانشگاه شهرکرد تشكیل شد. 
    در این نشست دکتر اسدي رییس دانشگاه شهرکرد از طاق به عنوان 
یكي از مهمترین آسیب هاي اجتماعي یاد کرد که مي تواند به بنیان هاي 
اجتماعي نیز لطمه بزند، وي برضرورت ریشه یابي این عارضه تاکید کرد 
و گفت: آموزش مهارت هاي زندگي، همسرداري و فرزند پروري مي تواند 

در پیشگیري از طاق بسیار موثر باشد. 

نواختن زنگ انقالب در مدارس 
چهارمحال و بختياری

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: زنگ انقاب 
اسامی همزمان با فجر ۳۵ در تمام مدارس استان نواخته می شود.

علیرضا کریمیان در نشس��ت هماهنگی برنامه ه��ای دهه فجر این 
اداره کل، اظهار داش��ت: در آس��تانه قرار گرفتن در ایام اهلل دهه فجر 
انقاب اس��امی قرار داریم و ضروری اس��ت تا با همكاری و تعامل 
دس��تگاه های ذی ربط بتوان مراس��می در ش��ان و شایسته انقاب 
اس��امی برگزار کرد.وی از فعالیت کمیته های دهه فجر مناطق 17 
گانه آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: شعار امسال آموزش و 
پرورش استان کیفیت بخشی به برنامه های دهه فجر است.کریمیان 
تصریح کرد: رویكرد آموزش و پ��رورش در برگزاری برنامه های دهه 
فجر، دانش آموز محوری و دانش آموز باوری با توجه به رویكرد اعتدال 
و امید اس��ت. مدیرکل آم��وزش و پرورش چهارمح��ال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: در بیش از 2 هزار آموزش��گاه با جمعیتی افزون بر 

160 هزار دانش آموز ستاد بزرگداشت دهه فجر تشكیل شده است.

اخبار كوتاه 

استاندار چهار محال و بختیاری گفت: یک هزار و ۵00 میلیارد تومان تسهیات از طریق بانک ها به 
بخش های مختلف در چهارمحال و بختیاری پرداخت شده است.سلیمانی در جلسه شورای عالی 

بانک ها اظهار داشت: عمده گردش مالی در این استان بر دوش 12 بانک دولتی است.

7
جاذبه

 شرایط ورود گردشگر
 به شهركرد فراهم می شود

رییس شورای اسامی شهر شهرکرد گفت: برنامه ریزی برای 
 ورود گردش��گر به مرکز چهارمحال و بختیاری از برنامه های

 در دس��ت اقدام این شوراس��ت.محمدرضا بیات��ی در دیدار 
شهردار و اعضای شورای اسامی شهرکرد با معاون سیاسی، 
امنیت��ی و اجتماع��ی اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری، 
 اظهارداش��ت: توج��ه ویژه ب��ه ش��هرکرد به عن��وان مرکز

 چهارمحال و بختیاری در سند چش��م انداز توسعه ضرورت 
دارد.وی اف��زود: تخصیص اعتب��ارات و کمک های دولتی به 
شهرداری ش��هرکرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.بیاتی 
با اشاره به برنامه های شورای اسامی در راستای برنامه ریزی 
شهری، گفت: رفع مش��كات دامداران غرب شهرکرد، ارایه 
آموزش های حقوق ش��هروندی به مردم، توسعه بوستان ها، 
 افزایش مس��احت فض��ای س��بز از مهمتری��ن برنامه های

 در دست اقدام شورای اسامی شهرکرد به شمار می رود.
رییس شورای اسامی شهر شهرکرد ادامه داد: برنامه ریزی 
برای ورود گردش��گر به مرکز چهارمحال و بختیاری از دیگر 

برنامه های در دست اقدام شورای اسامی شهرکرد است.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: داش��تن فضاهای مناسب با 
ش��رایط مدنی مردم، موجب افزایش امنیت عمومی خواهد 

شد.
معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با 
ش��هردار و اعضای شورای اسامی شهر ش��هرکرد دیدار و از 
نزدیک در جریان مشكات ش��هری در شهر شهرکرد مرکز 

استان قرار گرفت.
    حمایت از بخش خصوصی برای س�رمایه گذاری 

در چهارمحال وبختياری مورد توجه قرار گيرد
مع��اون عمرانی اس��تاندار چه��ار محال و بختی��اری گفت: 
 حمای��ت از بخ��ش خصوصی ب��رای س��رمایه گ��ذاری در

 چهارمحال وبختیاری مورد توجه قرار گیرد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار مهر،گ��ودرز امی��ری در جلس��ه 
 کارگروه می��راث فرهنگ��ی و گردش��گری اظهار داش��ت: 
زیر ساخت های گردشگری در استان باید تقویت شود و در 
بحث های بازاریاب��ی، آموزش و توس��عه منابع و محصوالت 
صنایع دس��تی نیز باید چاره ای اندیشیده ش��ود.وی در این 
جلسه به فرودگاه ش��هرکرد نیز اش��اره کرد و افزود: توسعه 
فرودگاه ش��هرکرد باید به عنوان یک برنامه در دس��تور کار 
قرار گیرد.امیری اذعان داش��ت: با برپا کردن نمایشگاه های 
مختلف در روستاها و شهر های این استان می توان تا حدودی 

گردشگر را به استان جذب کرد.

س��االنه ۳0 میلیون تن خ��اک در چهارمحال و بختی��اری دچار 
 فرس��ایش می ش��ود به طوی که فرس��ایش خاک در این استان 
پنج برابر حد مجاز است و جنگل داری چندمنظوره می تواند راهكار 
مناسبی برای جلوگیری از این روند باشد. چهارمحال و بختیاری به 
علت برخي شرایط خاص طبیعي و جغرافیایی، با فرسایش پذیری 
باالی خاک روبه رو است که این امر می تواند مش��كات بسیاری 
را برای این استان و به ویژه کش��اورزی آن ایجاد کند.در این میان 
می توان عوامل فرسایش خاک را به دو دسته عوامل طبیعی و انسانی 
تقس��یم بندی کرد. عوام��ل زمین شناختي، اقلیمي، توپوگرافي و 
پوشش گیاهی در لیست عوامل طبیعی قرار می گیرد.اما باید گفت 
که عوامل انساني تشدیدکننده فرسایش خاک متعدد است ک��ه 
بیشتر به نحوه و شرایط استفاده از زمین مربوط می شود که در این 
میان مي توان به مواردی همچون شخم و شیار و تخریب و تبدیل 
مراتع و جنگل ها، بوته کني در مراتع و قطع درختان جنگلي، چرای 
زودهنگ��ام و بي رویه مراتع و از بین رفتن پوشش گیاهی طبیعی، 
عدم رعایت اصول کشاورزی و شخم زمین در جهت شیب دامنهها، 
عدم رعایت اصول آبیاری و تولید هرز آب ها در مزارع، تجاوز به حریم 
رودخانهه��ا و تشدید فرسایش کناره ای، تغییر کاربری و تخریب و 
تبدیل باغات به اراضي زراعي و مسكوني و ده ه��امورد دیگر اشاره 
کرد.در همین راستا برای جلوگی��ری از این روند طرحی با عنوان 
جنگل داری چندمنظوره می تواند راه گشا باشد و تاحد بسیار زیادی 

از فرساش خاک جلوگیری کند.
رییس اداره جنگ��ل داری اداره کل منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
چهارمح��ال و بختیاری در همی��ن رابطه به خبرنگ��ار تسنیم در 
شهرکرد گفت: ساخت دو سد کارون 4 و خرسان ۳ و جاده چین به 
بزنوید در مسیر ارتباطی چهارمحال و بختیاری و لرستان، موجب 
تخریب بخش زیادی از جنگل های استان شده و فرسایش شدید 

خاک را در این منطقه به همراه داشته است.
جزایری با اشاره به این ک��ه از کل مساحت چهارمحال و بختیاری 
نزدیک به یک میلیون و 400 هزار هكتار معادل 86/6درصد آن را 
عرصه های منابع جنگلی شامل جنگل ها و مراتع تشكیل می دهد، 
گفت: در حال حاض��ر درختان بلوط به صورت ت��ک پایه خشک 
شده اند و کارشناسان در بازدیدهای میدانی علل خشكیدگی این 

درختان را بررسی می کنند.
    ط�رح جن�گل داری چندمنظ�وره مهمتری�ن 

راهكارجلوگيری از فرسایش خاک
وی، طرح جنگل داری چندمنظوره را مهمترین راهكار جلوگیری 
از فرسایش خاک دانست و تصریح کرد: این طرح شامل نهال کاری، 
ایجاد کمربند حفاظت��ی در مرز جنگل، تقوی��ت پوشش گیاهی 
و توانمندس��ازی جوام��ع محل��ی، تامین سوخ��ت فسیلی مردم 
جنگل نشین، مراقبت و حفاظت فیزیكی گروه های گشت و مراقبت 

در قالب شرکت های جنگلی و تعاونی های جنگل نشین است.

رییس اداره جنگ��ل داری اداره کل منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری،  افزود: این طرح راهكاری برای جلوگیری 
از فرسایش خ��اک و مبارزه با آفات، تقوی��ت و غنی سازی پوشش 
جنگلی است.جزایری به اجرای طرح زراعت چوب در 100 هكتار 
از اراضی ملی و مستثنیات در شهرستان های 9 گانه استان اشاره 
کرد و گفت: در این طرح ۵ هزار اصل نهال شامل کبوده های شیراز، 
سپیدار و صنوبر ترکیه ای کاشته شده که این درختان پس از پنج 
تا 12 سال به مرحله برداشت می رسند.وی، استفاده بهینه از آب و 
خاک، تولید چوب با کیفیت، کاهش فشار بهره برداران از جنگل ها، 
کاربرد در مصارف مختلف برای کاه��ش وابستگی به جنگل های 
طبیعی و تخریب آن ها، رونق گردشگری و اشتغال زایی را از مزایای 
طرح توسعه زراعت چوب در این استان برشمرد.جزایری خاطرنشان 
کرد: چهارمحال و بختیاری پس از استان های البرز و فارس سومین 
زیستگاه جنگلی صنوبر کبود و جزو پنج استان برتر در اجرای طرح 

ملی زراعت چوب است.
    فرس�ایش خاک در چهارمحال و بختي�اری پنج برابر

 حد مجاز است
 مع��اون آبخی��زداری اداره ک��ل مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به این که این استان شرایط طبیعی 
برای فرسایش خاک را دارد، تصریح کرد: فرسایش خاک در استان 
پنج برابر حد مجاز است.بهرامی با اشاره به این که حدود 80 درصد 
زمین های ای��ن استان به دلیل شیب زی��اد دارای فرسایش خاک 
متوسط به باال هستند، گفت: متوسط فرسایش خاک این استان در 
سال بیش از 20 تن در هكتار است و ساالنه ۳0 میلیون تن خاک 
در استان دچار فرسایش می شود.وی، اجرای عملیات آبخیزداری 
در ۳00 هزار هكتار از مراتع شام��ل ایجاد بندهای خاکی، سنگی 
و ماتی، سدهای با ارتفاع کم، عملی��ات بیولوژیک شامل اصاح 
 و احیای جنگل ها و مشارک��ت مردم در طرح ه��ای نهال کاری و 
درخت کاری را از جمله اقدامات برای مهار فرسایش خاک برشمرد.

بهرامی افزود: بارندگی های متمرکز در چند ماه به ویژه به صورت 
باران، تغییر کاربری اراضی، فعالیت های نامناسب عمرانی و چرای 
بیش از حد مجاز دام در مراتع از جمله دالیل فرسایش خاک است.

    احداث 70 سد و بند خاكی در چهارمحال و بختياری
 مع��اون آبخی��زداری اداره ک��ل مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری

 چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: ب��ا ساخت 70 سد و بند 
خاکی 6۵0 میلیون مترمكعب از روان آب های این استان مهار شد.

بهرامی، جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب زمین های کشاورزی، 
افزایش جذب آب در خاک، افزایش تولید محصوالت کشاروزی، 
مهار آب های سطحی و تزریق آن به سفره های زیرزمینی را از جمله 
اهداف اجرای طرح های آبخیزداری بیان کرد.وی افزود: برای اجرای 
این طرح ها 6۳ میلیارد ریال از اعتبارات ملی و استانی هزینه شده 
 است.بهرامی به ضرورت اجرای طرح ه��ای بند خاکی کوتاه تا زیر

 1۳ متر و طرح های تغذیه مصنوعی نیز اشاره کرد و گفت: در صورت 
تامین اعتبار می توان با اجرای این طرح ها ساالنه حدود 90 میلیون 

مترمكعب آب به سفره های زیرزمینی تغذیه کرد.

ریيس اداره جنگل داری اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری  استان : 

فرسایش خاک،۵ برابر حد مجاز است

پرداخت تسهیالت از طریق بانک ها به بخش های مختلف

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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فقدان سند مالكيت

برگ  دو  باارائه  علمدار  فرزند  رضائي  اله  روح  آقاي  اينكه  به  نظر   935
استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن 
سند مالكيت يك دانگ مشاع ازششدانگ پالك 710 / 100 واقع دربخش يك 
 321 دفتر   61 50529  درصفحه  ثبت  سندمذكورذيل  كه  ثبتي شهرضاشده 
 –  134892 سندرسمي  بموجب  سپس  صادرگرديده  محمودي  سميه  بنام 
19 / 7 / 92 دفتر4 شهرضابه روح اله رضائي انتقال گرديده اينك نامبرده 
درخواست صدورسندمالكيت المثني نموده است كه 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 
در  نرسدويا  اعتراضي  مقرر  مهلت  ظرف  واگر  نمايد  تسليم  معامله  سند  يا 
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 
ارائه دهنده  به  المثني واصل سند  به متقاضي  آن  تنظيم ويك نسخه  نسخه 

مسترد مي گردد.    مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت
برگ  دو  باارائه  علمدار  فرزند  رضائي  اله  روح  آقاي  اينكه  به  934نظر 
استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن 
/ 100 واقع دربخش يك  ازششدانگ پالك 710  مالكيت دودانگ مشاع  سند 
 321 دفتر   58 50528  درصفحه  ثبت  سندمذكورذيل  كه  ثبتي شهرضاشده 
بنام اكبرمحمودي صادرگرديده سپس بموجب سندرسمي 134892 – 9 / 2 / 
92 دفتر4 شهرضابه روح اله رضائي انتقال گرديده اينك نامبرده درخواست 
نامه  120آئين  ماده  دراجراي  كه  است  نموده  المثني  صدورسندمالكيت 
به  نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت  ثبت مراتب يك  قانون  اصالحي 
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 
در  نرسدويا  اعتراضي  مقرر  مهلت  ظرف  واگر  نمايد  تسليم  معامله  سند  يا 
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 
ارائه دهنده  به  المثني واصل سند  به متقاضي  آن  تنظيم ويك نسخه  نسخه 

مسترد مي گردد.  مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

تحدیدحدوداختصاصی  

3/623 واقع  شماره  پالك  باغ  قطعه  يك  ششدانگ  حدود  تحديد  923چون 
خانم  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  كه  شهرضا  ثبتي  يك  بخش  درموغان 
عدم  علت  به  است  ثبت  درجريان  عليرضاوغيره  فرزند  شهنازطاهري 
حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 
قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملك مرقوم درروز 23 / 11 
اين  لذابه موجب  / 1392 ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 
آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوساعت مقرردرمحل 
قانون  اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق ماده 20  حضوريابند0 
ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض 
اداره  اين  خودرابه  اعتراض  تسليم  ازتاريخ  يكماه  مدت  ظرف  بايست  می 
اداره  اين  اخذوبه  قضايی  ذيصالح  راازمرجع  دادخواست  تقديم  گواهی 
نشده  بينی  پيش  باتعطيلی  روزتحديدمواجه  نمايدضمنًاچنانچه  ارائه 
گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام خواهدشدرئيس ثبت اسنادوامالك 

شهرضا -  سيدمهدی ميرمحمدی 

تاسيس 
پيمان سازه  تاسيس شركت عمرانی  آگهی  : 103/2786ث/92   930 شماره 
حكمت با مسئوليت محدود شركت فوق درتاريخ 1392/10/14 تحت شماره 
در  و  ثبت رسيده  به  اداره  اين  در  ملی 10260703523  و شناسه   51665

خالصه  و  گرديده  تكيمل  دفاتر  ذيل  امضاء  لحاظ  از   1392/10/14 تاريخ 
شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی 
و  اخذ  منزله  به  ذيل  فعاليت  ثبت موضوع   : . 1- موضوع شركت  می شود 
صدور پروانه فعاليت نمی باشد – انجام طراحی – محاسبه – نظارت فنی و 
ابنيه سبك و سنگين  اجرای كليه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی – 
– اجرای كليه عمليات راه سازی اعم از راههای اصلی و فرعی – بزرگراهها- 
آزاد راهها – تسطيح اراضی – گود برداری – تزريق سيمان و شمع كوبی و 
شمع ريزی – سد های خاكی و بتنی – خريدو فروش -0 صادرات و واردات 
كليه كاالهای مجاز بازرگانی – اخذ وام و اعتبارات بانكی صرفا در راستای 
موضوع شركت – شركت در كليه مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی 
– انعقاد قرار دادبا كليه اشخاص حقيقی و حقوقی – صادرات و واردات كليه 
. 2- مدت  كاالهای مجاز بازرگانی پس از كسب مجوز از مراجع ذيصالح 

شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت : 1-3- استان 
كوچه   – بهشت شرقی  خيابان هشت   – بزرگمهر  اصفهان  شهر   – اصفهان 
شهيد مرتضوی – بن بست آتش – پالك 62   كد پستی 8157645151 تلفن 
 . باشد  می  ريال   100000000 مبلغ   : شركت  سرمايه   -4  ،03112640832
5-  اولين مديران شركت1-5- آقای فرامرز بخشی   به سمت رئيس هئيت 
مديره 2-5- خانم آرزو رمضانی به سمت عضو هيئت مديره   3-5- آقای 
گرديدند.6-  نامحدودانتخاب  مدت  به  عامل  مدير  سمت  به  بخشی  فرامرز 
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای 
مدير عامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر ميباشد 7- اختيارات مدير عامل 
 : طبق اساسنامه آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی 

اصفهان 

تاسيس 
928 شماره : 103/2814ث/92  آگهی تاسيس شركت راد روماك پارس با 
 51688 شماره  تحت   1392/10/15 درتاريخ  فوق  شركت  محدود  مسئوليت 
تاريخ  در  و  رسيده  ثبت  به  اداره  اين  در   10260703806 ملی  شناسه  و 
1392/10/15 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكيمل گرديده و خالصه شركتنامه 
آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود 
صدور  و  اخذ  منزله  به  ذيل  فعاليت  موضوع  ثبت   : شركت  موضوع   -1  .
پروانه فعاليت نمی باشد – تهيه و تامين انواع نرم افزار و سخت افزار های 

مجاز به استثنای نرم افزارهای فرهنگی و خريد و فروش ، بازار يابی غير 
راه  و  نصب   – ادارات  سرور  اندازی  راه  و  نصب  ای  شبكه  غير  و  هرمی 
اندازی سيستم های امنيتی اماكن – ارائه كليه خدمات رايانه ای به ادارات و 
ارگانهای دولتی و خصوصی – تامين نيروی متخصص موقت – واردات و 
صادرات كليه تجهيزات مجاز كامپيوتری  با كسب مجوز از مراجع ذيصالح 
: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی شركت  . 2- مدت شركت 
: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خيابان باهنر – كوچه شهيد خدمت 
كن – پالك 2- كد پستی 8138785663 –تلفن 03113387061، 4- سرمايه 

شركت5-1-  مديران  اولين    -5  . باشد  می  ريال   1000000 مبلغ   : شركت 
بياد  امين  آقای محمد  به سمت رئيس هئيت مديره 5-2-  بياد    آقای جليل 
مدير  به سمت  بياد   امين  آقای محمد  مديره   5-3-  هيئت  به سمت عضو 
عامل به مدت نامحدودانتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضا : كليه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدآور شركت از قبيل چك – سفته – بروات – قراردادها 
با  اداری  و  عادی  های  نامه  و  مهر شركت  با  همراه  عامل  مدير  امضای  با 

امضای مدير عامل همراه با مهرشركت معتبر ميباشد 7- اختيارات مدير عامل 
 : طبق اساسنامه آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان 

تاسيس 

المللی  بين  حقوقی  موسسه  تاسيس  آگهی   103/2783ث/92   : شماره   929
انديشه صبح عدالت فردا موسسه فوق درتاريخ 1392/10/14 تحت شماره 
3970 و شناسه ملی 10260703498 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 
1392/10/14 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 فعاليت ذيل به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی 
ارائه كليه خدمات حقوقی به استثنای موارديكه در انحصار وكالی  باشد – 
مراجع ذيصالح. 2- مدت موسسه  از  با كسب مجوز   - ميباشد  دادگستری 
استان   -3-1  : موسسه  اصلی  مركز   -3 نامحدود  مدت  به  ثبت  تاريخ  از   :
اصفهان – شهر اصفهان خيابان رودكی – كوچه زيبا- پالك 247- كد پستی 
  -5  . باشد  می  ريال   1000000 مبلغ   : موسسه  4- سرمايه   ،8176717916
اولين مديران موسسه-5- آقای صالح برنجی زاده   به سمت رئيس هئيت 
 -5-3 مديره  هيئت  عضو  سمت  به  افارانی  رفيعی  احمد  آقای   -5-2 مديره 
نامحدودانتخاب  مدت  به  عامل  مدير  سمت  به  افارانی    رفيعی  احمد  آقای 
گرديدند.6- دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت 
از قبيل چك – سفته برات – قرارداد – عقود اسالمی با امضای مدير عامل 
و رئيس هئيت مديره همراه با مهر شركت  معتبر ميباشد 7- اختيارات مدير 
عامل : طبق اساسنامه آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان 

تاسيس 
زندگی  توسعه  موسسه   تاسيس  آگهی   103/2808ث/92   : شماره   927
و شناسه  تحت شماره 3975  درتاريخ 1392/10/15  فوق  ايرانيان موسسه 
ملی 10260703747 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1392/10/15 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 فعاليت ذيل به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد – ارتقاء 
اجتماعی – عمومی شهروندان و پيشگيری از آسيب های  سالمت روانی – 
اجتماعی در حوزه پيشگيری و اجتماعی – تبصره : كليه فعاليتهای موسسه 
غير سياسی و غير انتفاعی می باشد . 2- مدت موسسه : از تاريخ ثبت به مدت 
شهر اصفهان   – استان اصفهان   -3-1 : نامحدود 3- مركز اصلی موسسه 
 – طبقه همكف   –  12 پالك   – آزادی  كوچه  اتوبان-  ورودی   – خيابان جی 
مبلغ   : موسسه  سرمايه   -4  ،03115211449 تلفن   8156914753 پستی  كد 
1000000 ريال می باشد . 5-  اولين مديران موسسه-5-خانم اكرم سادات 
ساالری  هاجر  خانم   -5-2 مديره  هئيت  رئيس  به سمت  علوی    مسعودی 
به  حجازی  هاشم  سيد  آقای   -5-3 مديره  هيئت  رئيس   سمت  به  سيچانی 
سمت عضو هيئت مديره 4-5- آقای علی شجاعی به سمت عضو هيئت مديره 
5-5- خانم فرشته ساالری سيچانی به سمت عضو هيئت مديره 6-5- خانم 
مهرناز داورنيا به سمت عضو هيئت مديره 7-5- خانم اعظم فرهمند به سمت 
عضو هيئت مديره ) بعنوان عضو علی البدل ( 8-5- آقای يحيی جهانديده به 
سمت عضو هيئت مديره ) بعنوان عضو علی البدل ( 9-5- خانم بهارك وحدت 
پور به سمت خزانه دار10-5- خانم فرشته ساالری سيچانی   به سمت مدير 
عامل به مدت نامحدودانتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضا : كليه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدير عامل يا رئيس هيئت مديره 
و خزانه دار  همراه با مهر موسسه معتبر ميباشد 7- اختيارات مدير عامل 
: طبق اساسنامه آذری –8- بازرس اصلی و علی البدل : 1-8- آقای ايمان 
به عنوان  بازرس اصلی 2-8- آقای محمد خالقی زواره  به عنوان  برنجيان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات  البدل  منصور آذری رئيس  بازرس علی 

واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 
گسترايريك  آروين  شركت  تغييرات  آگهی   92/103 4042/ت   : شماره   917
سهامی خاص به شماره ثبت 42792 وشناسه ملی 10260606188 به استناد 

ذيل  مورخ 1392/9/18 تصميمات  العاده   فوق  صورتجلسه مجمع عمومی  
به آدرس شهر اصفهان  ثبتی اصفهان  اتخاذ شد 1- محل شركت در واحد 
– خيابان جابر انصاری – كوچه عباسی بن بست حكيم الهی پالك 97 واحد 
5 كد پستی 8196816618 تلفن 09131014883 تغيير يافت و ماده مربوطه 
دفتر  ذيل   1392/9/25 تاريخ  در   . گرديد  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در 
قرار  ء  امضا  و  تاييد  مورد  و  ثبت  تجاری  غير  موسسات  و  شركتها  ثبت 
ثبتی  ثبت شركتها و موسسات واحد  اداره  رئيس   – آذری  . منصور   گرفت 

اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
931 شماره 103/92/2545/24چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه در 
اصلی   67 از شماره  فرعی   675 مربع شماره  متر   324 بمساحت  باال  كوی 
يداله  بنام  ثبتی  پرونده  كه طبق  ميمه  ثبتی  رباط جزء بخش  واقع در حسن 
يا  متقاضی  حضور  عدم  بعلت  است،  ثبت  جريان  در  حسن   فرزند  ياوری 
ماده  اخير  قسمت  دستور  به  بنا  اينك  است،  نيامده  بعمل  ثبت  متقاضيان  
نامبردگان تحديد حدود ملك  يا  نامبرده،  تقاضای  بر طبق  ثبت و  قانون   15
محل  در  9 صبح  از ساعت   1392/11/20 مورخه  دو شنبه  روز  در  مرقوم 
شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی، در محل حضور 
ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالك  صاحبان  و  مجاورين  اعتراضات  يابند. 
و  پذيرفته خواهد شد  تا 30 روز  تحديدی  تنظيم صورت مجلس  تاريخ  از 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، 
معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با 
تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ 
 و به اين اداره تسليم نمايد. حسين نوروز - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك

 ميمه 

تاسيس 

مهر  تجارت  پديده  شركت   تاسيس  آگهی  103/2791ث/92    : شماره   933
آيريك  با مسئوليت محدود شركت فوق درتاريخ 1392/10/14 تحت شماره 
در  و  رسيده  ثبت  به  اداره  اين  در   10260703576 ملی  شناسه  و   51666
خالصه  و  گرديده  تكيمل  دفاتر  ذيل  امضاء  لحاظ  از   1392/10/14 تاريخ 
شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی 
و  اخذ  منزله  به  ذيل  فعاليت  ثبت موضوع   : . 1- موضوع شركت  می شود 
صدور پروانه فعاليت نمی باشد – تجارت الكترونيك – بازار يابی  غير هرمی 
موجب  به  كه  مواردی  از  غير  به  مخابراتی  امور  كليه   – ای  شبكه  غير  و 
پياده سازی و پشتيبانی   – ايران است  انحصار شركت مخابرات  قانون در 
ارائه و گسترش   – پشتيبانی   – توليد   –  - اداری  اتوماسيون  های   سيستم 
پشتيبانی  و  توليد   – همراه  تلفن  های  گوشی  برای  كاربردی  افزارهای  نرم 
افزاری  نرم  های  بسته  پشتيبانی  و  ارائه   – افزارهای سفارش مشتری  نرم 
طرح  اجرای  و  نظارت   – مشاوره   – داخل  توليد  اطالعاتی  های  دی  و سی 
پس   ) پشتيبانی  و  اجرا   – ارائه   ( ها  داده  های  شبكه   – ماتيكی  انفور  های 
نامحدود  تاريخ ثبت به مدت  از   : از اخذ  مجوزهای الزم  2- مدت شركت 
خيابان  اصفهان  شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شركت  اصلی  مركز   -3
پالك 12- كد پستی   – كوچه سلمان فارسی  خيابان الهيه –   – آبشار سوم 
  -5  . باشد  می  ريال   1000000 مبلغ   : سرمايه شركت   -4  ،  8166884133
اولين مديران شركت1-5- آقای عباس نوريان   به سمت رئيس هئيت مديره 
امير حسين نوريان  به سمت عضو هيئت مديره   3-5- آقای  2-5- آقای 
امير حسين نوريان به سمت مدير عامل به مدت نامحدودانتخاب گرديدند.6- 
قبيل  از  شركت  تعهدات  و  مالی  اسناد  و  اوراق  كليه   : امضا  حق  دارندگان 
با امضای  اداری  نامه های عادی و  بروات  و قرار دادها و   – ، سفته  چك 
 : عامل  مدير  اختيارات   -7 ميباشد  معتبر  شركت  مهر  با  عامل همراه  مدير 
 طبق اساسنامه آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی 

اصفهان 
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خواندنی 

 در اين مقال��ه اين نكته م��ورد بررسي ق��رار گرفته كه 
چه چيز تاثير بيشتري روي مشكالت مالي مي گذارد.

به گزارش افكارنيوز، امروزه بيشتر مردم با مشكالت مالي 
دست و پنجه نرم مي كنند. بدهي ها، ضمانت هاي مالي 
و بيمه ها تنها چند عام��ل از عوامل بي شماري هستند 
كه در مسايل مالي دخي��ل هستند. شايد گاهي شرايط 
طوري باشد كه عده اي فكر كنند مشكل آن ها الينحل 
است و راه حلي ندارد اما حتي در چنين شرايطي هم بايد 
با ديد مثبت به قضيه نگاه كرد و پذيرفت كه هيچ مشكلي 
الينحل نيست. در اين مقاله اين نكته مورد بررسي قرار 
گرفته كه چه چيز تاثير بيشت��ري روي مشكالت مالي 

مي گذارد.
هزينه هايتان را يادداشت كنيد

قدم اول ب��راي حل مشكالت مالي آن اس��ت كه بدانيد 
حقوق ماهيانه تان صرف چه چيزهايي مي شود. شما اول 
بايد مشكل را شناسايي كنيد تا بتوانيد راه حل و درمان 
مناسب را براي آن بيابيد. تهيه يك ليست كمك زيادي 
به شما خواهد كرد. سعي كني��د ليست با صداقت تهيه 
شود. بعد با دقت به ليست نگ��اه كنيد. آيا قسمت اعظم 
ليست به خواروبار اختصاص يافته؟ آيا اغلب مواقع مقدار 
زيادي هله هوله خريداري م��ي كنيد؟ و... شايد بتوانيد 
تغييراتي اساسي در بعضي هزينه ها به وجود بياوريد. اگر 
چه اين فكر در آغاز خوب به نظر نمي رسد، اما به خاطر 
داشته باشيد اين امر در دراز مدت به شما كمك مي كند 

تا مشكالت مالي خود را كاهش دهيد.
بدهي هايتان را بپردازيد

يكي از راه هاي تمام كردن بدهي، جلوگيري از طوالني 
شدن مدت بازپرداخت آن است. شايد پرداخت ماهيانه 
۱۰۰ هزار تومان چيز ب��دي نباشد، ام��ا در مورد ادامه 
داشتن آن به مدت ۲۵ ماه، قضي��ه كمي فرق مي كند. 
سعي كنيد از قرض هاي غير ض��روري و جديد در امان 
بمانيد و به م��وازات اين امر بكوشيد ك��ه راه حلي براي 
سرعت بخشيدن ب��ه روند بازپرداخت بده��ي تان پيدا 
كنيد. بازپرداخت وام يا بدهي، ه��ر ماه قسمت اعظمي 
از درآمد شما را ب��ه خود اختصاص مي ده��د، بنابراين 
 حذف اين بدهي از برنامه هاي مالي كمك بزرگي به شما 

مي كند تا بر مشكالت مالي غلبه كنيد.

 چگونه مشكالت مالي را 
به آساني حل كنيم

پنج شنبه  26 دی  1392 |14 ربیع االول     1435
شماره 1223 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1223   , january  16  ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام علي )ع(: 
  بر ش��ما باد ب��ه ارتباط و بخش��ش و ت��اش ب��ا يكديگر و 

دورى گزيدن از جدايى و پشت كردن به يكديگر.

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

صاحب امتیاز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسوول : محمدرضا شواخى زواره

جانشین مديرمسوول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167                              فكس : 6284166 - 0311

نشانى : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 
119، واحد 3

 چند عبارتی كه نبايد
 به كودكانمان   بگوييم

 تحقيقات نشان می دهند كه برخی عب��ارات مثبتی كه ما به كودكان
 می گوييم ، در واقع بسيار مخرب هستن��د. باوجود اين كه نيت بدی 
 نداريم اما با به كار بردن اين جمالت باعث م��ی شويم كه كودكان به

 آن چه كه واقعا هستند باور نداشت��ه باشند. بعضی از جمالت ما گول 
زننده اند و باعث می شوند كودک كمترين تالش ممكن را برای كاری 
انجام دهد و يا در زمان سخت شدن كاری آن را رها كند.در اين جا يك 
ليست از چند عبارتی داريم كه شما بايد همين حاال از دايره لغات خود 
حذف كنيد. همچنين در كنار اين عبارات ما عبارات پيشنهادی به شما 
معرفی می كنيم كه شما با استفاده از اين عبارات بتوانيد انگيزه درونی 

و اشتياق كودک را تحريك كنيد.
»كارت خوب بود«

اين جمله مكررا برای كارهايی استفاده می شود كه كودک در انجامش 
واقعا تالشی نك��رده، با به كار بردن اين عبارت ب��ه او ياد می دهيد كه 
هرچيزی كه مامان يا بابا بگويد » كار خوب « است به جای آن بگوييد 
» تو واقعا برای آن سخت تالش كردی!« با تكيه روی تالش كردن ،به 

او ياد می دهيم كه تالش از نتيجه مهمتر است. 
»چه عكس زيبايی«

 وقتی كه ما نظر و عقايد خ��ود را درمورد كار هن��ری كودک تحميل 
می كنيم، در واقع اين ح��ق قضاوت و اعتبار بخشي��دن را درباره كار 
كودک از او می گيريم. به جای اين جمله بگوييد:» من قرمز ، آبی و زرد 
می بينم ! نظرت خودت درباره نقاشی ات چيست؟ « به وسيله مشاهده 
درعوض بيان ارزيابی خود، به كودک اجازه می دهيد كه تصميم بگيرد 

نقاشی زيباست يا خير.
» اگر تو فالن كار را بكنی من به تو فالن چيز را می دهم«

 رش��وه دادن به بچه ه��ا مانع مشارك��ت آن ها به سهول��ت و سادگی
 می شود. اين چنين معامالت��ی با كودكان تبديل ب��ه يك سرازيری 
 لغزنده می شود و چنانچه به طور مداوم صورت گيرد،هميشه مجبور به

 عقب نشينی می شويد . مثال» نه! اتاقم را تميز نمی كنم اگر برايم فالن 
چيز را نخری«.به جای آن از جمله» از اين ك��ه به من در تميز كردن 
خانه كمك می كنی ممنونم «استفاده كنيد . هنگامی كه ما قدردانی 
واقعی خود را نشان می دهيم كودكان انگيزه ذاتی برای كمك كردن 
 پيدا می كنن��د و اگر فرزندان شم��ا چندان اهل كم��ك نبودند، به او

 وقت هايی را يادآوری كنيد كه كمك تان می كرد. 

مهارت

به دنبال فن��اوری ردياب حرك��ات چشم گلكس��ی اس 4 ، 
سامسونگ گلكس��ی اس ۵ جديد خود را ب��ا فناوری رديابی 
حركات سر عرضه می كند.شرك��ت فناوری سامسونگ كره 
جنوبی يك درخواست ثبت اختراع در اروپا ارايه كرده و طی 
آن جزييات ن��وآوری جديد خود را كه حرك��ات سر را چون 
حركت تكان دادن سر به نشانه تاييد يا تكذيب شناسايی می 

كند، تشريح كرده است.
اين درخواست ثب��ت اختراع ك��ه توسط سامسون��گ ارايه 
شده نشان دهن��ده ابتكار كنت��رل تلفن ه��ای هوشمند از 
طريق ردياب حركات سر با استف��اده از دوربين جلوی تلفن 
 است. اين درحالی است كه در اي��ن درخواست ثبت اختراع

 مشخص نشده است كه اين فن��اوری چه زمانی و روی كدام 
دستگاه مورد استفاده قرار م��ی گيرد.براساس گزارش های 

منتشر شده اين درخواست ثبت اخت��راع در ماه ژوئيه يعنی 
مدت كوتاهی پس از عرضه گلكس��ی اس 4 ثبت شده است 
و نشان می دهد ك��ه اين نوآوری بخش��ی از چرخه توسعه و 
تحقيق است.اين اسن��اد همچنين نشان م��ی دهد كه اين 
نوآوری كاربران را ق��ادر می سازد كه تلف��ن های هوشمند 
سامسونگ خود را با حركاتی چ��ون تكان دادن سر به نشانه 
تاييد، حركات چشم و يا باالانداختن ابرو راه بياندازند. اخيرا 
يك مدير اجرايی در سامسون��گ در حاشيه نمايشگاه الس 
وگاس اشاره كرده است كه اي��ن شركت روی فناوری اسكن 
چشم كار می كند اما مشخص نيست كه آيا اين فناروی روی 

گلكسی اس ۵ به كار گرفته می شود يا خير.

گلكسی اس 5  با فناوری ردياب حركات سر عرضه می شود

سرمای قطب در قاب عکس

در مسي��ر تالش ه��ای هشت ده��ه اخير، 
محققان هندی در ي��ك دستاورد پزشكی 
مهم موف��ق به توليد ق��رص انسولين برای 

بيماران ديابتی شدند.
از كشف انسولين برای درمان ديابت حدود 
يك قرن می گذرد و بيماران هر روز مجبور 
به انجام تزريق برای تنظيم قند خون خود 

هستند.
اما دست��اورد محقق��ان هن��دی در توليد 
 قرص انسولي��ن می تواند ه��زاران بيمار از 
 جمل��ه كودك��ان و اف��راد مس��ن را از درد
  ناش��ی از تزري��ق روزانه انسولي��ن نجات

 دهد.
محققان طی چند دهه اخير به دنبال يافتن 
روشی ب��رای تنظيم قند خ��ون بيماران با 
استف��اده از قرص ب��ه جای نياز ب��ه تزريق 
روزان��ه بودند اما آنزيم ه��ای گوارشی بدن 
كه برای تجزيه م��واد غذايی مفيد هستند، 
انسولين را قبل از عملك��رد درست تجزيه 
می كنند؛ همچني��ن انسولين ب��ه راحتی 

 از طريق روده توسط جري��ان خون جذب
 نمی شود.

برای غلبه بر اين مشكل، محققان موسسه 
ملی آم��وزش و تحقيق��ات داروي��ی هند 
ب��ا تركي��ب دو روش، از انسولي��ن در برابر 
آنزيم های گوارشی حفاظت كرده و امكان 
جذب سريع توسط جري��ان خون را فراهم 

كردند.
انسولي��ن در كيسه های كوچ��ك ساخته 
ش��ده از چربی ه��ا يا چرب��ی موس��وم به 
 ليپوزوم )liposome( ق��رار داده شدند؛
اليه هاي��ی در  ليپوزوم ه��ا  سپ��س    
ن��ام ب��ه  محاف��ظ  مولكول ه��ای  از    

 )polyelectolyte( پلی الكتروليت ه��ا 
پيچيده می شوند.

ليرزوم ه��ا  اي��ن  ب��ه  كم��ك  ب��رای 
)layersomes( برای جذب بهتر توسط 
جريان خون، فوليك اسيد افزوده می شود 
كه به حمل و نقل بهتر ليپوزوم ها از ديواره 

روده به جريان خون كمك می كند.

تيمی از ست��اره شناس��ان و مهندسان قصد 
دارند جو يك ستاره غول پيك��ر بزرگ مانند 
نمونه ثبت شده توسط تلسك��وپ هابل را بر 

روی زمين و در آزمايشگاه بازسازی كنند.
اي��ن دانشمن��دان در پ��روژه ای موس��وم به 
»نانوكازم��وس« )Nanocosmos( قصد 
دارند سه دستگاه با ارتفاع پنج متر را بسازند 
كه با هي��دروژن، كربن، نيت��روژن، اكسيژن، 
سيليكون، تيتانيوم، آه��ن و ديگر فلزات در 
دمای ۱۵۰۰ درجه سانتيگ��راد كار خواهند 
كرد.اين پ��روژه برای اولين ب��ار به طراحی و 
ساخت دستگاهی با قابلي��ت توليد دانه های 
غب��ار ميان ست��اره ای برای تقلي��د از شرايط 
فيزيك��ی و شيميايی اليه ه��ای بيرونی يك 

ستاره در حال مرگ خواهد پرداخت.
طراحان اي��ن پروژه آن را بسي��ار پيچيده اما 

شدنی خوانده اند.
به گفته آن ه��ا، هدف اين پ��روژه، بازسازی 
جو يك ست��اره در حال مرگ ب��وده كه غبار 
ميان ست��اره ای در آن شكل می گي��رد. اين 

كار با ساخت اتاقك های شبيه سازی شامل 
دو نمونه در اسپانيا و يك��ی در فرانسه، برای 
بررس��ی فرآينده��ای متف��اوت فيزيك��ی و 
شيميايی سازن��ده اي��ن ذرات كوچك غبار 

ميان ستاره ای انجام خواهد شد.
دانه ه��ای غب��ار شك��ل گرفت��ه در اط��راف 
ستارگان م��رده مانند ستاره ه��ای غول پيكر 
قرمز، سحابی های سي��اره ای و ابرنواخترها، 
به سوی فضای ميان ستاره ای پرتاب شده كه 
در آن جا پس از ميليون ها س��ال در ابرهای 
ميان ستاره ای جديد ب��رای توليد ستارگان و 
سيارات جديد مانند زمي��ن تركيب خواهند 
شد.دانشمندان در مورد تركيبات اين دانه ها 
آگاهی داشت��ه اما ساخت��ار و فرآيند اساسی 

شكل دهنده آن ها را نمی شناسند.
اي��ن پ��روژه ب��ه استخ��دام 4۰ مهن��دس و 
ستاره شن��اس از سراس��ر جه��ان پرداخته و 
همچنين از تلسمئپ آلما در شيای و چندين 
تلسكوپ راديوي��ی ديگ��ر در سراسر جهان 

استفاده خواهد كرد.

بازسازی جو يک ستاره مرده در زميناختراع قرص انسولين برای ديابتی ها

س�رمای قطبی در مناطق فنالند موجب دگرگون�ی طبيعت و زيباتر 
شدن آن شده است.

»نيكوال بونفادينی« عكاس جوان ايتاليايی از زمانی كه عالقه خود را 
در هنر عكاسی كشف كرد به كش�ورهای مختلفی رفته و از مناظری 

زيبا عكس  انداخته است.
به نظر او هيچ چيز زيباتر از بودن در طبيعت و مشاهده طلوع و غروب 
خورشيد و آسمان پر ستاره نيست. وی در برخی از عكس های خود 
از منطقه زمستانی الپونی كه س�رمای زير 15 درجه و 40 درجه دارد 
عكس های زيبايی انداخته و گفت اين عكس  ها  از فرط زيبايی انگار 

متعلق به سياره و جهان ديگری است. 
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