
 اعتراضپلیس های چاق ترفیع نمی گیرند
 طبقه فرودست 
از پشت  
صورتک های رنگی

توزیع شیر بین ماموران راهور 
قلعه نویی: دربی را می بردم 

آقایان سکته می کردند 6
 ورود اسکی بازان مطرح کشوری

7 به شهرستان 3
5

 6 هزار تاکسی
 هوشمند می شوند
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 احداث قطار سریع السیر
 پیگیری می شود

معاون امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: احداث راه آهن 
سریع الس��یر تهران - اصفهان به صورت جدی و مستمر 
پیگیری می شود.محمدعلی طرفه  با اشاره به لزوم اجرای 
طرح های جدید و نوس��ازی ناوگان حمل و نقل ریلی و 
جاده ای استان اصفهان، افزود: از همه مسووالن اجرایی 

انتظار می رود تمام تالش خود را برای احیای ...

کتابخانه تخصصی مد و لباس 
راه اندازی می شود

جزییات  قطع سهمیه های 
بنزین 400 لیتری

  نخستین کتابخانه تخصصی مد و لباس کشور به همت 
بنیاد ملی مد و لباس در محل این بنیاد تشکیل می شود.

 در این کتابخانه تالش می ش��ود تا تازه ترین آثار مکتوب 
در حوزه طراحی لباس و پارچه در دسترس عالقه مندان 
قرار گیرد. بنیاد ملی مد و لباس از چند ماه پیش با دعوت 
از چند تن از اساتید دانشگاهی در چهارچوب فعالیت های 
شورای راهبردی علمی و دانش��گاهی مد و لباس رایزنی 
 و همکاری با ناش��ران فعال در این ح��وزه، زمینه را برای

 راه اندازی این کتابخانه تخصصی فراهم ساخته است.

رییس س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت کش��ور با 
تش��ریح طرح س��اماندهی س��همیه های وی��ژه بنزین 
برخ��ی از خودروه��ا، اع��الم کرد: ب��ا اجرای ای��ن طرح 
س��همیه های ویژه ماهانه بنزی��ن 400 ت��ا 120 لیتری 
 برخ��ی از خودروه��ا ب��ه 60 لیت��ر در م��اه کاه��ش 

می یابد.
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  مستمری بگیران  ضعیف
 سبد کاال می گیرند 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اختصاص 
»سبد کاال« تنها به مستمری بگیرانی خبر داد 
که حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می کنند.

س��ید تقی نوربخ��ش در این باره گفت: س��بد 
کاال یکی از اقالم موثری اس��ت که دولت وعده 
داده اس��ت در دو نوب��ت پرداخت کن��د. اخیرا 
 مباحثی مبنی بر عدم اختصاص س��بد کاال به

 مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مطرح 
شده است که این خبر صحت ندارد .وی با بیان 
این که در برنامه دولت نیز این سبد کاال شامل 

دهک های باال نمی شود، اظهار داشت: تشخیص 
این دهک ها با سازمان هدفمندی یارانه هاست، 
اما در مورد سازمان تامین اجتماعی این مساله 
شامل مس��تمری بگیران تامین اجتماعی نیز 
می شود و تنها اقشار ضعیف که حداقل حقوق 

و دستمزد را دریافت می کنند، در بر می گیرد.
    پرداخ�ت عی�دی مس�تمری بگیران

 در ماه جاری
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال 
بناست عیدی مستمری بگیران یک ماه زودتر 

یعنی در بهمن ماه پرداخت شود اما هنوز مبلغ 
قطعی آن مشخص نشده است و به محض تعیین 
مبلغ توسط شورا، عیدی در ماه جاری پرداخت 

خواهد شد.
 وی در پاس��خ به این س��وال که آی��ا عیدی به 
افرادی ک��ه بیمه بی��کاری دریاف��ت می کنند 
نی��ز پرداخت می ش��ود؟ گفت: عیدی ش��امل 
مس��تمری بگیران تامین اجتماعی می شود و 
 افرادی که بیمه بیکاری دریافت می کنند شامل

 مستمری بگیران نیستند . 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

قیمتنهاییحج۹۳،هفتهآیندهاعالممیشود
رییس سازمان حج و زیارت گفت: قیمت نهایی حج 
سال ۹۳ اواسط هفته آینده اعالم می شود .سعید 
اوحدی گفت: با توافق ه��ای صورت گرفته با بانک 
ملی ایران تصمیم بر این ش��د که سود سپرده حج 
نیز در قیمت های نهایی لحاظ شود تا مشکلی که 
در سال گذشته در خصوص قیمت ها برای حجاج 
ایجاد شده بود و باعث شد تا مبلغ 2 میلیون تومان 

 به زایران بازگردانده ش��ود، در س��ال آینده ایجاد 
نشود.

رییس س��ازمان حج ادامه داد: تف��اوت قیمت ارز 
امسال با سال گذشته در حدود 400 تا 500 هزار 
تومان بر روی قیمت های نهایی حج تاثیر می گذارد 
اما تالش ما بر این است که تفاوت قیمت ها در همین 

اندازه باقی بماند.

رییس مرکز فن��ی و حرفه ای س��میرم گفت: 
بی��ش از 2۳ درص��د از کارآموخته های مرکز 
فنی و حرفه ای س��میرم جذب بازار کار شده 

یا به صورت خوداش��تغالی فعالیت می کنند. 
سید رضا موسوی با اش��اره به عملکرد موفق 
این مرکز در س��طح اس��تان اصفه��ان اظهار 

داشت: مرکز فنی و حرفه ای سمیرم از تمامی 
شهرس��تان های هم طراز از نظر جمعیت و یا 

4حتی از شهرستان هایی که یک تا...

جذب کارآموخته های  فنی و حرفه ای در بازار کار
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آگهی دعوت به اولین مجمع عمومی و انتخابات 
هیأت مدیره کانون زنان بازرگان اصفهان

بر اس�اس موافقت اصولی ش�ماره 10/3/16913/د م�ورخ 91/12/27 هيأت هداي�ت و نظارت 
 راهبردی تش�كل های اتاق مبنی بر تأس�يس و ثبت كانون زنان بازرگان استان ها مقرر گرديد
  تا اولين مجمع عمومی مؤسسين كانون در اصفهان روز پنج شنبه مورخ 92/11/17 ساعت 17
 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی اصفهان واقع در ميدان فيض 

با رعايت تشريفات قانونی برگزار شود.
دستور جلسه:

1- بررسی و تصويب نهايی اساسنامه
2- انتخاب اعضای هيئت مديره و بازرسان

3- تعيين روزنامه كثير االنتشار
4- تعيين حق عضويت

5- ساير موارد
شرایط و مدارک ثبت نام حضور در مجمع:

1- تابعيت ايرانی
2- متدين به يكی از اديان رسمی كشور

3- داشتن كارت معتبر عضويت يا بازرگانی در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی اصفهان 
4- ارائه سابقه فعاليت بازرگانی، علمی، تحقيقاتی و خدماتی

5- ارائه كپی شناسنامه يا كارت ملی
6- ارائه آگهی تأسيس و روزنامه رسمی شركت حاوی آخرين تغييرات)برای اشخاص حقوقی(

 تذک�ر: نماينده ه�ر عضو حقوق�ی ب�رای ش�ركت در مجمع عمومی موسس�ين می بايس�ت 
عضو هيات مديره يا مديرعامل شركت متبوع و الزاما يک نفر زن باشد و اجازه توكيل به غير را 

ندارد. 
الزم به ذكر است داوطلبين عضويت در هيات مديره ميبايست حداكثر تا تاريخ دهم بهمن ماه 
درخواس�ت خود را به همراه تصوير مدارک فوق به دبيرخانه مشترک كميسيونها و تشكلهای 

اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان ارسال نماييد. 
 ب�رای كس�ب اطالع�ات بيش�تر م�ی تواني�د ب�ا ش�مارههای 91-2208486 تم�اس

 حاصل فرماييد. 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان



چهره روزيادداشت

 واکنش يک نماينده 
به تغییرتعطیلی مدارس 

حجت االسالم والمسلمین علیرضا سلیمی ،عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیق��ات مجلس در خص��وص تعطیلی پنج ش��نبه های مدارس 
اظهار داش��ت: آموزش و پرورش جای آزمون و خطا نیست و این که 
یک مدت یکی از روزهای هفته تعطیل شود و یک روز تعطیل نباشد، 
درست نیست.وی ادامه داد: باید شورای سیاست گذاری در آموزش 
و پرورش تشکیل ش��ود تا این اندازه سیاست های آموزش و پرورش 
دچار تغییرات جدی نشود.حجت االسالم والمسلمین سلیمی اضافه 
کرد: یک وزیر می آید و اظهار می دارد پنج شنبه تعطیل است و وزیر 
دیگر می گوید تعطیل نیست و تغییرات این چنینی قطعا به اعتماد 

مردم نسبت به مجموع آموزش و پرورش آسیب می زند.

 تسلیت هیگ 
در پی شهادت ديپلمات ايرانی 

ویلیام هیگ ،وزیر امور خارجه انگلیس در تماس تلفنی با محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ،شهادت دیپلمات ایرانی در یمن را 
تسلیت گفت ومراتب همدردی خود را نسبت به این واقعه ابراز کرد.
 در این گفت وگ��وی تلفنی همچنین وزرای امور خارجه دو کش��ور

 در مورد آخرین وضعیت روابط دوجانبه ،مذاکرات هسته ای و اجرایی 
شدن برنامه اقدام مشترک بحث و تبادل نظرکرد.

 اعالم آمادگی 29ريیس مجلس
 برای شرکت در اجالس

بروجردي، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
از حضور اکثر کش��ورهای حوزه خلی��ج فارس در نهمی��ن دوره از 
اجالس اتحادیه مجالس همکاری های اس��المی خب��رداد و گفت: 
29رییس مجلس از جمله رییس��ان مجلس کویت و عربستان برای 
حضور در این اجالس اعالم آمادگی کردند.به گ��زارش مهر به نقل 
از روابط عمومی مجلس ش��ورای اس��المی ،عالء الدی��ن بروجردی 
درباره اهمیت نهمین دوره از اجالس اتحادیه مجالس کش��ورهای 
عضو همکاری های اس��المی، گفت: با توجه به شرایط فعلی جهان 
اسالم، بحران های موجود در بسیاری از کشورها و رشد حرکت های 
تروریس��تی تکفیری و تفرقه در دنیای اسالم، این دوره از اجالس از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اس��المی، ادامه داد: از آن 
جاکه جمهوری اس��المی ایران همواره در ایج��اد وحدت در جهان 
اسالم پیشتاز است، در این دوره نیز با استفاده از تمام ظرفیت خود 
در جهت کمک به کاهش اختالفات در جهان اسالم و تقویت وحدت 

درمیان مسلمانان تالش می کند.

دولت يمن نسبت به شهادت 
ديپلمات ايرانی مسوول است

حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ 
به این سوال که وزارت امور خارجه در واکنش به این اقدام تروریستی 
چه کاری انجام خواهد داد گفت:  قطعا به عنوان یک وظیفه جدی در 
حفاظت از جان، اماکن و حتی محل زندگی دیپلمات ها باید جدی 
باش��یم. این وظیفه دولت ها بر اس��اس حقوق دیپلماتیک است که 
 باید از دیپلمات ها حراس��ت بکنند.وی با بیان این که افکار عمومی

 در این خصوص غمناک هس��تند افزود: دولت یمن در این خصوص 
مسوول است، ان شاء اهلل با گسیل هیاتی جزییات مطرح می شود و 

مردم اطالعات الزم را دریافت خواهند کرد.
قشقاوی در  این باره که آیا با توجه به تکرار این اتفاقات سفارت ایران 
بسته خواهد شد گفت: شاید این درخواست از جانب دشمنان روابط 
دوجانبه ما با کشورهای مسلمان است که بخواهند به چنین جایی 
برسند، معنایی ندارد ما حتی اگر  احساس کنیم یک میدان پیکار و 
نبرد دیپلماتیک است باید حضور داشته باشیم و عقب نشینی در کار 

ما نیست ولی پیگیری جز کارهای ما است.

 توقف يا بازگشت به عقب 
در بحث هسته ای را نپذيرفته ايم

عراقچي ،عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هس��ته ای ایران با اش��اره 
به آغاز اجرای تعهدات از س��وی طرفین گفت: م��ا در توافق نامه به 
جز پذیرش تعلیق 20 درص��د و تبدیل آن ،هیچ توقف یا برگش��ت 
به عقب را در صنعت هس��ته ای نپذیرفته ایم.به گزارش مهر، س��ید 
عب��اس عراقچی،عضو تیم مذاک��ره کننده مذاکرات هس��ته ای در  
جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی با اشاره به سوابق 
مذاکره هم در مسیر دست یابی به توافق اصلی و هم در توافق بر سر 
مراحل اجرایی گفت: هیچ یک از طرفین مذاکره، توافق نامه اجرایی 

را منتشر نکرده اند.

همزمان ب��ا روزی که در مونترو س��وئیس کنفران��س حل بحران 
سوریه برگزار  شد، در یک گوش��ه دیگر این کشور اجالس مجمع 
 جهانی اقتصاد موس��وم به »داووس« نیزبرگزار گردید. دوم بهمن

 محمد جواد ظریف در ژنو و حس��ن روحانی در داووس بودند. این 
اولین سفر حسن روحانی به اروپا بعد از ریاست جمهوری اش است. 
همچنان که که س��فر روحانی به نیویورک و حض��ور او در اجالس 
س��الیانه س��ازمان ملل و احتمال دیدارش با رییس جمهور امریکا 
تمامی اخبار آن اجالس را تحت الش��عاع خود ق��رار داده بود حاال 
حضور همزمان روحان��ی و جان کری وزیر خارج��ه امریکا و البته 
مقامات رژیم صهیونیستی در اجالس داووس بر سایر خبرهای این 
اجالس سیاسی، اقتصادی سایه انداخته است. حسن روحانی اولین 
مقام ایرانی نیست که در اجالس ژنو حضور پیدا می کند، او بعد از 
س��ید محمد خاتمی دومین رییس جمهور ایرانی است که به این 

اجالس قدم می گذارد.

سالی که از ايران دعوت نشد
سال 89 برای نخس��تین بار از مقامات ایران کسی برای شرکت در 
اجالس داووس دعوت نشد. این اتفاق در سال 91 هم رخ داد.محمود 
احمدی نژاد رییس جمهورسابق ایران که عالقه زیادی به حضور در 
اجالس های بین المللی داشت اما هیچ وقت به این اجالس دعوت 
نشد.  محمد باقر قالیباف ش��هردار تهران، جواد الریجانی مسوول 

دفتر کمیته حقوق بشر در قوه قضاییه، معصومه ابتکار معاون رییس 
جمهور، منوچهر متکی وزیر پیش��ین امور خارجه از معروف ترین 
چهره های ایرانی هس��تند که در اجالس داووس شرکت کرده اند.  
در سال 1386، عالوه بر منوچهر متکی وزیر امور خارجه از،محمد 
خاتمی به عن��وان رییس موسس��ه گفت و گوی تم��دن ها، جواد 
الریجانی به عنوان مسوول دفتر کمیته حقوق بشر در قوه قضاییه، 
باهنر نایب رییس مجلس و محمد باقر قالیباف دعوت به عمل آمده 
بود. در سال 87 هم از منوچهر متکی و معصومه ابتکار برای حضور 

در این اجالس دعوت شد.

ديدار خاتمی و کری
سید محمد خاتمی نخستین میهمان ایرانی اجالس داووس بود که 
در سال 2004 به عنوان رییس جمهور ایران به این اجالس رفت. در 
سال 2007 از محمد خاتمی برای حضور در دهکده داووس دعوت 
ش��د و این در حالی بود که در آن زمان محمود احمدی نژاد رییس 
جمهور ایران ب��ود. دیدار خاتمی با یک مقام امریکایی در حاش��یه 
اجالس داووس یکی از پرس��روصداترین اتفاقات این اجالس بود. 
جان کری در آن زمان نماینده مجلس امریکا بود. خاتمی از نتیجه 
مطالعات گروه بررس��ی عراق و گزارش بیک��ر � همیلتون مبنی بر 
پیشنهاد مذاکره میان امریکا و ایران حمایت کرد و گفت: به جای 
هر نوع تنش، بهتر است همکاری و گفت وگو با ایران و سوریه درباره 

عراق انجام ش��ود. به همین علت بود که دیدار خاتمی با جان کری 
نامزد دموکرات ه��ای امریکا بیش از هر خبر دیگ��ری مورد توجه 

روزنامه ها و خبرگزاری های خارجی قرار گرفت.

کری امیدوار است
جان کری وزیر ام��ور خارجه امری��کا ابراز امیدواری کرده اس��ت 
ک��ه بتواند در اج��الس داووس با حس��ن روحانی ه��م دیدار کند 
مناب��ع امریکایی گفت��ه اند جان ک��ری بعد از مش��ارکت خود در 
افتتاح مذاکرات درباره بحران س��وریه در مونترو، به ش��هر داووس 
سوئیس برای مشارکت در نشست س��الیانه مجمع اقتصاد جهانی 
 خواهد رفت، جایی که امیدوار است نشس��تی را با حسن روحانی

 رییس جمهوری ایران برگزار و در آن موضوع درگیری در سوریه و 
پرونده هسته ای و مسایل دیگری را مورد بحث و بررسی قرار دهد. 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم قرار است در این 

نشست حضور پیدا  کند.

قالیباف تنها مقام غیردولتی
محمد باقر قالیباف تنها مقام غیردولتی ایران است که از ایران در این 
اجالس شرکت کرده است. او در سال 86 به این اجالس دعوت شد. 
قالیباف در حاشیه این اجالس با مقاماتی از جمله عمر موسی دبیر 
کل اتحادیه عرب دیدار و گفت وگو کرد. »گرت اوانس« رییس گروه 
بین المللی بحران نیز از جمله چهره هایی بود که در حاشیه اجالس 

داووس با قالیباف دیدار کرد.

آشناترين اتفاق داووس برای ايرانیان
معروف ترین و آشناترین اتفاق داووس برای ایرانیان به نشست این 
مجمع در سال 87 بر می گردد. به س��الی که رجب طیب اردوغان 
 نخس��ت وزیر ترکیه، ش��یمون پرز رییس رژیم صهیونیس��تی را 
تحت حمله لفظی گرفت و خطاب ب��ه وی گفت که وقتی صحبت 
 کش��تار باش��د ش��ما خوب بلدید این کار را بکنی��د. او از این که 
س��خنرانی اش به خاطر انتقاد از رژیم صهیونیستی قطع شده بود 
خطاب به رییس رژیم صهیونیس��تي افزود: ش��ما ادعاهاي دروغ 
مي کنید ش��ما از کودک کشي و آدم کش��ي لذت مي برید،  خوب 
می دانم چگونه کودکان را در س��واحل هدف قرار دادید و کشتید. 
در این هنگام رییس رژیم صهیونیستي با حرکاتي وانمود کرد که 
سخنان اردوغان را از طریق گوشي خود نمي ش��نود، که اردوغان 
بالفاصله با دست پرز را مورد اشاره قرار داد و گفت: خوب مي شنوید 
آقا، خودتان را ب��ه آن راه نزنید، ش��ما خود مي دانی��د که من چه 

مي گویم؛ دست شما به خون کودکان غزه آلوده است.

ريیس جمهور به سوئیس رفت 

 واکنش شورای امنیتچند روایت درباره اولین  مقصد اروپایی  روحانی 
 به انفجارانتحاری بیروت 

ش��ورای امنیت س��ازمان ملل با ص��دور بیانی��ه ای انفجار 
تروریستی در منطقه حاره حریک بیروت را به شدت محکوم 
کرد.به گزارش پایگاه لبنانی العهد، ش��ورای امنیت سازمان 
ملل با صدور بیانی��ه ای عالوه بر محکومیت ش��دید انفجار 
تروریستی در منطقه حاره حریک بیروت از تمام طرف های 
لبنانی خواسته است در رویارویی با تروریسم یکپارچه شوند 
و برای برقراری ثبات در لبنان تالش کنند.ش��ورای امنیت 
همچنین با تاکید بر این که تروریسم خطرناک ترین چالش 
امنیت و ثبات بین المللی است، تاکید کرده است: کسانی که 
این جنایات را مرتکب شده اند باید در مراجع قضایی محاکمه 
شوند.شورای امنیت با اشاره به بیانیه ریاست جمهوری لبنان  
بر لزوم وحدت ملی در لبنان در راستای برقراری ثبات در این 

کشور تاکید کرده است.

 انتقاد ريیس ديده بان 
حقوق بشر از اوباما 

رییس سازمان دیده بان حقوق بشر با تاکید بر این که اوباما 
حریم خصوصی جهانیان را نقض کرده و اصالحات مد نظر 
وی کافی نیست گفت که امریکا باید سریعا ذخیره اطالعات 
اینترنتی و تلفنی افراد را متوقف کند.سازمان دیده بان حقوق 
بشر)HRW( اصالحات اعالم شده توسط رییس جمهوری 
امریکا درباره آژانس امنیت ملی این کشور را ناکافی دانسته و 
به آن انتقاد وارد کرد.»کنت روت«، رییس سازمان دیده بان 
حقوق بشر، این انتقاد را به باراک اوباما، برنده جایزه صلح نوبل 

وارد کرد که به حریم خصوصی جهانیان رسوخ کرده است.

مدودف خواهان حضور ايران 
در ژنو2 شد 

دیمیت��ری م��دودف، نخس��ت وزیر روس��یه، در مصاحبه 
اختصاصی با کریستین امانپور، گزارشگر شبکه تلویزیونی 
سی ان ان، اعالم کرد که ایران باید در  دور جدید گفت و گوهای 

صلح سوریه حاضر باشد.
دیمیتری مدودف در باره ای��ن اقدام بان کی مون گفت: من 
معتقد هستم که بازپس گرفتن دعوت از ایران به کنفرانس 
صلح ژنو 2 غیر قابل پذیرش است. آیا می توان چنین فکر کرد 
که می توان موضوع س��وریه را بدون حضور ایران به صورت 

جدی مورد بحث قرار داد؟

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

در برخورد با فساد موفق نبوديم 
سراج/ رييس سازمان بازرسي

متاسفانه ادراک فس��اد در مردم و افکار عمومی زیاد اس��ت، قطعا مردم 
اشتباه نمی کنند.

 ادراک جمعی مردم درست است، باید از سال آینده و حتی در یکی دوماه 
باقیمانده از سال در خصوص ادراک و دغدغه های مردم درباره فساد، فکری 
کنیم. از طرف دیگر وضع مالی دولت نیز زیاد خوب نیست و بنابراین باید 
همه دست به دست هم دهیم و مانع سوء استفاده افراد از موقعیت های شان 
شده و اجازه ندهیم امثال پرونده های 3 هزار میلیاردی و اخیرا بابک زنجانی 

و فالن و فالن تشکیل شود. 
درط��ول این مدت چ��ه کاری 
 انج��ام ش��ده اس��ت؟! البت��ه 
نمی خواهم بگوی��م چه کاری 
انجام نشده ولی در زمینه این که 
بتوان جلوی رشد فساد را گرفت 
موفق نبودیم، باید با برنامه ریزی 
مبارزه با فس��اد را در راس امور 
قرار دهیم چرا که فس��اد مانع 

اجرای کار می شود.
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دستور روحانی به وزیردرباره حادثه آتش سوزی 

حجت االسالم حس��ن روحانی رییس جمهور در نامه ای به عبد الرضا رحمانی فضلی، ضمن ابراز تاسف 
شدید از حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری و جان باختن دو بانوی زحمتکش ، وزیر کشور را موظف 

کرد تا در اسرع وقت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و گزارشی از این حادثه تاسف بار به وی ارایه دهد.
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متهمان جديد بمب گذاری 
سفارت ايران 

 ماموريت 
محمد رضا باهنر 

سیدحس��ین نقوی حس��ینی، نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی خانه ملت، با اشاره به دستگیری راهنمای اصلی 
بمب گذاران مقابل سفارت ایران در بیروت، اظهار داشت: تاکنون برخی از افراد 
مرتبط با این بمب گذاری شناسایی ش��دند.وی ضمن اعالم خبر دستگیری 
افراد جدید دخیل در این بمب گذاری، از اعالم جزییات بیش��تر در این زمینه 
خودداری کرد.سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
درباره نقش ماجد الماجد در بمب گذاری یادشده نیز گفت: رابطه ماجد الماجد 
با بندربن سلطان غیرقابل انکار است.نقوی حسینی از نقش دولت عربستان در 
این زمینه سخن گفت و اظهار داشت: همه می دانند ماجد الماجد با بندر بن 
سلطان وزیر اطالعات ارتباط مستقیم داشته است، بنابراین نمی تواند عملیاتی 

بدون هماهنگی دستگاه اطالعاتی و امنیتی عربستان انجام دهد.

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که محمدرضا باهنر نایب 
رییس مجلس ،مامور هماهنگی با دولت برای برگزاری نشست مشترک دولت 

و مجلس در بهمن ماه است.
حجت االسالم حسین سبحانی نیا اظهار داش��ت: پیش از این تصمیم گرفته 
شده بود که نشست دولت و مجلس در ماه جاری برگزار شود. این موضوع در 
جلسه این هفته هیات رییسه نیز مطرح و بنا شد باهنر هماهنگی های الزم را 

در این رابطه انجام دهد.
وی افزود: اص��ل توافق برگزاری این نشس��ت در بهمن ماه اس��ت اما این که 
این نشس��ت پیش از بررس��ی بودجه در صح��ن علنی مجلس باش��د یا بعد 
 از آن، باید ب��ا دولت هماهنگ��ی الزم صورت گی��رد و زمان دقی��ق آن اعالم

 شود.

حس��ن روحانی پیش از عزیمت به داووس برای شرکت در 
اجالس جهانی اقتصاد درباره همزمان��ی برگزاری اجالس 
ژنو 2و داووس در س��وئیس اظهار داش��ت: ای��ن دو مقوله 
جداگانه اس��ت،اجالس ژنو2که در سوئیس برگزار می شود 
 یک اجالس سیاس��ی اس��ت و با اج��الس داووس متفاوت

 است.
 رییس جمه��ور گف��ت: از مجموع عالی��م بر م��ی آید که

 نمی ت��وان امید چندان��ی به اج��الس ژنو 2 در راس��تای 
 ح��ل مش��کالت م��ردم س��وریه و مب��ارزه ب��ا تروریس��م

 داشت.
وی درباره موضع ایران نس��بت به برگ��زاری اجالس ژنو 2 
افزود: خواست ایران استقرار صلح و ثبات در منطقه، مبارزه با 
تروریسم و کمک به آزادی مردم سوریه است و اگر این اهداف 

در اجالس حاصل شود می تواند موثر باشد.
رییس جمهور یادآور ش��د: از مجموعه قرائن بر می آید که 
نمی توان امید چندانی به اجالس ژنو 2 در مبارزه با تروریسم 
داش��ت چون برخی حامیان تروریس��ت ها در این اجالس 
حضور دارند و لذا این اجالس نمی تواند در ایجاد ثبات موثر 
باشد.وی ادامه داد: البته اگر اجالس ژنو 2 به مردم منطقه و 
سوریه در استقرار صلح، آزادی و ثبات کمک کند خوشحال 

خواهیم شد.

رییس فراکس��یون اصولگرای��ان مجلس گف��ت: مذاکرات 
تجربه ای در حال تکوین اس��ت و زمان داوری درباره موفق 
بودن یا نبودن آن فرا نرس��یده اس��ت.غالمعلی حدادعادل 
اظهار داشت: تحریمی که علیه ایران اعمال شده شدیدترین 
تحریم در طول تاریخ بشریت است که بسیاری از سازمان های 
بین المللی، قدرت ها و کش��ورهای مختلف پشت آن سنگر 
گرفته اند.وی افزود: باید در بحث مذاکرات به چند نکته دقت 
کرد، یکی این که امریکا در ظاهر می گوید بنا دارد مانع تولید 
سالح هسته ای توسط ایران ش��ود که ما نیز چنین قصدی 
نداریم.حدادعادل ادامه داد: از س��ویی ممکن است در متن 
توافق شیطنت هایی از سوی آنان و غفلت هایی از سوی ما رخ 
داده یا در نیویورک مذاکرات وزیر خارجه ما با وزیر خارجه 

امریکا کمی طوالنی تر از حد متعارف بوده باشد.
وی اضافه کرد: ممکن است مقام معظم رهبری نیز صحبت 
کردن تلفنی رییس جمهور با اوباما را نپس��ندیده باشند اما 

هیچ کدام از این مسایل اصل مساله را مخدوش نمی کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اصل مساله این است که 
دولت می گوید برای استفاده صلح آمیز هسته ای غنی سازی 
پنج درصد نیاز نداریم و ای��ن موضوع در متن توافق نیز ذکر 
نش��ده و اتفاقاتی که در حال رخ دادن است برای جمهوری 

اسالمی مهم نبوده است.

آیت اهلل هاشمي رفس��نجاني  با بیان برنامه های دولت های 
پس از جنگ برای تامین انرژی کش��ور، از اتفاقات 8 س��ال 
گذشته ابراز تاسف کرد و گفت: در حالی که منابع مشترک 
نفت وگاز ما با کشورهای همسایه برداشت می شد، مسوولین 
اجرایی سرگرم شعارهای سیاسی بودند و پروژه های سابق را 
هم به پیش نبردند. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام  
حاصل آن نوع نگاه به اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست به 
ویژه در بعد خارجی را شرایط سال های گذشته کشور دانست 
و گفت: مردم هوشمند ایران عزم خویش را برای تغییر شیوه 
مدیریت اجرایی کشور جزم کردند و نتیجه آن دولتی است 
که به مردم امید بخشید.رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با تشریح برنامه های دولت یازدهم، گفت: اگرچه قدم 
آغازین را خوب برداشت، اما هنوز اول راه است و باید به این 
دولت کمک کرد، چون پذیرش مسوولیت در چنین شرایطی، 

فداکاری بود.
هاش��می رفس��نجانی در پاس��خ به س��والی درباره  چرایی 
نام نویسی و چگونگی عدم احراز صالحیت و اتفاقات پس از 
آن گفت: واقعا برای نیامدن مصمم بودم، ولی وقتی استدالل 
علمای حوزه های علمیه، دلسوزان نظام، خانواده های شهدا و 
گروه های مختلف مردمی را دیدم، با توسل به قرآن بر تردید 

غلبه کردم و در آخرین مهلت های قانونی ثبت نام کردم.

رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به این که مظلومیت ایران 
با اقدامات تروریستی علیه اتباع ایرانی روز به روز نمایان تر 
می شود ،گفت: خون شهدای ما هدر نخواهد رفت.به گزارش 
مهر، علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان 
در مراسم تشییع پیکر شهید اسدی گفت: انقالب اسالمی تا 
به امروز ثابت کرده که یک ندای حق را س��ر داده و آن ندای 
اهلل اکبر اس��ت و ندایی است که ایس��تادگی بر ضد ظالم و 
کمک به مردم اس��ت.صالحی افزود: این حرکت باعث شده 
دیگران با تمام قوا به جنگ یک چنین ندای حق پرستانه ای 
بیایند ولی ما خودمان را وابسته به اصول دین مان می دانیم 
و امیدوار هستیم به تمام بشارت های آیات قرآنی و احادیث 
 نبوی و مردانی در کش��ور داریم که پای وعده ای که به خدا 
داده اند، ایستاده اند و این انقالب پای وعده خود ایستاده و با 

این حرکت ها انقالب از ادامه راه خود نخواهد ایستاد.
صالحی درباره این اقدام تروریستی و بازخوردی که مجامع 
بین المللی باید نش��ان دهند بیان کرد: این را باید از آن ها 
س��وال کنیم، مظلومیت ایران روز به روز نمایان تر می شود 
و یکی از راه های انتش��ار کالم حق همین چیزی است که 
جمهوری اس��المی ایران با مظلومیت در 34 سال متحمل 
شده و این حقانیت جمهوری اس��المی را به جهانیان نشان 
می دهد و خون شهدای ما به خودی خود هدر نخواهد رفت.

مجاس مجمع تشخیصدولت انرژی هسته ای

امیدی به اجالس ژنو 2 
نداريم 

زمان قضاوت درباره 
مذاکرات فرا نرسیده است 

 ابراز تاسف هاشمی
 از اتفاقات 8 سال گذشته

 خون شهدای ايران
 هدر نخواهد رفت
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یادداشت
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اجرای طرح بازیافت زباله های تر و خشک 
مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون از اجرای طرح بازیافت 
زباله های تر و خشک روس��تاییان این شهرستان خبر داد.  محمدرضا اس��دی اظهار داشت: طرح 
بازیافت زباله های خشک و تر روستاییان با تشویق روستاییان به تفکیک زباله در مبدا انجام می شود.

3
یادداشت

 افزایش متقاضیان سقط درمانی
در پزشکی قانونی استان

  آمار متقاضیان سقط درمانی در پزش��کی قانونی استان اصفهان در 
۹ ماهه سال جاری افزایش یافت.

بر اساس اعالم اداره کل پزشکی قانونی اس��تان اصفهان در ۹ ماهه 
س��ال ۹۲ تعداد ۳۴۹ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز 
 پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان مراجعه و ۲۶۳ نفر از آن ها مجوز 

سقط درمانی دریافت کردند. 
 ش��ایان ذکر اس��ت، تع��داد متقاضیان س��قط درمان��ی در ۹ ماهه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۸۶ مورد بود، معادل 
۲۲ درصد افزایش داشته است.  گفتنی است، سازمان پزشکی قانونی 
کشور و اداره کل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان به عنوان متولی 
بررسی درخواست ها و صدور مجوز س��قط درمانی تنها در مواردی 
اقدام به صدور مجوز سقط درمانی می کند که جنین زیر ۴ ماه و واجد 
ناهنجاری های شدید مادرزادی بوده و یا مادر مبتال به بیماری های 

صعب العالج همراه با خطر جانی در صورت تداوم بارداری باشد.

 اجرای طرح »میقات با خداوند، 
میثاق با شهیدان« در گلستان شهدا

     رییس اداره قرآن، نماز و عترت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: طرح »میقات با خداوند، میثاق با شهیدان« با حضور 
دانش آموزان اصفهانی در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.

مهدی عطایی ابراز داش��ت: در راس��تای ترویج فرهنگ اقامه نماز و 
آشنایی دانش آموزان با فرهنگ جهاد و ش��هادت، طرح »میقات با 
خداوند، میثاق با ش��هیدان« از ابتدای س��ال تحصیلی ۹۱ در حال 

اجرا است. 
وی افزود: در این طرح، دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی 
و پایه های اول و دوم مقطع متوسطه روزهای سه شنبه در گلستان 
شهدای اصفهان حضور یافته و توسط راویان دفاع مقدس با شهدای 
 ش��اخص اس��تان و عملیات های مختلف دوران دفاع مقدس آشنا

 می شوند. رییس اداره قرآن، نماز و عترت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: در ادامه نیز، نماز جماعت ظهر و عصر با حضور 

دانش آموزان برگزار می شود. 
عطایی یادآور ش��د: طرح »میقات با خداوند، میثاق با شهیدان« در 

شهرستان های استان اصفهان هم در حال اجرا است. 

پرداخت ۷۰ درصد هزینه درمان 
کارکنان ناجا

فرمانده انتظامی کش��ور از تکمیل شبکه بیمارس��تانی این یگان با 
 احداث بیمارستان ش��یراز خبر داد و گفت: در حالی که مردم عادی 
۷۰ درصد هزینه ه��ای درمان خ��ود را پرداخت می کنن��د، نیروی 
انتظامی ۷۰ درصد هزینه های درمان کارکنان خود را تقبل می کند.

س��ردار اس��ماعیل اس��دی مقدم رییس پلیس کش��ور در همایش 
سراسری مدیران بهداشت و درمان ناجا سیاست های کلی بهداشت 

و درمان نیروی انتظامی برای سال آتی را تشریح کرد.
وی با بیان این که سالمت امروزه تعریفی فراتر از جسم دارد و روح و 
روان را نیز شامل می شود ،گفت: پیشرفت تکنولوژی عوارض مثبت 
و منفی ای در پی داشته است که کش��ورهای پیشرفته توانسته اند با 

ایجاد الگوهای مناسب زندگی، این عوارض را کاهش دهند.

بزرگ ترین پروژه  داروسازی کشور 
بسته می شود 

موسس و مدیر شرکت ش��یمی دارویی ریحانه گفت: در حال حاضر 
شرکت داروسازی ریحانه به عنوان بزرگ ترین و مجهزترین شرکت 
دارویی کش��ور در حال شکس��ت س��رمایه گذاری عظیم انسانی و 

اقتصادی است.
محس��ن صانعی در جمع خبرنگاران با بیان این که شرکت دارویی 
ریحانه با هدف تولید محصوالت دارویی و کمک به درمان افراد جامعه 
تاسیس شده است،  اظهار داشت: اصالح ساختار داروسازی صنعتی 
در جهت نگاه علمی و تحقیقی و اقتصاد محور از دیگر اهداف تاسیس 
این شرکت دارویی اس��ت.وی با بیان این که در حال حاضر شرکت 
داروسازی ریحانه به عنوان بزرگ ترین و مجهزترین شرکت دارویی 
کشور در حال شکست س��رمایه گذاری عظیم انس��انی و اقتصادی 
است، بیان داش��ت: این ش��رکت دارویی از بزرگ ترین مجتمع های 

داروسازی بین المللی با تایید سازمان های معتبر دارویی دنیا است.

ضرورت برگزاری کالس های 
آموزشی برای دهیاران سمیرمی

بخش��دار بخش مرکزی شهرستان س��میرم گفت: به منظور تفهیم 
 و تش��ریح وظایف دهیاران در مس��یر خدمت رس��انی بهتر اس��ت

کالس های آموزشی این قشر برگزار و تداوم یابد .
علیرضا فخری زاده در جلس��ه کمیته بحران و ح��وادث غیر مترقبه 
در بخش روس��تایی که در س��الن اجتماعات فرمانداری برگزار شد 
با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: ش��رح وظایف دهی��اران بیش از 
۴۸ وظیفه است که انتظار می رود با برگزاری کالس های آموزشی 
تنویر افکار در مسیر درست خود هدایت شود.وی افزود: کالس های 
آموزشی فرصت مناس��بی برای دهیاران اس��ت که ضمن آگاهی با 
 شرح وظایف خود ، موارد الزم را در بودجه س��ال آینده پیش بینی

 کنند.

اخبار کوتاه
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دوره بازآموزی جست و جو و نجات در برف در فریدونشهر

س: ایمنا[
]عک

مدیر عامل مجمع خیرین سالمت کاشان خبر داد:  

 احداث  نخستین کلینیک فوق تخصصی سرطان سینه  
توزیع شیر بین ماموران راهور 

پلیس های چاق ترفیع نمی گیرند

مدیر عامل مجمع خیرین سالمت کاشان گفت: عملیات اجرایی 
نخستین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی درمان سرطان سینه 

در منطقه شمال اس��تان اصفهان در این شهرستان با ۴۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.  حسین نیکزاد در نشست 
شورای اطالع رسانی مجمع خیرین سالمت کاشان اظهار داشت: 
باتوجه به افزایش شیوع بیماری سرطان سینه و کاهش سن ابتال 
به این بیماری عملیات اجرایی این مرکز درمانی آغاز شد. وی افزود: 
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی حضرت امام رضا )ع( به همت 
 خیر ارجمند کاشانی حاج حبیب اهلل گلشن با اعتباری افزون بر 
۲۰ میلیارد ری��ال در چهار طبقه در زمینی به مس��احت دوهزار 
مترمربع با زیربنای یک هزار و ۲5۰ مترمربع در حال احداث است.

وی مهمترین هدف ساخت این مرکز بهداشتی را شناسایی افراد 
مستعد ابتال به این بیماری و پیشگیری از ابتال و گسترش سرطان 

سینه عنوان کرد.
 رییس به��داری نی��روی انتظامی گف��ت: پلیس ه��ای چاق 

در صورتی که وزنشان را کاهش ندهند ترفیع نمی گیرند.

سردار علی مجیدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سامانه 
صدای پزشک با شماره تلفن ۱۶5 برای کارکنان نیروی انتظامی 
و خانواده های آن ها راه اندازی شده است و این افراد می توانند 
به صورت ۲۴ س��اعته تماس بگیرند و از خدمات روانپزشک، 
روانشناس و پزشکان متخصص بهره مند شوند.وی ادامه داد: در 
صورتی که سواالت نیاز به بررسی تخصصی داشته باشد، صدای 
افراد ضبط شده و پس از بررس��ی های تخصصی و رسیدگی، 

جواب به آن ها اعالم می شود.
به گفته رییس بهداری نیروی انتظامی قد و وزن نیروهای پلیس 
 اندازه گیری شده و اگر افراد وزن خود را کاهش ندهند ترفیع 
نمی گیرند. خوشبختانه در سال های اخیر اضافه وزن ماموران 

کاهش یافته است.

 ریی��س س��ازمان پزش��کی قانونی کش��ور با اش��اره ب��ه ضرورت
 فرهنگ سازی در زمینه اهدای جسد داوطلبانه به دلیل افول اهدای 
اجس��اد در ایران برای فعالیت های آناتومی در رشته های پزشکی از 

آمادگی برای ورود غیر رسمی اجساد خارجی به کشور خبر داد.
 احمد شجاعی درباره کمبود اجس��اد برای فعالیت های آناتومی در 
دانشگاه های علوم پزشکی و سرنوشت توافق نامه سازمان پزشکی 
قانونی در زمان وزیر اسبق بهداشت برای استفاده از روش های نوین 
در زمینه آناتومی اظهار داشت: این توافق نامه ادامه پیدا نکرد، ولی 
زمینه آن در وزارت بهداشت مهیا است، به هر حال وزارت بهداشت 
به دلیل فشارها و فعالیت های بسیار زیادی که دارد کمتر می تواند به 

تمام این مسایل بپردازد.
 وی ادامه داد: در رش��ته پزش��کی یکی از واحدهای درسی، بحث 
آناتومی تشریح است تا دانشجویان بعدها بتوانند در زمینه جراحی ها 
و آسیب شناس��ی ها اقدام کنند که بس��یار نیز موثر است و وسیله 
آموزش��ی به حس��اب می آید، قبل از انقالب به روش هایی اجساد 
 تهیه ش��ده بود ولی بعد از انقالب، تهیه اجس��اد بسیار محدود شد 

و در حال حاضر س��ازمان پزشکی 
قانونی مسوولیت مستقیمی ندارد 
 و اگ��ر کاری از دس��ت ما ب��ر بیاید

در راس��تای کم��ک ب��ه وزارت 
بهداشت اس��ت و در حال انجام آن 
نیز هستیم.ش��جاعی افزود: امروزه 
در کشور ما، کس��انی که داوطلبانه 
اجساد خود را اهدا کنند کم است، 
البته وجود دارد اما محدود اس��ت 

و این تعداد پاس��خگوی آموزش در دانش��گاه های علوم پزش��کی 
نیس��ت. لذا ما به وزارت بهداشت پیش��نهاد دادیم در این زمینه به 
 روش های جدید و مختلف کار کنند چون این مساله وظیفه سازمان 

 پزش��کی قانون��ی نیس��ت و
 بر عهده وزارت بهداشت است.

رییس سازمان پزشکی قانونی 
تصریح کرد: امروزه روش های 
جدید روی اجساد مصنوعی 
ب��ه کار م��ی رود و درمقطع 
های دیگر از اجس��اد انسانی 
استفاده می شود و اگر وزارت 
بهداش��ت این درخواست را 
داشته باش��د، ما می توانیم با کمک برخی از س��ازمان های پزشکی 
قانونی دیگر کشورها به صورت غیر رسمی اجسادی را خریداری کرده 
تا برای بررسی های آناتومی دانشگاه های علوم پزشکی این اجساد را 

 تامین کنیم. تاکنون نیز به وزارت بهداش��ت کمک کرده ایم و برای 
فرهنگ سازی اهدای جسد تالش های صورت پذیرفته است.

 شجاعی در پاسخ به این پرسش که ساالنه چه تعداد جسد به صورت 
 داوطلبانه در کش��ور اهدا می ش��ود، عنوان کرد: برای هر دانش��گاه

 علوم پزشکی در طول سال یک یا دو جس��د نیاز است و این مقدار 
اهدای جسد در کشور کم اس��ت، به خصوص برای دانشگاه های که 
تعداد دانشجویان زیادی دارند. در این زمینه در مضیقه هستیم ولی 
ما آمادگی هر نوع همکاری را داریم و در این زمینه پیشنهاد داده ایم 

که متخصصان آناتومیست روی بافت های مصنوعی کار کنند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کش��ور خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد 
داده ایم که در زمان نمونه برداری از اجس��اد با تایید حکم قضایی، 
دانشجویان می توانند  به صورت دوره ای حضور یابند و تشریح این 
اجساد را مشاهده کنند مثال وقتی بافت ریه فردی باز می شود استاد 
به دانشجویان وضعیت ریه را تشریح کرده که ریه یک فرد سیگاری، 
سالم و یا سرطانی چگونه است و این جنبه آموزشی برای دانشجویان 

بسیار مفید است.

چگونگی اهدای جسد داوطلبانه

ورود اجساد خارجی به کشور

مدیر کل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس گفت: افزایش 
فاصله بین بارداری ها به بیش از 5 سال، موجب کاهش فرصت های 
باروری سالم برای مادر و کودک می شود.محمداسماعیل مطلق، 
مدیر کل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس گفت: بازنگری 
بسته های خدمتی مبتنی بر شواهد در راستای ارتقای نرخ باروری 
در دستور کار دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گرفته است.

مطلق اف��زود: در ای��ن بازنگ��ری، ارتقای فرآینده��ای آموزش 
 و مش��اوره در راس��تای افزایش نرخ ب��اروری و حف��ظ و ارتقای 
شاخص های س��المت مادر و کودک مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به زمان بر بودن فرآیند بازنگری و انتش��ار 
بسته های خدمت، دانشگاه های علوم پزشکی باید برنامه ریزی 
 الزم برای منظور کردن مواردی که به آن ها ابالغ ش��ده است را 
در دس��تور کار برنامه های عملیاتی خود ق��رار دهند.وی افزود: 
با توجه ب��ه افزایش س��ن ازدواج، هرگون��ه تاخی��ر در بارداری 
اول، از دس��ت دادن فرصت ه��ای زمانی برای باروری س��الم را 
به دنبال خواهد داش��ت. این در حالی اس��ت که با این تاخیرها 
هرگونه ناباروری موج��ود احتمالی نیز از نظر پوش��یده مانده و 
فرصت تش��خیص زودرس ناباروری نیز از دست می رود.مطلق 
 گفت: به عبارت دیگر کاهش این فاصله زمان��ی، یکی از عوامل

 تضمین کننده وجود فرصت طالیی تشخیص زودرس و درمان 
زوجین نابارور است.وی تصریح کرد: بنابراین به دانشگاه ها ابالغ 
 شده اس��ت بحث آموزش و مش��اوره با زوجین مراجعه کننده

 در راستای کاهش این فاصله زمانی از وضعیت موجود )۳/5 سال( 

و پرهیز از تاخیر بیش از حد در بارداری اول براساس مبانی باروری 
سالم را در مشاوره باروری سالم ادغام کنند.

     حداکثر مدت زمان باروری اول 2 سال باشد
به گفته مطلق در پیش نویس نهایی ش��ده طرح جامع جمعیت 
و تعالی خانواده )که در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی 
است(، حداکثر مدت زمان جهت بررس��ی زوجین فاقد فرزند از 
نظر ناباروری دو سال تعیین ش��ده است.مدیر کل دفتر سالمت 
جمعیت، خانواده و م��دارس افزود: همچنین طبق بررس��ی ها 
میانگین فاصله زمانی بین فرزندان نیز به بیش از 5 سال رسیده 
است.وی با اعالم این که حداقل فاصله مطلوب بین دو بارداری 
از نظر ابعاد سالمت ۳ سال و حداکثر این فاصله زمانی 5 سال در 
نظر گرفته می شود، گفت: بنابراین افزایش فاصله بین بارداری ها 
به بیش از 5 سال، ضمن کاهش فرصت های باروری سالم برای 
مادر و کودک وی، افزایش مخاطرات سالمت مادر و کودک را به 
دنبال خواهد داش��ت. وی افزود: به عبارت دیگر با افزایش بیش 
از حد فاصله بین فرزندان هم امکان دس��ت یابی به  تعداد فرزند 
دلخواه در یک خانواده کمتر شده و هم فرصت بارداری با بهترین 
ش��رایط از مادر گرفته خواهد ش��د.مطلق بیان داشت: توجه به 
 این نکته نیز ضروری است زیرا با توجه به روند شیوع بیمار های 
غیر واگیر در کشور، با افزایش سن، خطر بیماری های غیرواگیر 
نیز باال خواهد رفت.وی از دانش��گاه های علوم پزشکی خواست 
 نس��بت به شناس��ایی زوجین در ش��رایط فوق اق��دام کرده و

 آموزش های الزم در این خصوص را به آنان ارایه کنند.

تاکسیرانان اصفهانی تا پایان س��ال جاری برای دریافت وام 
 و تسهیالت س��امانه هوشمند تاکس��ی اقدام کنند احتمال

 می رود نرخ س��ود این تس��هیالت در س��ال آینده تغییر و 
افزایش یابد.

علیرضا تاجمیرریاحی با بیان این که سعی داریم تا پایان سال 
حدود ۶ هزار دستگاه تاکس��ی را به سامانه هوشمند تاکسی 
تجهیز کنیم گفت: با راه اندازی دومین کارگاه نصب سامانه 

هوشمند تاکسی این مهم محقق خواهد شد.
وی می افزاید: تاکن��ون درحدود یک هزار و ۹۰۰ تاکس��ی 
سامانه هوش��مند نصب ش��ده و با توجه به اس��تقبال خوب 
ش��هروندان و رانندگان در نظر داریم ، دومین کارگاه نصب 
سامانه هوشمند تاکسی را راه اندازی کنیم تا در پایان سال 
بیش از 5۰ درصد از ۱۰ هزار و ۴۰۰ دس��تگاه تاکسی به این 

سامانه مجهز شوند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان با اشاره 
به این که به رانندگان وام پنج س��اله با سود ۱5 درصد برای 
سامانه هوش��مند تاکس��ی اعطا می ش��ود که نیازی هم به 
ضامن ندارد و به عنوان تس��هیالت در اختیار تاکس��یرانان 
 قرار می گیرد ادامه داد: این وام در اقساط بلند مدت تا سقف

 ۶۰ قس��ط پرداخت می ش��ود و بانک عامل برای پرداخت 
تس��هیالت به تاکس��ی داران، بانک ملی ایران اس��ت و این 
تسهیالت را با ضمانت بس��یار آس��ان در اختیار متقاضیان 
قرار می ده��د. وی به رانن��دگان توصیه کرد: تا پایان س��ال 

برای دریاف��ت این تس��هیالت اقدام کنند چ��را که احتمال 
 می رود س��ود ای��ن وام در س��ال جدی��د تغیی��ر و افزایش

 یابد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان، محاسبه 
خودکار کرایه، پرداخت الکترونیکی کرایه، واریز مبلغ کرایه 
به حس��اب راننده را از قابلیت های سامانه هوشمند تاکسی 
دانست و تصریح کرد: کارتخوان یکی از مهمترین قسمت های 
این س��امانه اس��ت که توس��ط کمپانی eb در کره جنوبی 
طراحی شده و از طریق آن کرایه مسافر دریافت می شود، این 
کارتخوان قابلیت پرداخت کرای��ه از طریق اصفهان کارت و 

کارت های عابر بانک را داراست.
وی به س��خت افزار ه��ای تهیه ش��ده بر روی س��امانه های 
 هوش��مند، س��اخت ک��ره جنوب��ی اش��اره ک��رد و گف��ت:

 بر روی بیش از ۶۰ هزار تاکس��ی در دنیا نصب ش��ده است. 
برخی از اجزای این س��امانه توسط ش��رکت های کره ای به 
صورت کامال اختصاصی و برای اولین بار در دنیا برای پروژه 
سامانه هوشمند اصفهان طراحی و س��اخته شده اند و کلیه 
نرم افزار های مورد نیاز توسط شرکت اتیک پیاده سازی شده 
اس��ت.تاجمیر ریاحی ادامه داد: تمامی نقل و انتقاالت مالی 
در سامانه هوش��مند تاکس��یرانی اصفهان با استاندارد های 
 بانکی صورت می گیرد و امکان هر گون��ه دخل و تصرف و یا 
جابه جایی بدون اج��ازه صاحب حس��اب در آن غیر ممکن 

است.

 به رانندگان
 وام پنج ساله با 
سود ۱۵ درصد 
برای سامانه 
هوشمند تاکسی 
 اعطا می شود
 که نیازی هم به 
ضامن ندارد

 حداقل فاصله 
 مطلوب بین
 دو بارداری از نظر 
 ابعاد سالمت
 3 سال و حداکثر 
 این فاصله زمانی
 ۵ سال در نظر 
گرفته می شود

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان: تا پایان سالبرنامه افزایش باروری به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد؛

6 هزار تاکسی هوشمند می شوند حداکثر زمان باروری بعد از ازدواج
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چهره روزيادداشت

راهور،شماره گذاری اسکانیا را 
متوقف کرد

.  پلی��س راهنمای��ی و رانندگی کش��ور س��رانجام ش��ماره گذاری 
 اتوبوس های اس��کانیا را متوقف کرد.پیش از این به اس��کانیا مهلتی 
3 ماهه داده شده بود تا معایب اتوبوس های خود را بر طرف کند  در 
غیر این صورت ش��ماره گذاری این خودرو متوقف می ش��ود.به نظر 

می رسد اسکانیا نتوانسته این معایب را بر طرف کند.

 بورس با لغو تحريم ها 
سودآورتر می شود

رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ب��ا بیان این که چش��م انداز 
 بازار سهام مثبت و امیدوار کننده است، به س��رمایه گذاران به ویژه
  ت��ازه وارده��ا توصی��ه ک��رد از رفتاره��ای هیجانی پرهی��ز کنند.

علی صالح آبادی در مصاحبه ب��ا رادیو اقتصاد اف��زود: معموال افراد 
حرفه ای در ش��رایط افزایش قیمت، س��هام خود را می فروشند و با 
کاهش ش��اخص ها ، خریداری می کنند.صالح آبادی افزود : خوراک 
پتروشیمی هم مدنظر نمایندگان و دولت است تا به گونه ای تعیین 
شود که ضمن تشویق سرمایه گذاری ها ، س��ودآوری ها نیز بیشتر 
شود و قیمت گاز تابع قیمت جهانی نفت اس��ت و ابهام و مشکلی از 

این لحاظ وجود ندارد.

 چینی ها لوسترهای ايرانی را
 هم خاموش کردند

واردات لوس��ترهای چینی بزرگ ترین ضربه را ب��ه تولیدکنندگان 
داخ��ل وارد کرده اس��ت. صنعت لوسترس��ازی ای��ران مانند برخی 
موارد دیگر به دلی��ل واردات کاالهای چینی کم کیفی��ت و ارزان و 
همچنین فقدان ثبات در قیمت مواد اولیه با مش��کالتی مواجه شده 
و برخی از کارگاه های تولید لوس��تر نیز تعطیل شده است. ایران به 
دلیل کیفیت مصالح و طراحی لوستر از کشورهای صاحب سبک در 
لوسترسازی محسوب می شود تا جایی که نمونه هایی از لوسترهای 
ایرانی زینت بخش موزه های جهان است اما با این وجود بنا بر اعالم 
اتحادیه های لوسترسازان و لوسترفروش��ان کشور حدود 20 درصد 
از کارگاه های س��اخت لوستر طی س��ال اخیر تعطیل  شده و برخی 

تولیدکنندگان، واردکننده لوسترهای چینی شده اند .

 صادرات بیش از 700 تن  آاليش 
غیرخوراکی دام از استان 

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
بی��ش از 700 تن آالی��ش غیرخوراکی دامی اس��تان ب��ه ارزش دو 
میلیون و پانصد هزار دالر به خارج ازکش��ور صادر ش��د. به گزارش 
 ایرنا، اکبر حسینی با اش��اره به این که افزایش صادرات غیرنفتی از 
سیاست های دولت یازدهم است افزود: سعی داریم با اجرای برنامه 
منظم و برداش��تن موانع، زمینه تشویق س��رمایه گذاران در بخش 
صادرات ف��رآورده های خ��ام دام خوراکی و غیرخوراک��ی را فراهم 
کنیم.  وی با اش��اره به این که صادرات محصوالت مازاد دامپروری 
و دامپزش��کی و فرآورده های ای��ن صنعت از مناب��ع مهم صادرات 
غیرنفتی کشور به ش��مار می رود، افزود: در این خصوص از ابتدای 
سال عالوه بر فرآورده های خام دامی میزان قابل توجهی از صادرات 
آالیش غیرخوراکی دامی از استان اصفهان به کشورهای جهان وجود 

داشته است.

 قیمت خودروهای وارداتی 
6 میلیون تومان کاهش يافت

رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی کشور از 
کاهش قیمت خودروهای وارداتی به دنبال لغو تحریم صنعت خودرو 
خبر داد.حس��ن زمانی افشاراظهارداشت: در چند روز اخیر به دنبال 
لغو تحریم صنعت خودرو و افت نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی 
نیز کاهش یافته است.وی با بیان این که به عنوان مثال در خودروهای 
 وارداتی با س��طح قیمتی بین 140 تا 180 میلیون تومان قیمت ها

 به طور میانگین شش میلیون تومان کاهش داشته است، خاطرنشان 
کرد: پیش بینی می کنیم که در صورت ادامه شرایط فعلی قیمت ها 

بیش از این کاهش یابد.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی کشور ادامه 
داد: برخالف خودروهای وارداتی کاهش��ی در قیم��ت خودروهای 
داخلی نداشته ایم. البته در صورت بهبود فضا و کاهش بیشتر نرخ ارز 

قیمت خودروهای داخلی نیز باید کاهش یابد.
وی با بیان این ک��ه لغو تحریم صنعت خ��ودرو انتظار کاهش قیمت 
خودروهای داخل��ی را در بین مصرف کنندگان ایجاد کرده اس��ت ، 
تصریح کرد:  در چند روز گذش��ته بسیاری از مصرف کنندگان خرید 

خودروهای داخلی را به امید کاهش قیمت ها متوقف کرده اند.

 توزيع عادالنه آب
 با کیفیت يکسان 

 افتتاح  مرکز پاسخگويی 
۹۹۹0 منطقه ۳ کشور 

مدیر آب رسانی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت : آب با کیفیت 
 یکسان در ش��هرهای تحت پوش��ش طرح آب رس��انی اصفهان بزرگ توزیع

 می ش��ود .ناصر اکبری با اش��اره به 640 متر اجرای اتصاالت خطوط رفت و 
برگشت چاه های شماره 11 ،  7 و  1  فلمن به منابع هزار جریب ، پیالف و گورت 
خاطرنشان ساخت : برخورداری مردم استان اصفهان از کیفیت یکسان آب از 

اولویت های شرکت بوده است .
وی اف��زود : انتق��ال آب چ��اه ه��ای ش��ماره 11 ،  7 و  1  فلم��ن ب��ا 
 اج��رای 640 مت��ر لول��ه ه��ای ه��زار ف��والدی ص��ورت گرف��ت و آب این

 3 چاه با لوله هایی ب��ه قط��ر 1400 ، 100 و 800 میلی متر ب��ه منابع هزار 
 جریب، پیالف و گورت متصل می شود و با مختلط شدن با آب این منابع که از
  تصفیه خانه باباش��یخعلی می باش��د آب با کیفیت یکس��ان به ش��هرهای

تحت پوشش طرح اصفهان بزرگ توزیع می گردد .

معاون بازاریاب��ی و فروش ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان گف��ت: مرکز 
پاس��خگویی ۹۹۹0 منطقه 3 کش��ور در مرک��ز مخابراتی اس��تقالل افتتاح 
شد.مسعود بهاریان با بیان این که در کشور 8 مرکز پاسخگویی ۹۹۹0 فعالیت 
دارد، اظهار داشت: در این مرکز 37 نفر پاسخگو در شیفت های مختلف کاری 
به صورت شبانه روزی پاسخگوی سواالت مشترکان تلفن همراه استان های 
چهار محال و بختیاری،یزد، کرمان و اصفه��ان خواهند بود. وی افزود: تماس 
با این مرکز رایگان بوده و در صورت اضافه ش��دن سرویس های دیگر از سوی 
شرکت ارتباطات سیار ایران، قابلیت توسعه تا ۵۵ نفر پاسخگو نیز فراهم است. 
معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات اس��تان اصفهان با اشاره به این که 
بر اس��اس آمار، روزانه ۹ هزار تماس ورودی در این مرکز ثبت می شود، بیان 
داشت: این مرکز با پشتیبانی از حدود 8 میلیون نفر جمعیت در چهار استان، 

پاسخگوی مشکالت و سواالت تلفن همراه خواهد بود. 

اولین همایش بین المللي ایده هاي نو در کشاورزي در ادامه 
برگزاري شش دوره موفق همایش ملي و منطقه اي ایده هاي 
نو در کشاورزي در تاریخ 6 و 7 بهمن ماه سال 13۹2 در محل 
سالن همایش هاي بین المللي امیرکبیر دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار مي گردد. رییس دانشکده 
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( 
با اعالم این خبر افزود: محور های این همایش که با حضور 
اس��اتیدی از دانش��گاه های معتبر انگلیس، امریکا و دیگر 
کش��ورها برگزار خواهد شد عبارت اس��ت ازطراحي فضای 
سبز، باغباني، ماشین آالت کشاورزی، گیاه پزشکي، زراعت 
و  اصالح نباتات، محیط زیس��ت، خاک شناسي، مهندسي 
 آب � هیدرول��وژی، عل��وم و صنای��ع غذایي و عل��وم دامي

 می باشد. 
وی افزود: مراسم افتتاحیه همایش در صبح روز یک شنبه 
مورخ ۹2/11/6 با سخنراني مسوولین کشوری و استاني آغاز 
خواهد شد و بعد از ظهر با ارایه سخنراني  همزمان در 3 سالن 

مجزا ادامه خواهد یافت.
مرتضایی نژاد گفت: در روز دوش��نبه م��ورخ ۹2/11/7 نیز 
سخنراني ها در سه سالن به طور همزمان ادامه خواهد داشت 
و بعد از ظهر مراسم اختتامیه  و قطع نامه پایاني همایش را با 

حضور مسوولین و اساتید دانشگاه خواهیم داشت.

 تکنسین خط بسته بندي نیمه اتوماتیک شرکت فوالدمبارکه 
 اصفهان گف��ت: تولی��د کالف س��رد در خط بس��ته بندي

 نیمه اتوماتیک ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان 12/۵ درصد 
افزایش یافت.

موسوی با بیان این که 1۵دی امس��ال ۹30 تن کالف سرد 
شامل روغنی- گالوانیزه و رنگی در این خط تولید شد، افزود: 
 رکورد قبلي تولید کالف س��رد در ۵ مهر ماه، 760 تن ثبت

 شده بود.
وی حذف زمان های از دست رفته، استفاده بهینه از تجهیزات 
برای رس��یدن به ظرفیت اسمی خط بس��ته بندی و تالش 
 کارکن��ان را ازعوامل افزای��ش تولید در خط بس��ته بندي 

نیمه اتوماتیک عنوان کرد. 
تکنسین خط بسته بندي نیمه اتوماتیک شرکت فوالدمبارکه 
اصفهان تاکید کرد: خط بسته بندی نیمه اتوماتیک فروردین 
امس��ال، با تالش کارشناس��ان داخلی و با هزینه ای افزون 
بر 110میلیارد ریال و 2 میلیون و 200 ه��زار یورو با هدف 
باالبردن کیفیت بسته بندی و ارتقای شرایط کاری و ضریب 

ایمنی کارکنان به بهره برداری رسید. 
 وی ی��ادآور ش��د: عم��ده مص��رف کالف س��رد در صنایع

 خودرو سازی و لوازم خانگی است. 

معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزی��ر صنعت از برنامه 
وزارت صنعت برای آزادس��ازی قیمت سنگ آهن خبر داد 
و در مورد بسته حمایتی این وزارتخانه از صنایع معدنی در 
فاز دوم هدفمندی گفت: قیمت گاز برای فوالد و س��یمان 
کمتر از سایر صنایع خواهد بود.جعفر س��رقینی ، در مورد 
برنامه دولت برای آزادسازی قیمت سنگ آهن اظهارداشت: 
وزارت صنعت اصراری برای کنترل قیمت سنگ آهن ندارد 
 البته آزادسازی قیمت س��نگ آهن در طول یک سال اتفاق

 نمی افتد.
وی ادامه داد: اگر بحث عوارض صادرات س��نگ آهن و حق 
انتفاع معادن سنگ آهن مش��خص شود، دولت طی 3 سال 
آینده هیچ دخالتی در تعیین قیمت سنگ آهن نمی کند و 
 تالش می کنیم که حق انتفاع معادن سنگ آهن ضرری به 
معدن کاران نزند و حتی س��ود آن ها نی��ز پایین نیاید.وی 
همچنین با بیان این که دریافت عوارض صادرات سنگ آهن 
قطعی است، گفت: فعال برای سال آینده عوارض 10 درصدی 
 تصویب ش��ده و این موارد به ط��ور پلکانی در س��ال ۹4 به

 1۵ درص��د و در س��ال ۹۵ ب��ه 20 درصد خواهد رس��ید و 
 ع��وارض ب��رای س��ال ۹6 در 20 درص��د متوق��ف خواهد

 شد.

رییس مرکز فنی و حرفه ای سمیرم گفت: بیش از 23 درصد 
از کارآموخته های مرکز فنی و حرفه ای سمیرم جذب بازار کار 

شده یا به صورت خوداشتغالی فعالیت می کنند.
سید رضا موسوی با اشاره به عملکرد موفق این مرکز در سطح 
استان اصفهان اظهار داشت: مرکز فنی و حرفه ای سمیرم از 
تمامی شهرس��تان های هم طراز از نظر جمعیت و یا حتی از 
شهرستان هایی که یک تا چهار برابر این شهرستان جمعیت 

دارند از نظر عملکرد آموزشی باالتر است.
وی از همکاری 20 مربی حق التدریس در زمینه آموزش های 
مهارتی با این مرکز خبر داد و اف��زود: مرکز فنی و حرفه ای 
سمیرم در بخش آموزش های روس��تایی و نیز آموزش های 

کشاورزی در جایگاه اول تا سوم استان قرار دارد.
رییس مرکز فنی و حرفه ای سمیرم تصریح کرد: از میان ۵3 
مرکز آموزشی سطح اس��تان تنها 13 مرکز به عنوان مرکز 
معین آزمون بودند که از س��ال ۹0 ب��ا پیگیری های مکرر، 
مرکز س��میرم به جمع مراکز معین پیوس��ت و آزمون های 
کارآموزان این مرکز به صورت هماهنگ و مستقل از مراکز 

دیگر برگزار می شود.
وی ادام��ه داد: بیش از 23 درص��د از کارآموخته های مرکز 
 فنی و حرفه ای س��میرم جذب بازار کار ش��ده یا به صورت

 خود اشتغالی فعالیت می کنند.

صنعت مادر نرخکشاورزی بازار کار

اولین همايش بین المللي 
ايده هاي نو در کشاورزي 

افزايش  تولید کالف سرد 
خط بسته بندي فوالد

 قیمت سنگ آهن
 آزاد می شود

 جذب کارآموخته های
 فنی و حرفه ای در بازار کار

اخبار کوتاه

4
57 میلیون و364 هزار دالر کاال از کاشان صادر شد

مسوول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر در کاشان گفت: ۵7 میلیون و 364 هزار دالر کاال در سه ماه سوم 
امسال از این شهرستان صادر شد.  محمود زارع صفی آبادی ، افزود: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل به لحاظ ارزش 12 درصد و از نظر وزن نیز 27 درصد افزایش داشته است.
   افزايش قیمت بنزين

 بايد براساس تورم باشد
ایرج ندیمی/ عضو کمیسیون اقتصادی 

نمی توان به یکب��اره 400 تومان قیمت بنزی��ن را افزایش داد بلکه 
افزایش قیمت باید مطابق با تورم 2۵ درصدی هدف گذاری ش��ده 

برای سال آینده معین شود.
دولت رویکرد معیش��تی دارد، بنابراین به این موضوع توجه می کند 
که انتخ��اب گزینه هایش منجر ب��ه گرانی نش��ود.درخصوص این 
که با توجه ب��ه بحث های مطرح ش��ده در خص��وص قیمت بنزین 
آیا قیمت بنزی��ن به 1200 
تومان می رس��د، باید گفت 
 در رابط��ه با قیم��ت بنزین

دو بحث وج��ود دارد، یا این 
که هدفمندی را در ۵ سال و 
به طور کامل و مطابق اهداف 
قانون اجرا کنی��م یا این که 
اصالحی��ه ای ب��رای قانون 

داشته باشیم.
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معاون امور عمرانی اس��تاندار اصفهان گفت: احداث راه آهن 
س��ریع الس��یر تهران - اصفهان به صورت جدی و مس��تمر 

پیگیری می شود.
محمدعلی طرفه  با اش��اره به لزوم اجرای طرح های جدید و 
نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای استان اصفهان، 
افزود: از همه مسووالن اجرایی انتظار می رود تمام تالش خود 

را برای احیای حوزه حمل و نقل استان به کار گیرند.
وی اظهارداشت: راه اندازی قطار سریع السیر در کاهش زمان 
سفر، ارتقای ایمنی س��فر و جلوگیری از تصادفات جاده ای 

تاثیر به سزایی خواهد داشت.
 مع��اون ام��ور عمران��ی اس��تاندار اصفه��ان تصری��ح کرد: 
صرف��ه جویی حاص��ل از این پ��روژه در نگهداش��ت مصرف 
سوخت، می تواند به میزان قابل توجهی در کاهش آالیندگی 

کشور تاثیر داشته باشد.
وی، محور تهران- قم - اصفهان را از محورهای پر رفت و آمد 
کش��ور دانس��ت و تصریح کرد: با توجه به تقاضای انبوه سفر 
 در این مسیر، اجرای طرح قطار س��ریع السیر با طول حدود 
410 کیلومتر به عنوان اولین مسیر در کشور مد نظر وزارت 

راه و شهرسازی قرار گرفته است.
معاون امورعمرانی اس��تاندار اصفهان ، تقلیل زمان سفر بین 
مسیر تهران و اصفهان به حدود دو ساعت، افزایش ایمنی سفر 
و جلوگیری از تصادفات جاده ای با توجه به تردد زیاد در این 
مس��یر، صرفه جویی در وقت مردم، صرفه جویی در مصرف 

سوخت و استفاده از تکنولوژی های نوین و بومی را از اهداف 
این طرح بیان کرد.

رییس شورای هماهنگی ترافیک استان اصفهان اظهارداشت: 
پالن و پروفیل مسیر، طراحی و نقشه های یک دویستم تهیه 
شده و نقش��ه های مسیر ازسوی مش��اور و شرکت ساخت و 

توسعه در حال انجام است.
وی از پیشرفت فیزیکی 67 درصدی مسیر قم - اصفهان خبر 
داد و افزود: عملیات اجرایی 30 کیلومتر انتهای این مس��یر 
 هم با تشکیل کمیته آزادسازی وارد مرحله عملیاتی خواهد

 شد.
طرفه تاکید کرد: با توجه به عدم پیش��رفت عملیات اجرایی 
مسیر تهران - قم تاکید اس��تان بر فعال و عملیاتی شدن این 

مسیر است.
معاون امور عمرانی اس��تاندار اصفهان طول مس��یر پروژه را 
410 کیلومتر اعالم ک��رد و اف��زود: 170 کیلومتر آن فاصله 
تهران - قم و 240 کیلومتر آن فاصله قم - اصفهان به صورت 

دو خطه است.
وی سرعت پیش بینی ش��ده قطار را حداکثر 300 کیلومتر 
در س��اعت عنوان کرد و گفت: باتوجه به پی��ش بینی هفت 
 ایستگاه در مسیر قم - اصفهان که سه ایستگاه آن در میمه،

 مورچه خورت و در مجاورت ورزش��گاه نقش جهان اصفهان 
است، باید سیس��تم حمل و نقل عمومی اصفهان، هماهنگی 

الزم را با این طرح انجام دهد. 

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تشریح 
طرح ساماندهی سهمیه های ویژه بنزین برخی از خودروها، 
اعالم کرد: با اجرای این طرح سهمیه های ویژه ماهانه بنزین 
400 تا 120 لیتری برخ��ی از خودروها ب��ه 60 لیتر در ماه 

کاهش می یابد.
س��ید مجتبی ش��فیعی درب��اره جزییات طرح س��اماندهی 
سهمیه بنزین خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی، گفت: 
برخی از خودروها همچون انواع وانت بارها با وجود دریافت 
سهمیه های بنزین نیمه یارانه ای با قیمت 400 تومانی عمال 

در خدمت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نیستند.
 رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت کشور با اعالم 
 این که از این رو طرح س��اماندهی س��همیه های ویژه بنزین 
وانت بارها آغاز ش��ده اس��ت، تصریح ک��رد: در حال حاضر 
 حدود دو میلیون وانت بار در سطح کشور به عنوان وانت بار 

حمل و نقل عمومی فعالیت می کنند.
این مقام مس��وول ب��ا تاکید ب��ر این ک��ه در ف��از اول طرح 
س��اماندهی عمال 700 هزار دس��تگاه وانت بار اصال در این 
طرح مشارکت نکردند، اظهار داشت: از این رو یک میلیون و 
300 وانت بار در طرح ساماندهی شناسایی و ثبت نام شدند.

وی با یادآوری این که در این مرحله سهمیه های ویژه بنزین 
400 تومانی که بین 400 تا 120 لیتر در ماه بود به سهمیه 
بنزین خودروهای ش��خصی یعنی ماهان��ه 60 لیتر کاهش 
یافت، گفت: از سوی دیگر هم اکنون با مشارکت دستگاه های 

 مختل��ف زیربط ط��رح جدی��د س��امان دهی و شناس��ایی
 وانت بارهای عمومی در دستور کار قرار گرفته است.

شفیعی با بیان این که در مجموع پیش بینی می شود حدود 
700 هزار دس��تگاه وانت بار به عنوان وانت ب��ار عمومی در 
خدمت ناوگان حمل و نقل عمومی کش��ور هس��تند، تبیین 
کرد: در شرایط فعلی به طور متوس��ط روزانه 14/1 میلیون 
لیتر بنزین 400 تومانی توس��ط وانت بارها مصرف شده که 
پیش بینی می ش��ود با اجرای طرح ساماندهی روزانه حدود 
1/6 میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین این دسته از 

خودروها شود.
رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعالم این 
که مرحله بعدی طرح ساماندهی سهمیه بنزین خودروها به 
آژانس های تاکسی و خودروهای آموزش رانندگی اختصاص 
دارد، گف��ت: با درخواس��ت اتحادیه اتومبیل کرایه و س��ایر 
اصناف فعال در این حوزه شناسایی و ساماندهی سهمیه های 
 بنزین این دس��ته از خودروها در دس��تور کار ق��رار گرفته

 است.
این مقام مسوول با بیان این که در این مرحله هم پیش بینی 
صرفه جویی روزانه دو میلیون لیتری در مصرف بنزین خواهد 
 شد، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح سهمیه های بنزین

 به طور کام��ل حذف نمی ش��ود بلکه س��همیه های ویژه به 
سهمیه بنزین 60 لیتری عادی خودروهای شخصی کاهش 

می یابد.

 با اجرای اين طرح 
 سهمیه های بنزين
  به طور کامل
 حذف نمی شود 
بلکه سهمیه های 
ويژه  به  سهمیه 
بنزين 60 لیتری 
عادی خودروهای 
شخصی کاهش 
می يابد

راه اندازی
 قطار سريع السیر 
 در کاهش
  زمان سفر 
ارتقای ايمنی سفر 
و  جلوگیری از 
تصادفات
 جاده ای تاثیر
 به سزايی
 خواهد داشت

طرح جديد حذف سهمیه های ويژه بنزين؛ معاون امور عمرانی استاندار اصفهان:

جزییات قطع سهمیه های بنزین 400 لیتریاحداث قطار سریع السیر را پیگیری می کنیم



یادداشت

چاپ نخست کتاب طبیعت گردی در ایران تالیف مشترک نسرین صالحی و محمدعلی فیاضی منتشر 
شد.به گزارش ایمنا، این کتاب که در انتشارات میرماه، با شمارگان 2 هزار نسخه و بهای 300 هزار ریال به 
چاپ رسیده در دو فصل عمده به معرفی فعالیت های گردشگری و جاذبه های استانهای کشور می پردازد.
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کتاب طبیعت گردی در ایران منتشر شد
هفتیادداشت

»بنی اعتماد« سینمای مستند را 
کالبدشکافی می کند

مدیر تاالر هنر گفت: دو نشست تخصصی 
پیرامون سینمای مستند ایران با حضور 
رخشان بنی اعتماد در تاالر هنر اصفهان 

برگزار می شود.
میثم بکتاش��یان در گفت وگ��و با فارس 
در اصفهان اظهار داش��ت: ت��االر هنر در 
ادامه سلسله نشست های خود در زمینه 
س��ینمای مس��تند ایران س��وم و چهارم 
بهمن ماه میزبان رخشان بنی اعتماد، فیلم ساز بزرگ ایران است.وی افزود: 
زاون قوکاسیان نیز در این نشس��ت دو روزه مجری کارشناس است و به 
سخنرانی پیرامون سینمای مستند می پردازد.مدیر تاالر هنر اصفهان با 
بیان این که، ظرفیت شرکت در این نشست ها محدود است، گفت: به این 
دلیل که در پایان این نشست ها گواهی نامه معتبری به شرکت کنندگان 
اهدا می شود، ظرفیت شرکت در آن محدود است.وی اضافه کرد: نگاه نو، 
تجربه و تفکر از موضوعاتی اس��ت که  در سلس��له نشست های سینمای 

مستند ایران بررسی می شود.

 ۳۶5 اثر خوشنویسی و نقاشی
 به جشنواره تجسمی فجر راه یافت

     بیش از 3۶۵ اثر نقاشی و خوشنویسی به 
ششمین جشنواره بین المللی هنرهای 
تجس��می راه یافت.انتخ��اب نهایی آثار 
نقاشی و خوشنویس��ی به پایان رسید و 
۱۱0 اثر نقاش��ی از ۹۴ نف��ر و 2۵۵ اثر 
خوشنویس��ی از ۱۸۱ خوشنویس برای 
جش��نواره پذیرفت��ه ش��د. در رش��ته 
خوشنویس��ی در گرای��ش نس��تعلیق، 
غالمحسین امیرخانی، محمد سلحشور و علی شیرازی ۱33 اثر، در گرایش 
شکسته نستعلیق یداهلل کابلی خوانس��اری، مجتبی ملک زاده و محمد 
حیدری ۸۸ اثر و در گرایش نسخ و ثلث احمد عبدالرضایی، سیدرضا بنی 
رضی و علی رضاییان 3۴ اثر را برای جش��نواره انتخاب کردند. در رشته 
نقاشی با موضوع »انسان معاصر« یعقوب عمامه پیچ، احمد وکیلی، مجید 
حسینی راد، کاظم چلیپا و مرتضی افشاری ۱۱0 نقاشی را برای جشنواره 
 انتخاب کردند. اس��امی هنرمندانی که آثارش��ان به ششمین جشنواره

 بین المللی هنرهای تجس��می فجر راه یافته است در سایت جشنواره به 
نشانی www.ivafestival.ir اعالم شده است. گفتنی است؛ ششمین 
جش��نواره بین المللی هنرهای تجس��می فجر در بخش ملی)نقاش��ی، 
 خوشنویسی، نگارگری، سرامیک هنری و مجس��مه سازی(، بین الملل

) عکاسی، کاریکاتور، پوس��تر و تصویرسازی( و مکمل)فیلم های مستند 
هنرهای تجسمی( ۱۴ بهمن تا چهارم اسفند ماه برگزار می شود. 

 نمایش »مردگان مشغول کارند« 
در خمینی شهر روی صحنه می رود

نویس��نده و کارگردان نمای��ش مردگان 
مش��غول کارند گفت: نمایش »مردگان 
مش��غول کارن��د« از 2۹ دی م��اه تا ۱۴ 
بهمن ماه در سینما فرهنگ خمینی شهر 
روی صحن��ه م��ی رود. امید نی��از  اظهار  
داشت: 2۹ دی  ماه تا ۱۴ بهمن  ماه سینما 
فرهنگ خمینی شهر میزبان تئاتر کمدی 
»مردگان مش��غول کارند«، می شود.وی 
افزود: نمایش مردگان مشغول کارند پس از چند اجرای موفق در اصفهان، 
با دعوت مسووالن اداره فرهنگ و ارشاد خمینی شهر در این شهرستان روی 
صحنه می رود.این نویس��نده و کارگ��ردان ادام��ه داد: نمایش »مردگان 
مشغول کارند « به تهیه کنندگی عبدالرسول زارع آماده شده است که با 
 موسیقی هومن همامی  و صدای س��االر عقیلی روی صحنه می رود.وی 
در خصوص داستان این نمایش بیان کرد: انسان در زمین متحمل سختی ها 
و دشواری های متفاوتی می شود که نمایش »مردگان مشغول کارند« این 

سختی ها را با روایت طنز بیان می کند.

 90درصد ترانه های موسیقی پاپ 
در ایران محتوا ندارد

یک شاعر گفت: تعدادی از فعاالن موسیقی 
پاپ کش��ورمان اطالع چندانی از ادبیات 
ندارند و همین امر باعث ش��ده است ۹0 
درصد ترانه ها با ادبیات نادرس��ت، بدون 
 محت��وا و ن��ازل وارد موس��یقی کش��ور

 شود. »سعید بیابانکی« افزود: کالم و ترانه 
های موس��یقی پاپ کش��ورمان بیش��تر 
عاطفی، احساسی و عاشقانه و از نوع بسیار 
نازل است. وی اظهار  داشت: ما کالم فاخری در این ترانه ها نمی بینیم که 
 یکی از مهمترین دالیل آن ورود نکردن ش��عرای حرفه ای به این عرصه

 است. 
به گفته وی، شاعران حرفه ای در سال های گذشته با وجود رونق موسیقی 
پاپ، وارد میدان نشده اند و کار چندانی از آن ها در ترانه ها و کالم موسیقی 
نمی بینیم. وی با اشاره به این که برخی شعرا این کار را قبول ندارند و آن 
را دور از ش��ان خود می دانند، گفت: اختالف س��نی بین تولیدکنندگان 
 موس��یقی پاپ و ش��اعران نیز یکی دیگ��ر از دالیل این فاصل��ه گرفتن

 است. 

 سینما  2 روز 
رایگان شد

 راه اندازی بانک » ترانه « 
کشور 

  حبیب اهلل ایل بیگي با اعالم این خبر گفت: پنج ش��نبه دهم بهمن »س��ینما 
سالم« نام گرفته است و سینماهاي سراسر کش��ور در این روز رایگان میزبان 
مردم خواهند بود.  وی افزود: هزینه سینما و تهیه کنندگان را سازمان سینمایي 
پرداخت مي کند تا مردم در این روز رایگان به تماشاي فیلم هاي مورد عالقه خود 
بنشینند. وي اضافه کرد: عالوه بر دهم بهمن،2۱شهریور که »روز سینما« است 
نیز مردم مي توانند رایگان به سینما بروند. عضو شوراي مدیران سازمان سینمایي 
ادامه داد: فیلم هاي سینمایي با همکاري مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان ها، انجمن سینماداران، خانه سینما، کانون پخش کنندگان و معاونت آثار 

سازمان سینمایي ،رایگان اکران خواهد شد. 
مدیر کمیته سینما س��الم افزود: هنرمندان در روز سینما سالم به استان هاي 

مختلف مي روند و با مردم به تماشاي آثار سینمایي خواهند نشست. 

     مس��وول دفتر ترانه حوزه هنری از آغاز به کار نخستین بانک ترانه کشور از 
سوی این دفتر در اسفند ماه سال جاری خبر داد.سعید بیابانکی شاعر و مسوول 
دفتر ترانه حوزه هنری از آماده بهره برداری ش��دن نخستین بانک ترانه ایران 
از سوی این دفتر خبر داد و گفت: بانک ترانه مراحل طراحی خود را پشت سر 
گذاشته و به زودی تا پیش از پایان س��ال رونمایی خواهد شد. وی افزود: این 
پایگاه اینترنتی مرجع دریافت و ثبت تمامی ترانه هایی خواهد بود که از سوی 
شاعران ایرانی سروده شده است و با ثبت در این پایگاه از خطر سرقت و استفاده 
غیر قانونی به دور خواهد ماند. در کنار این موضوع بانک ترانه این امکان را فراهم 
می کند تا شاعران بتوانند آثار خودش��ان را به ثبت برسانند. منتهی ترانه های 
ثبت شده در این بانک قابلیت نمایش عمومی پیدا نمی کنند، اما در عین حال 

صاحبان شان شماره ثبت آثارشان را دریافت می کنند. 

مسجد کبود تبریز

رییس سازمان صدا و سیما در سخنانی گفت: راه اندازی شبکه های 
مختلف ماهواره ای و مزیت هایی که بیگان��گان فکر می کنند برای 
ملت ایران اهمیت دارد، بی فایده است و مردم ما صرفا پس از برطرف 
شدن کنجکاویش��ان یا مورد توجه قرار دادن یک سریال یا فیلم در 
این شبکه ها، آن ها را از خاطر می برند اما ارتباط رسانه ملی با مردم 

بسیط و محکم تر است.
سید عزت اهلل ضرغامی در حاشیه مراس��م رونمایی از ۱2 محصول 

برتر خودکفایی صنعت رسانه به گفت وگو با خبرنگاران پرداخت.
وی در پاسخ به مهر در این زمینه که چه قدر صادرات صنایع جدید 
رس��انه ای به دیگر کش��ورها جدیت دارد، اظهار  داشت: برخی از 

کشورها از ما درخواست کردند تا این محصوالت را به آن ها بفروشیم 
با این حال ما برای ش��روع تولید احتیاج به س��رمایه گ��ذاری اولیه 
داریم و این موضوع ضروری اس��ت تا بتوانیم بسته های تولیدی را 
 ارسال کنیم که فکر می کنم در آینده نزدیک این موضوع به نتیجه

 برسد.
رییس س��ازمان رس��انه ملی افزود: کش��ورهای مختلف منطقه از 
جمله متقاضیان این محصوالت هس��تند و آخرین جایی که من با 
مسووالن آن صحبت کردم کشور عمان بود.ضرغامی با بیان این که 
طبق طراحی و اولویت بندی به تولید این صنایع رسیده اند، تصریح 
کرد: همکاران ما با بودجه محدود در این حوزه خودکفا شده اند و با 
 توجه به قیمت پایینی که بسیاری از تجهیزات دارد کشورهای حوزه 
خلیج فارس خواهان خریداری آن هس��تند و ما با برنامه ریزی روی 
صادرات می توانیم محصوالتی به قیمت پایین تر از کشورهای سازنده 
مشابه و با کیفیت خوب و اداره فنی مناسب، به کشورهای متقاضی 

بفروشیم.
وی ادامه داد: اگر اعتبارات بیش��تری برای صدا و سیما فراهم شود 
هر روز فناوری های جدید با قابلیت های خاص ایجاد خواهد ش��د و 
ما در صدا و سیما با تکیه بر ش��رکت های گوناگون می توانیم شاهد 

افتخارات دیگری باشیم.
رییس صدا و سیما با اشاره به دوران جنگ ادامه داد: آن زمان نیز ما 
در صنایع خودکفایی و پیشرفت های زیادی کردیم از جمله فعالیت 
های موش��کی از یک موشک مینی کاتیوش��ا ۱07 میلی متر که ۹ 

کیلومتر برد داشت با آغاز اولین مرحله صنایع خودکفایی به موشک 
های هدایت ش��ونده 2000 کیلومتر رس��یدیم که به صورت بومی 
 توسط فرزندان همین ملت ساخته شد و امروز دنیا روی ما حساب

 می کند. توانمندی علمی باال در حوزه صنایع موشکی می تواند به 
دلیل فرصت هایی باشد که به کارشناسان این رشته اختصاص داده 
شد.وی درباره دفاع از سخنان رییس جمهور در اختتامیه جشنواره 
 جام جم اظهار  داش��ت: حرف هایی که گفته ش��ده من از تعامل با 
رییس جمهور دریافت کردم که ایشان به آزادی بیان اعتقاد دارد و 
این که افراد چه برداشت هایی از این موضوع داشته اند و آن را چگونه 
انعکاس داده اند موضوعی اس��ت که متاس��فانه فرصت پیگیریش 
را نداش��تم.ضرغامی در خصوص تفاوت این نمایشگاه با نمایشگاه 
تولیدات پیش��ین توضیح داد: روز به روز هم کیفیت عملکردهای 
تجهیزات افزایش پیدا کرده اس��ت. کیفیت فن��ی برای ضبط برای 
ارس��ال تصویر در این حوزه فوق العاده مهم اس��ت و خوشبختانه با 
سیستم های اصالحی و افزایش کیفیتی که همکاران در شرکت های 
 حوزه دان��ش بنیان داش��ته اند به نظر می رس��د مس��اله کیفیت 
 مورد توجه همه است و در کنار آن کارهای جدیدی نیز انجام شده که

 قبال نبوده است.
وی ادامه داد: ما در اس��تان ها در ش��رایط فعلی بیش از 20 شبکه 
نداریم و برنامه شبکه نسیم هم در شبکه استانی استان های مختلف 
 پخش می شود و ش��بکه های جدید در اس��تان ها فرستنده جدید

 می خواهد.

ضرغامی مطرح کرد: در رسانه ملی ممنوع التصویر نداریم

مردم از سر کنجکاوی ماهواره می بینند 

 اگر
 اعتبارات بیشتری 

برای صدا و سیما 
فراهم شود

 هر روز فناوری های 
جدید با

 قابلیت های خاص 
ایجاد 

خواهد شد

هنرجویان در آخرین روز این کارگاه، نمایش »بنسان 
تلچ��وم« را در حضور تماش��اگران اج��را کردند. در 
 آخری��ن روز از برگزاری ای��ن کارگاه آموزش��ی در

 »پالتو مان «ک��ه محل برگزاری این کارگاه اس��ت 
حضور یافتم تا با حال و هوای این کارگاه و چگونگی 

ارتباط گروه کره ای و ایرانی بیشتر آشنا شوم.
هنرجویان در طول این کارگاه آموزشی از ۱0 صبح تا 
ساعت ۱3 تحت آموزش قرار گرفتند و در روز آخر از 
ساعت ۱2 تا ۱2:۴0 دقیقه نمایش »بنسان تلچوم« 
را اجرا کردند که حاصل آموزش هایی بود که آن ها 

در طول این ۵ روز دیده بودند.

 در طول م��دت برگزاری ای��ن کارگاه ارتباط خوبی 
بین گروه کره ای به سرپرس��تی »ج��ون جوکیم «و 
هنرجویان ایرانی برقرار شده بود تا جایی که به نظر 
نمی رسید مس��اله تفاوت های زبانی مشکل زیادی 
برای برقراری ارتباط بین این دو گروه به وجود آورده 
باشد.تماش��اگران این اجرا نیز هنرجوی��ان کارگاه 
آموزش��ی قبلی این گروه کره ای بودند که به مدت 
س��ه روز از ۱۹ تا 2۱ دی ماه و با ت��الش دو کمپانی 
cultures & performances از فرانس��ه و 
made The world over theatre از کره برگزار 
شد و حاصل آن قرار اس��ت در قالب اجرای نمایش 

»رویای پروانه« در جشنواره تئاتر فجر به صحنه برود.
با وجودی که یادگی��ری حرکات م��وزون کره ای و 
هماهنگ ش��دن هنرجویان با یکدیگر بسیار سخت 
اس��ت اما س��رعت یادگیری در هنرجوی��ان ایرانی 
 باعث تعجب گروه کره ای ش��ده اس��ت. ب��ه گفته

 س��و کیانگ جین بازیگران ایرانی بسیار با استعداد 
هس��تند و آم��وزش هایی را ک��ه وی ط��ی ۶ ماه به 
بازیگران کشورهای دیگر داده تنها در طول ۵ روز به 

هنرجویان ایرانی داده است.
 بعد از حدود 2 س��اعت تمرین با ماسک، سو کیانگ 
جین ۱0 دقیقه به بچه ها استراحت می دهد تا آن ها 

بتوانند خودشان را برای اجرای نمایش آماده کنند. 
در این مدت فرصتی دس��ت می دهد تا ب��ا او درباره 
حضورش در ای��ران و تجربه برگزاری ی��ک کارگاه 

آموزشی گفت وگویی انجام دهم.
 وی درب��اره عالق��ه و اس��تعداد هنرجوی��ان ایرانی
  می گوی��د: هنرجوی��ان در این کارگاه خودش��ان

 ماسک های خود را طراحی می کردند و ما فقط قالب 
خام این ماسک ها را در اختیارشان قرار دادیم. تسلط 
هنرجویان ایرانی به نقاشی و طراحی ماسک های این 

نمایش برای من شگفت انگیز بود.
این مدرس تئاتر ادامه می دهد: بازیگران ایرانی بسیار 
با استعداد و مهربان بودند و روابط بسیار گرمی با ما 
داشتند. ما با وجودی که زبان یکدیگر را نمی دانستیم 
 هیچ مش��کلی در برقراری ارتباط با هم نداشتیم. از
  ای��ن که به ایران س��فر کردم بس��یار خوش��حالم و

عالقه مندم ک��ه فرهنگ و م��ردم ایران را بیش��تر 
 بشناسم.س��و کیان��گ جی��ن درب��اره تاریخچ��ه

 ش��کل گیری این نمایش توضیح می دهد: نمایش 
»بنس��ان تلچوم« به معنای رقص ماسکی است که 
در اصل متعلق به کشور کره شمالی است اما در زمان 
جنگ دو کره هنرمندانی که در اجرای این حرکات 
تبحر داش��تند به کره جنوبی پناهنده ش��دند و این 

نمایش را در این کشور هم رواج دادند.
وی بیان می کند: در حال حاضر دیگر این نمایش در 
کره شمالی اجرا نمی شود و به عنوان نمایش سنتی 
کره جنوبی به حساب می آید. در واقع این نمایش را 
می توان به عنوان نمایش سنتی کره جنوبی معرفی 
کرد اما کش��ور ک��ره نمایش های فراوان��ی دارد که 

هرکدام نیز ویژگی های متفاوتی دارند.
 این هنرمند کره ای متذکر می شود: در این نمایش 
همه احساساتی که در انسان ها وجود دارد از جمله 
 خش��م، خوش��حالی و ناراحتی به تصویر کش��یده 
می شود. رقص ماسکی ، داس��تان های فراوانی دارد 
اما داستانی که در ایران اجرا شد روایتگر زندگی یک 
راهبه است که از دین برگش��ته و می خواهد زندگی 

دیگری را تجربه کند.
این مدرس تئاتر درباره داستان این نمایش توضیح 
می دهد: علت استفاده از ماسک در این نمایش نیز 
به دلیل رفتارهایی است که در گذشته مردم کشور 
کره وجود داشته است. در گذشته افرادی در جامعه 
زندگی م��ی کردند که از وضعیت مالی و معیش��تی 
نامناسبی برخوردار بودند و نمی توانستند اعتراض 
و انتقادات خود را به طبقه باالدس��تی که وضع مالی 
خوبی داشتند نشان دهند به همین دلیل این حرکات 

همراه با ماسک ش��کل گرفت. چون در این نمایش 
رفتارهای انس��انی مثل خش��م و اعتراض از پش��ت 

ماسک بیان می شود.
وی درباره پیش��ینه حضورش در تئاتر کره جنوبی 
عنوان می کند: من به عنوان بازیگر، کارگردان، طراح 
و اجراگر حرکات س��نتی در کره جنوبی فعالیت می 
کنم و این کارها را از زمانی ک��ه بچه بودم انجام می 
دادم.س��و کیانگ جین در پایان صحبت هایش می 
گوید: بازیگران ایرانی بس��یار با اس��تعداد و مهربان 
هستند بنابراین امیدوارم بتوانند فرهنگ خودشان 
را به دیگر کشورها نشان دهند. امیدوارم فرهنگ با 
ارزش ایرانی را در کشور من هم نشان دهند تا مردم 

کره هم با ایران آشنا شوند.
 بعد از صحبت با این هنرمند تئاتر کره، بچه ها برای 
اجرا آماده و همگی لباس پوش��یده در پشت صحنه 
پالتو جمع می ش��وند. نمایش »بنس��ان تلچوم« با 
 اجرای موس��یقی توس��ط یک نوازنده کره ای آغاز

 می ش��ود. این نوازنده قطعه ای را با ساز کایاکوم که 
ساز سنتی کره اس��ت و ظاهری شبیه به چنگ دارد 
می نوازد و پس از آن حرکات نمایشی »سولو« توسط  

بازیگری کره ای اجرا می شود.
نمایش اصلی با حضور س��و کیانگ جین، کارگردان 
نمایش در حالی که ماسک بزرگی بر سر و دو پارچه 
بلند سفیدرنگ در دست دارد شروع می شود و بعد 
از مدتی هنرجویان کارگاه نیز که به عنوان بازیگر در 
نمایش حض��ور دارند وی را در ارای��ه حرکات فرمی 
 که مخصوص اج��رای این نمایش اس��ت، همراهی
  م��ی کنند. بازیگ��ران همگی ماس��ک ب��ه چهره و

 پارچه های بلند و سفیدی در دست دارند.
جونجوکیم که سرپرس��تی گروه کره ای را بر عهده 
دارد بین تماشاگران نشس��ته و بازیگران را با گفتن 
کلمه »عالیه، عالیه« که از ایرانی ها یاد گرفته است، 
تش��ویق می کند.بع��د از پایان این نمای��ش یکی از 
هنرجویان که بوش��هری اس��ت تران��ه ای را به زبان 
بوشهری با همراهی دیگر بچه های گروه اجرا می کند 

که با استقبال گروه کره ای مواجه می شود.
 بعد از پایان کارگاه هنرجویان با گروه کره ای عکس 
یادگاری می گیرند و کنار یکدیگر ناهار می خورند. 
گروه کره ای غذاهای کشورش��ان را که دست پخت 
خودشان است با بچه های ایرانی تقسیم و چلوکباب 

و ساالد الویه گروه ایرانی را هم مزمزه می کنند.
کارگاه آموزشی »بنسان تلچوم« از 2۶ تا 30 دی ماه 
با همکاری دو کمپانی فرانس��وی و کره ای در پالتو 

تئاترمان برگزار شد.

کره ای ها به ایرانی ها »بنسان تلچوم« یاد دادند

اعتراض طبقه فرودست از پشت صورتک های رنگی

سو کیانگ جین که نمایش سنتی کشور کره جنوبی با نام »بنسان تلچوم« را در قالب یک کارگاه به هنرجویان ایرانی  گروه 
آموزش داده است، ماسک هایی که بازیگران به چهره می زنند را برای نمایش خشم و اعتراض طبقه فرودست نسبت فرهنگ

به مشکالت اجتماعی از پشت این صورتک ها بیان کرد.
کارگاه آموزشی »بنسان تلچوم« که نمایش سنتی کشور کره جنوبی به حس�اب می آید از 2۶ تا ۳0 دی ماه در پالتو تئاتر مان برگزار شد. 
هنرجویان این کارگاه از طریق فراخوانی که قبال اعالم شده بود انتخاب و طی 5 روز تحت آموزش سو کیانگ جین که مدرس، کارگردان 

و بازیگر تئاتر سنتی کره است قرار گرفتند.



اخبار کوتاهیادداشت

هنر استقالل گل نخوردن است
مربی تیم فوتبال استقالل تهران گفت: به 
نظر من هنر تیم اس��تقالل ته��ران گل 
نخوردن بود و در این بازی نیز هنر خود را 
نش��ان داد.مجید صالح پ��س از پیروزی 
اس��تقالل مقابل ذوب آه��ن اصفهان در 
مرحله یک چه��ارم نهایی جام حذفی در 
پاسخ به سوالی پیرامون دوران حضورش 
در تیم ذوب آهن اظهار داش��ت: من در ذوب آهن دوران بس��یار خوبی 
داشتم و با منصور ابراهیم زاده شرایط بسیار خوبی داشتم اما پس از آن 
به عنوان س��رمربی به س��ایپا رفتم و یادم می آید زمانی که در سایپا به 
عنوان سرمربی بودم، از کوشا و مسووالن باشگاه خواستم که از منصور 

ابراهیم زاده تجلیل کنند.

میرزایی: ناکامی ها را جبران می کنم 
نف��ر اول وزن 97 کیلوگ��رم رقابت های 
کشتی آزاد قهرمانی کشور گفت: در این 
س��ال ها فرصت های زیادی را از دس��ت 
دادم، اما امسال باید ناکامی های سال های 
 قب��ل را جب��ران کنم.جم��ال میرزایی ، 
در خصوص کسب عنوان نخست وزن 97 
کیلوگرم رقابت های قهرمانی کشور گفت: 
بعد از تغییر وزن و حضور در یک وزن باالتر س��ال گذشته در مسابقات 
قهرمانی کشور اول شدم و در انتخابی تیم ملی هم به دلیل مصدومیت 
دوم شدم. امسال هم با وجود بیماری قهرمان شدم.وی ادامه داد: تاکنون 
در هر مسابقه ای که مجوز داشتم و کادر فنی دستور داده است شرکت 
 کردم، امسال هم سرماخوردگی شدیدی داش��تم و زیر 90 کیلو بودم 
به طوری که از تمام حریفان سبک تر بودم و نمی خواستم کشتی بگیرم، 
اما شب وزن کشی با اصرار مسووالن همدان شرکت کردم و خوشبختانه 

تمام رقبا را شکست دادم.

نوری: ذوب آهن روی ضد حمالت 
برنامه داشت

 هافبک تی��م فوتبال اس��تقالل گفت: با 
جنگندگ��ی ک��ه داش��تیم توانس��تیم 
ذوب آهن را شکس��ت دهیم.پژمان نوری 
که به عنوان بهتری��ن بازیکن فنی دیدار 
تیم های ذوب آهن و اس��تقالل در مرحله 
یک چهارم نهایی جام حذفی انتخاب شد، 
در خصوص صعود آبی پوش��ان به مرحله 
نیم��ه نهایی جام حذفی اظهار داش��ت: ب��ازی با ذوب آه��ن یک بازی 

تاکتیکی بود و دو تیم روی ضدحمالت برنامه داشتند.

 نه پنالتی ذوب آهن صحیح بود
 نه استقالل

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
در دیدار ما مقابل استقالل تهران، من فقط 
در یک صحنه خودخواهی کردم و در بقیه 
صحنه ها پاس دادم.محسن بیاتی نیا پس از 
شکست تیم اش مقابل استقالل در جمع 
خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: 
به نظر من این مسابقه اصال مسابقه خوب و 
دلچسبی نبود و نه پنالتی ما و نه پنالتی تیم استقالل تهران صحیح نبود و 
دو پنالتی اشتباه بود.وی با بیان این که فغانی یکی از داوران خوب فوتبال 
کشور به شمار می رود، افزود: فغانی یکی از داوران خوب بود اما به هر حال 

این اشتباه انجام شد و دو تیم پنالتی هایی داشتند.

 برنامه ریزی برای افتتاح رسمی 
خانه کشتی و اسکواش

جلس��ه مش��ترک اعضای هیات مدیره    
مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان 
و مس��ووالن اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان برگزار شد.جلسه اعضای هیات 
مدیره مجمع خیران ورزش یار اس��تان 
اصفه��ان با حض��ور محمد س��المتیان 
رییس هیات مدیره مجمع، ساکت، نایب 
رییس و اعضای هیات مدیره این مجمع برگزار شد. غالمعلی ابراهیمی 
معاون توسعه ورزش و سید حس��ین محمودیه معاون فنی- مهندسی 
اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفهان نیز در این جلس��ه حضور 
داشتند.محمدرضا ساکت، نایب رییس مجمع خیران ورزش یار استان 
اصفهان در خصوص تصمیمات این نشس��ت مشترک گفت: مهمترین 
مباحث مطرح شده در این جلس��ه پیرامون چگونگی اداره پروژه های 
ورزشی خیر ساز، اداره و بهره برداری بهینه ازخانه کشتی تجدد و برنامه 
ریزی برای افتتاح رسمی این مکان و خانه اس��کواش اصفهان بود.وی 
افزود: زمان رسمی افتتاحیه خانه کشتی و خانه اسکواش اصفهان هنوز 
مشخص نیست اما این مراسم با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و 
جوانان برگزار می شود.  ساکت پیرامون خانه وزنه برداری اصفهان نیز 
گفت: به همت دوستان و اهالی این رشته، مجموعه ای زیبا  برای جامعه 
وزنه برداری ساخته ش��د و مجمع خیران ورزش یار در راستای تکمیل 
سیس��تم تاسیس��ات برنامه ریزی کردند و خانه وزنه برداری اکنون از 

سیستم بهینه سرمایشی و گرمایش بهره مند شده است.

اختالفات بین کمیته و وزارت 
صفر خواهد شد

رییس س��ابق س��ازمان تربیت بدنی اعتقاد دارد از این پس 
هیچ اختالفی بین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش وجود 
نخواهد داشت. محسن مهرعلیزاده درباره انتخابات کمیته 
ملی المپیک و انتخاب کیومرث هاش��می به عنوان رییس 
گفت: من آینده خوبی را برای ورزش می بینم، با ش��ناختی 
که از هاشمی دارم وی فردی مدیر، با اخالق و کاردان است 
و لیاقت این جایگاه را دارد. زمانی که در س��ازمان بودم با او 
 در پست های مختلف همکاری داشتم وخوشحالم که حاال 
در راس قرار گرفته اس��ت. وی درباره س��ایر افرادی که در 
انتخاب��ات رای آوردند اظهار داش��ت: ش��هنازی از مدیران 
 الیق و فعال اس��ت، زمانی که در فدراسیون پینگ پنگ بود 
 به عنوان مش��اور هم به م��ن کمک می کرد؛ ش��جاعی هم 
به عنوان خزانه دار در پس��ت های مختلف اداری سمت های 

باالیی داشته است. 
همچنی��ن درب��اره دبیر و خ��ادم ه��م باید بگوی��م یکی از 
ویژگی های آنان این است که دو المپیکی به هیات اجرایی 
آمدند هر دو جوان و فعال هستند و سابقه کارهای مدیریتی 
در شورای شهر را دارند.رییس س��ابق سازمان تربیت بدنی 
در ادامه به حضور موثر مشحون، علیپور، شهریان، باقرزاده 
و پوالدگر اشاره کرد و اظهار داشت: مشحون در فدراسیون 
بسکتبال این رشته را زنده کرد. علیپور هم فرد الیقی است و 
تحصیلکرده ورزش است، شهریان هم فرد عالقه مندی است 
که در نظام جامع با عالقه موضوع را پیگیری می کرد با افراد 
دیگر هم کار کرده ام و به آن ها مرتب��ط بوده ام .مهرعلیزاده 
با اشاره به این که از رفتن افش��ارزاده هم متاثر است،گفت: 
اخبار مربوط ب��ه حضور افش��ارزاده را پیگی��ری می کردم، 
 شنیده ام نامه اش را گرفته و در انتخابات حضور دارد، اما وقتی
  اس��مش مط��رح نش��د پرس��یدم،گفتند انص��راف داده

 اس��ت. افش��ارزاده دو براب��ر ی��ک نی��روی ج��وان انرژی 
 گذاش��ته و هرجا باش��د معلم و یکی از بزرگان ورزش تلقی 

می شود.
وی در پاسخ به این سوال که با ترکیب جدید فکر می کنید 
اختالفات بین کمیته و وزارتخانه کمتر ش��ود، تصریح کرد: 
اختالفات صفر خواهد بود به دو دلیل: اول این که گودرزی 
نشان داد به هیچ  عنوان مانند بقیه افراد که برای این جایگاه 
حرص داش��تند و از رانت ش��ان برای این جایگاه اس��تفاده 
می کردند، نیست و راه را باز کرد تا در یک رقابت سالم دوستان 
انتخاب شدند. رییس کمیته هم فردی است که در زمان کوتاه 

با گودرزی و صالحی با اخالق خوب کار کرده است.

زاویه

6
روز ملی پاراالمپیک  در تقویم ثبت شد

 24 مهر ماه به نام روز ملی پاراالمپیک در تقویم ملی ایران ثبت شد.  به دنبال کسب موفقیت های ورزشکاران 
جانباز، معلول و نابینای کشورمان در مسابقات پارا المپیک، بازی های آسیایی و ... شورای فرهنگ عمومی 

کشور با درخواست برای ثبت 24 مهر ماه به عنوان روز ملی پاراالمپیک موافقت کرد.

سرمربی تیم استقالل گفت: اگر پرسپولیس را شکست می دادم 
برخی آقایان سکته می کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر 
قلعه نویی پس از پیروزی یک ب��ر صفر تیم اش برابر ذوب آهن در 
مرحله یک چه��ارم نهایی جام حذفی با عذرخواهی از رس��انه ها 
بابت حضور نیافتن در کنفرانس خبری پی��ش از بازی گفت: به 
دلیل تاخیر دو س��اعته پروازم و حضور در تمرین تیم نتوانستم 
به کنفرانس خبری پیش از بازی بیایم. باید از باش��گاه فرهنگی 
ذوب آهن تشکر کنم، همچنین از  سعید آذری که به خانه خودش 
 بازگش��ته اس��ت.وی افزود: اصفهانی ها نش��ان دادند که بسیار 
مهمان نوازند و باید از مجتبی تقوی تشکر کنم که پیش از حضور 
ما در اصفهان تماس گرفت تا برای م��ا زمین تمرین فراهم کند. 
این کارها زیبایی های فوتبال اس��ت که ما از این دست کارها کم 
داشته ایم. باید یک تس��لیت هم به خانواده هایی بگویم که بابت 
آتش س��وزی اخیر در یکی از س��اختمان های خیابان جمهوری 
تهران، عزیزان خود را از دست دادند.سرمربی استقالل درخصوص 
بازی دو تیم تصریح کرد: دو تیم ب��ازی خوبی و درگیرانه ای را به 
نمایش گذاشتند و پرس کردن در دستور کار هر دو تیم بود. بعد از 
گلی که به ثمر رساندیم می خواستیم از این گل محافظت کنیم و 
باید بگویم که تیم ذوب آهن هم خیلی خوب بازی کرد و از زمانی 

که  تقوی به این تیم آمده بازی خیلی خوبی را انجام می دهد.
قلعه نویی با اشاره به پنالتی ذوب آهن که اواخر بازی توسط داور 
گرفته شد گفت: ان شاءاهلل من اش��تباه کنم اما پنالتی ذوب آهن 
پنالتی نبود و داور به اشتباه س��وت زد. باید بگویم ذوب آهنی ها 
نیز شانس داشتند که در این بازی پیروز شوند چون بازی خوبی 
انجام دادند. باید این بازی را فرام��وش کنیم و به بازی های لیگ 
بیاندیش��یم تا همچنان در کورس باش��یم.وی ادامه داد:  در این 
بازی بر اساس داشته های خود بازی کردیم و کار را پیش بردیم. 
این هنر کادر فنی اس��ت که بتواند بر اساس داشته هایی که دارد 
ترکیب را طراحی کند. در اکثر بازی ها هجومی و با س��ه مهاجم 
بازی می کنیم و تاکنون هم خوب بودیم و دوس��ت داریم همان 
اس��تقالل س��ابق ش��ویم. هر جایی که بودم و در تراکتور هم که 
مربیگری کردم همیش��ه تیم هایم هجومی بازی کرده اند اما باید 
بگویم اکنون شرایط حساس است و به اصطالح در نیم فصل دوم 
زمین و دروازه ها کوچک می شود و کار تیم ها خیلی سخت است. 
اکنون فقط ما نیستیم که با یک گل برنده می شویم و بسیاری از 

تیم ها با همین نتیجه بازی ها را پشت سر می گذارند.
سرمربی اس��تقالل با اش��اره به اس��تقبال تماش��اگران از دیدار 

ذوب آهن و اس��تقالل اظهار داشت:  از باش��گاه ذوب آهن تشکر 
می کنم که ش��رایط خوبی را فراهم کرده بودن��د همچنین باید 
از هواداران تیم خودمان هم تش��کر کنم که از ما حمایت کردند. 
در بس��یاری از ورزش��گاه ها حتی هزار نفر هم تیم ما را حمایت 
نمی کنند ام��ا در این بازی اس��تقبال خوبی به عم��ل آمد. باید 
از ه��واداران ذوب آهن هم تش��کر کن��م که برعک��س خیلی از 
ورزشگاه های دیگر فحاشی نکردند.قلعه نویی در خصوص برنامه 
90 و نقد دربی 78 خاطر نشان کرد: درباره برنامه 90 نمی خواهم 
صحبت کنم. باید بگویم فوتبال یک بازی شطرنج گونه است که 
باید همه چیز را در نظر بگیرید. بگذارید آقایان هر چه می خواهند 
بگویند و همین ها تالش کردند جمعیت به ورزشگاه نیاید. از دو 
هفته قبل از دربی قلم  به دستانی که آن ها را به خوبی می شناسم 
می خواستند مردم را از ورزش��گاه دور کنند و تا دربی بعدی نیز 
همین کار را انجام خواهند داد. باید بگویم دربی یک بازی سخت 

و فیزیکی بود و یک بازی شطرنج گونه انجام دادیم.
وی با بیان ای��ن که خوش��حالم ک��ه هنرمندان و س��تاره های 

ای��ن  بازی را دنب��ال کردند اف��زود:  دیدید س��ینما 
س��ینما در یک جا جمع شدند که ستاره های 

خص��وص  در  دربی صحب��ت و صحنه ها و 
بعد آقای��ان می گویند را آنالیز کردند. 
درب��ی  بی کیفیت ب��ود. اگر ک��ه 
گون��ه  اس��ت پ��س چرا ای��ن 

س��اعت  و نی��م برنام��ه ی��ک 
ص خ��ود را ب��ه درب��ی  ختص��ا ا
پرسپولیس دادی��د؟ اس��تقالل و 

هستند و س��رمایه های مردم��ی 
ت��ا هر ترفندی به کار ببرید 

تماش��اگران به ورزش��گاه 
نیایند. مردم برای این دو تیم 

به ورزشگاه می آیند و استقبال 
می کنند. این ه��ا فکر می کردند 

50 هزار نفر هم از دربی اس��تقبال 
نمی کنند اما این اتفاق نیفتاد.

سرمربی استقالل تاکید کرد: مطمئن باشید 
اگر من در دربی پیروز می شدم این آقایان سکته 

می کردند چون آن ها ضد قلعه نویی هستند و با دربی 
کاری ندارند. باور کنید دربی به هیچ وجه برای آن ها مهم 

نیست و فقط از شکست قلعه نویی خوشحال می شوند. من 7،8 
سال اس��ت این ها را ش��ناخته ام و می دانم چه برنامه ای دارند. 
برنامه های اسطوره سازی پخش می کنند اما مطمئنم چند سال 
دیگر چهره اصلی آقایان مشخص می شود.قلعه نویی درباره این که 
در تبریز هم استقبال تماشاگران کم شده گفت: من کاری ندارم 
که در تبریز چه اتفاقی می افتد. شما اگر در اصفهان نقش جهان 
را تکمیل کنی��د خواهید دید که در هر بازی 50 هزار تماش��اگر 
به ورزش��گاه می آید. کاری ندارم بازی پرس��پولیس و فالن تیم 
چند تماش��اگر دارد و من درباره بازی های تی��م خودم صحبت 
می کنم. در بازی تراکتورس��ازی و استقالل 90 هزار تماشاگر به 
ورزشگاه آمدند و مطئنم برای بازی برگش��ت 100 هزار هوادار 
در ورزش��گاه حضور خواهند داش��ت. خواهش می کنم فوتبال 
 را از خانواده ها بیرون نکش��ید، این برنامه آقایان اس��ت. حضور

 90 هزار تماشاگر در دربی روز مرگ این آقایان بود.وی ادامه داد:  
این ها می گویند دربی فقط مساوی می شود و 4 بازی بدون گل 
تمام شده است اما از برنامه های خود چیزی نمی گویند. فوتبال 
ش��طرنج اس��ت و باید با برنامه ریزی پیش بروید. در سپاهان که 
بودم به همه تیم ه��ا 3 گل و 4 گل می زدیم و غول های آس��یا را 
در اصفهان و ریاض شکست دادیم. تیم الجزیره را که براگا یکی 
از بهترین های دنیا سرمربی اش بود شکست دادم اما چرا آقایان 

4 خط درباره من ننوش��تند و در 
برنامه شان چیزی نگفتند؟ 

هر فرد دیگ��ری جای 
من بود و این کارها را 
می کرد مجس��مه او را 
می س��اختند اما هیچ 
چیزی از من ننوشتند 
و مشخص است که آن 
ها با قلعه نویی دشمنی 

دارند.

اگر دربی بد است چرا چند ساعت درباره آن برنامه می سازند؟

هر فرد دیگری جای من بود مجسمه اش را می ساختند

قلعه نویی: دربی را می بردم آقایان سکته می کردند
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ایران، نامزد بهترین 
تیم ملی فوتسال دنیا

رکورد فروش بلیت 
جام های  جهانی شکست

پایگاه خبری فوتس��ال دنیا »فوتس��ال پلنت«تیم ملی ایران را در کنار 9 تیم 
دیگر به عنوان نامزد دریافت عنوان بهترین تیم ملی جهان معرفی کرد.پایگاه 
خبری فوتسال دنیا »فوتسال پلنت« هر ساله اقدام به معرفی برترین های جهان 
می کند که امسال نیز بعد از معرفی بازیکن زن،  داور و دروازه بان ،نوبت به بهترین 
تیم ملی رسید. در بین 10 نامزد دریافت این عنوان نام تیم ملی فوتسال ایران 
در کنار برزیل، اسپانیا، روسیه، استرالیا، اوکراین، کلمبیا،  تایلند، تیم ملی زیر 
22 سال برزیل و تیم بانوان برزیل به چشم می خورد.انتخاب برترین های جهان 
با دریافت نظرات از مربیان، مدرس��ان و خبرنگاران فوتسال سراسر دنیا انجام 
می شود.در دوره های قبل انتخاب برترین های دنیا،  ایران تا به حال دو بار موفق 
به دریافت این عنوان شده است.یک بار در سال 2009 حسین شمس به عنوان 
برترین مربی انتخاب شد و مصطفی رجبی نیز در سال 2010 عنوان بهترین 

دروازه بان جهان را به خود اختصاص داد.

دبیرکل فیفا از روند آماده سازی ورزشگاه میزبان جام جهانی 2014 ابراز رضایت 
کرد.ژروم والک تور، بازدید خود را از ورزشگاه های جام جهانی 2014 برزیل با 
بازدید از ورزشگاه شهر سائوپائولو که میزبان بازی افتتاحیه جام جهانی بیستم 
بین برزیل و کرواس��ی خواهد بود، آغاز کرد.دبیرکل فدراس��یون بین المللی 
فوتبال در نشست خبری خود پس از بازدید از ورزشگاه میزبان دیدار افتتاحیه 
جام جهانی بیستم گفت: تنها چهار ماه و سه هفته دیگر تا آغاز جام جهانی باقی 
مانده است. دیدار خیلی خوبی از این ورزشگاه داشتیم .او درباره بلیت های به 
فروش رفته جام جهانی 2014 گفت: بلیت های فروش رفته جام جهانی 2014 
تمامی رکوردهای جام های جهانی قبل را شکسته است. نزدیک 10 میلیون 
تقاضای خرید بلیت بازی های جام جهانی 2014 ارایه شده است که بی نظیر 
 بوده است و این نشان می دهد برزیل چه قدر برای عالقه مندان فوتبال جذاب

 است.

گارسیا: این یک پیروزی تاکتیکی بود
سرمربی رم پس از پیروزی مقابل یوونتوس اعالم کرد در این 

دیدار تیم اش به یک پیروزی تاکتیکی دست یافته است.
رم در مرحله یک چهارم نهایی کوپا ایتالیا موفق شد با نتیجه 

یک بر صفر یوونتوس را مغلوب کرده و به نیمه نهایی برسد.

منچستر سیتی 9 - وستهام صفر
  منچستر سیتی در دور برگشت مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس 
میهمان وس��تهام بود و با نتیجه س��ه بر صفر به برتری رس��ید. شاگردان 
پلگرینی با این برد در مجموع دو دیدار رفت و برگش��ت مقابل وستهام با 

نتیجه 9 بر صفر راهی فینال شدند.

کاسیاس رکورد جدیدی به ثبت رساند
ایکر کاسیاس، رکورد 518 دقیقه بسته نگه داشتن دروازه اش 
را ارتقا داد. رئال مادرید در حالی که کاسیاس را در درون دروازه 
خود می دید، در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری 

با تک گل دقیقه 25 میزبان خود را شکست داد.

آمار نگران کننده پرسپولیس در چهار بازی 

چه بالیی سر تیم دایی آمده؟
تیم فوتبال پرس��پولیس که تا چند هفته پیش یکی از شانس های 
اصلی قهرمانی به حساب می آمد، چهار هفته است که رنگ پیروزی 
را ندیده و از 12 امتیاز ممک��ن در خوش بینانه ترین حالت، فقط 2 
امتیاز را از آن خود کرده است.با نزدیک شدن مسابقات لیگ برتر 
فوتبال به هفته های پایانی، تیم های مدع��ی قهرمانی به تدریج با 
افزایش امتیازات ش��ان، جای خود را در صدر جدول مستحکم تر 
می کنند. در میان تیم های باالنشین جدول، پرسپولیس اوضاعی 
متفاوت تر از سایر حریفانش دارد.شاگردان علی دایی که نیم فصل 
 دوم را امیدوارانه شروع کرده بودند، به یکباره با افت مواجه شدند.

 آن ها آخرین ب��رد خود را در هفته بیس��تم به دس��ت آوردند و از 

چهار بازی فقط دو امتیاز کس��ب کرده اند؛ تا جایی که حاال حتی 
کسب سهمیه آسیایی را هم در خطر می بینند.باخت پرسپولیس 
به گس��ترش فوالد در حالی رخ داد که با وجود برگ��زاری بازی در 
تبریز، سرخپوشان به سه امتیاز آن نیاز مبرم داشتند. با وجود این 
پرسپولیس حتی موفق نشد یک امتیاز از این مسابقه خارج از خانه 
کسب کند تا کسب عنوان قهرمانی، حاال دورتر از قبل به نظر بیاید.

در خوش بینانه ترین حالت ممکن پرس��پولیس از چهار مس��ابقه 

گذش��ته خود می توانست 12 امتیاز کس��ب کند. بازی با تیم های 
باالنش��ین جدول، این مزیت را برای علی دایی و تیم اش داشت تا 
با شکست این رقیبان جدی، با اختالف زیاد صدرنشین باشد ولی 
نتیجه مس��اوی برابر نفت تهران، باخت برابر فوالد و تساوی مقابل 
استقالل این شانس را از سرخپوشان گرفت. باخت به گسترش فوالد 
هم تیر خالصی بود بر کسب حداکثر امتیاز از چهار مسابقه پی در پی 
تا کار پرسپولیس برای برگشتن به صدر جدول دشوارتر از قبل بشود.

هرچند رقابت دیگر تیم های باالنش��ین در هفته ه��ای باقیمانده 
مجددا این شانس را برای دایی و تیم اش فراهم می کند که اختالف 
امتیازاتش را با آن ها کمتر کند، ولی حاال همه چیز در دست رقیبان 
پرسپولیس است. البته زمانی که اکثر بازی های پرسپولیس در نیم 
فصل اول در تهران برگزار می شد، بسیاری از کارشناسان پیش بینی 
می کردند که تیم دایی به خاطر بازی های خارج از خانه با کسر امتیاز 
مواجه شود.کسب دو امتیاز از چهار مس��ابقه آن هم بعد از تساوی 
کسل کننده برابر استقالل در دربی 78 و باخت به گسترش فوالد، 
حاال هواداران پرسپولیس را ناامید کرده است؛ به خصوص این که 
وضعیت این باشگاه بعد از استعفای محمد رویانیان هم مبهم است. 

در حاشیه بازی ذوب آهن اصفهان - استقالل تهران در جام حذفی
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 برنامه های دهه فجر امسال

 هدفمند برنامه ریزی شده است
رییس ش��ورای تبلیغ��ات اس��امی چهارمحال و بختی��اری گفت: 
برنامه ه��ای ده��ه فجر امس��ال چهارمح��ال و بختی��اری هدفمند 

برنامه ریزی شده است.
عل��ی گرج��ی درجلس��ه برنامه ری��زی همای��ش عوام��ل اجرایی 
 برنامه های ده��ه فجر با بیان ای��ن که برنامه های دهه فجر امس��ال

 چهارمح��ال و بختیاری هدفمند برنامه ریزی ش��ده اس��ت، اذعان 
داشت: دهه فجر امس��ال همزمان با والدت امام حسن عسکری)ع( 
و وفات حضرت معصومه)س( است و برنامه های امسال متناسب با 
 این دو واقعه برنامه ریزی شده تا از این دو واقعه مهم نیز بهره گرفته

 شود.

  برپایی 8  نمایشگاه 
عرضه اقالم اساسی برای شب عید 

معاون برنامه ریزی استانداری چهار محال و بختیاری گفت: هشت 
نمایشگاه عرضه اقام اساسی شب عید در چهار محال و بختیاری برپا 
می شود.اسماعیل عامری گلستان در جلسه تنظیم بازار اظهار داشت: 
تهیه اقام و کاالهای اساسی مردم در شب عید در نمایشگاه هایی در 

سراسر استان عرضه خواهد شد.
وی تصری��ح ک��رد: با تدابی��ری ک��ه مدیران اندیش��یده ان��د تمام 
کاالهای مورد نیاز ش��ب عید فراهم اس��ت.عامری گلس��تان ادامه 
 داد: این نمایش��گاه از 13 ت��ا 23 اس��فند در مرکز اس��تان و دیگر

  شهرستان های استان بر پا خواهد شد.معاون برنامه ریزی استانداری 
چهار محال و بختیاری اذعان داشت: کاالهایی که در این نمایشگاه ها 
عرضه خواهد ش��د با کیفیت بس��یار باال و قیمت مناس��ب خواهد 
بود.عامری گلس��تان یادآور ش��د: پرتقال و سیب ش��ب عید مردم 
این اس��تان نیز تامین شده است و نسبت به س��ال گذشته درصدی 
 باالتر خریداری و انبار ش��ده تا مردم با کمبود سیب و پرتقال مواجه

 نشوند.

 اجرای پایلوت طرح بازگشت
 زوج های جدا شده 

مدیرکل ورزش و جوان��ان چهارمحال و بختی��اری ازدواج آگاهانه 
 را در پیش��گیری از طاق موثر دانس��ت و از اجرای طرح بازگش��ت

 زوج های جدا شده با اولویت یک تا دو سال ابتدای متارکه، در استان 
به صورت پایلوت خبر داد.

جهانگیر خبازی  با اش��اره به اهمیت برگزاری کاس های آموزشی 
ویژه زوج های جوان، انج��ام این مهم را اقدامی در راس��تای تحقق 

زندگی مشترک پایدار عنوان کرد.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: در همی��ن راس��تا ط��رح بازگش��ت

  زوج های جدا ش��ده با اولویت یک تا دو س��ال ابت��دای متارکه، در 
چهارمحال و بختیاری به صورت پایلوت اجرا می شود.خبازی ازدواج 
آگاهانه را در پیشگیری از طاق موثر دانست و تصریح کرد: باالترین  

آمار طاق در پنج سال اول زندگی مشترک صورت می گیرد.

اخبار کوتاه 

حجت اهلل ش��یروانی ،رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: س��ینما بهمن شهرکرد به 
 عنوان یکی از سینماهای حوزه هنری همزمان با فرا رسیدن جشنواره فیلم فجر مجهز به سیستم 

پخش دیجیتال می شود.

7 سینما بهمن شهرکرد به سیستم دیجیتال مجهز شد

بارش برف قابل توجه در شهرستان کوهرنگ دوباره این منطقه را در صدر قطب ورزش های زمستانی کشور قرار داد به نحوی که مسافران 
زمستانی از استان های مختلف کشور راهی این منطقه ش�دند.به گزارش مهر، شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری یکی از 
شهرستان های پربرف کشور است که هرساله شاهد بارش های قابل توجه برف است.این شهرستان به خاطر داشتن بارش برف مناسب 
در زمستان همیشه پوشیده از برف است و ارتفاع برف در کوهس�تان ها و دره های آن به بیش از پنج متر در فصل زمستان می رسد.این 
شهرستان به خاطر دارا بودن برف بسیار زیاد در حدود هشت درصد آب کشور را تامین می کند و مرکز تامین آب دو رودخانه بزرگ کشور 
کارون و زاینده رود است.بارش قابل توجه برف از ابتدای دی ماه تاکنون موجب نشستن حجم گسترده ای از برف در این شهرستان شده 

است که در بسیاری از نقاط به باالی پنج متر نیز رسیده است.

پیست اس��کی کوهرنگ که مدت ها بود به خاطر 
عدم بارش برف مناسب خاک می خورد به دنبال 
بارش مناسب برف در سایت این پیست راه اندازی 
شد. راه اندازی پیست اسکی مسافران بسیاری را 
از نقاط مختلف اس��تان چهارمحال و بختیاری و 
اس��تان های دیگر از جمله اصفهان، خوزستان، 

تهران و... به منطقه کوهرنگ کشانده است.
پیس��ت اسکی س��ال گذشته مدت بس��یاری در 

انتظار  برف و راه اندازی بود اما بارش قابل توجهی  
رخ نداد و این پیست اس��کی فقط به مدت زمان 
بسیار کم به صورت موقت راه اندازی شد. این مهم 
موجب شده بود مسافران کمی به این شهرستان 
سفر کنند.امس��ال بارش ها بس��یار خوب بود و 
پیست اس��کی راه اندازی شد و راه اندازی پیست 
تاکنون مسافران بس��یار زیادی را به این منطقه 
کشانده اس��ت. مردم ش��هر چلگرد و روستاهای 

نزدیک این شهر نیز به تکاپو و تاش برای کسب 
درآمد پرداخته اند، ع��ده ای آش محلی می پزند 
 و س��رو می کنند، عده ای نان محل��ی می پزند و

  می فروش��ند، عده ای تیوپ اج��اره می دهند، 
عده ای دیگر صنایع دس��تی می فروش��ندو عده 

ای دیگر اسب برای سوارکاری اجاره می دهند.
 ورود مس��افران ب��ا خودروه��ای ش��خصی و 
اتوبوس های مسافربری به این منطقه روز به روز 

در حال افزایش است به نحوی که روز های پایان 
هفته روزهای ش��لوغ تر و پردرآم��دی برای این 
منطقه به شمار می رود. مسافران در کنار فعالیت 
و ورزش های زمس��تانی با خ��وردن آش محلی 
داغ ومش��اهده جاذبه های گردش��گری منطقه 
 مانند آبشار شیخ علیخان، آبشار تونل سوم و... از

 زیبایی های طبیعت این منطقه لذت می برند.
در این میان ورزش��کاران اسکی باز منطقه بعد از 
مدت ها تعطیلی تمرینات ش��ان دوباره تمرینات 
ورزش��ی خود را از س��ر گرفته اند و خود را آماده 
مس��ابقات کشوری می کنند.پیس��ت اسکی این 
 شهرس��تان یکی از مع��روف ترین پیس��ت ها و

  از با س��ابقه ترین پیست های کش��ور محسوب 
 م��ی شود.پیس��ت اس��کی چلگ��رد کوهرن��گ 
800 متر طول و ش��یب بسیار مناسب 20 درصد 
دارد که ه��وای آفتاب��ی آن در بیش��تر روزهای 
 زمس��تان، انباش��ت حجم بس��یار زی��اد برف و 
راه دسترس��ی آس��ان، این پیس��ت را در منطقه 
زاگرس مشهور ساخته اس��ت.این پیست یکی از 
شناخته ش��ده ترین و معروف ترین پیست های 
اسکی زاگرس است که در س��ال 1354 ساخته 
شده و در مجاورت تونل اول کوهرنگ و در قسمت 
ش��رقی کوه قرار دارد.  این پیست در حال حاضر 
دو دس��تگاه باالبر ویژه آقایان و خان��م ها و یک 
دستگاه باالبر آموزش��ی با طول 200 متر دارد و 
دارای سه محوطه تفکیک شده برای خانواده ها، 
آقایان و خانم هاست.بخش��دار مرکزی کوهرنگ 
با اش��اره به راه اندازی پیست اس��کی کوهرنگ، 
اذعان داشت: راه اندازی پیست اسکی کوهرنگ 
 مس��افران بس��یاری را به منطقه کش��انده است.
 حمی��د میرعای��ی اذعان داش��ت: ب��ارش برف

 قابل توجه در این شهرس��تان موجب خوشحالی 
اهالی منطقه و ورزشکاران شده است وشهرستان 
کوهرن��گ دوباره در ص��در پر برفتری��ن منطقه 
کشور قرار گرفت.وی اذعان داش��ت: راه اندازی 
پیست اسکی موجب ورود مسافران و ورزشکاران 
زمس��تانی بس��یاری به این منطقه ش��ده است 
وورزش و فعالیت های زمس��تانی دوباره در این 
منطقه رونق گرفته اس��ت.وی با اش��اره به رونق 
گرفتن بازار ش��هر چلگرد، اذعان داش��ت: ورود 
مس��افر نقش بس��یاری مهمی در درآم��د مردم 
منطقه داشته اس��ت.حمید میرعایی در جواب 
سوالی درباره این که برف و کوالک تاکنون حادثه 
جانی در این منطقه در پی داشته است یا نه، اظهار 
داش��ت: تاکنون در این خصوص گزارش��ی داده 

نشده و خوشبختانه حادثه برف گیر شدن کسی را 
نداشته ایم اما روزهای گذشته یک جوان اصفهانی 
در اثر واژگون ش��دن تیوپ ضربه مغزی ش��ده و 
این جوان سریعا توس��ط اورژانس به بیمارستان 
رسانده شد اما متاسفانه این جوان که اهل چادگان 
بود فوت کرد.وی با اش��اره به این ک��ه این هفته، 
هفته شلوغی برای شهرستان کوهرنگ به شمار 
می رود، تاکید کرد: جوان��ان و نوجوانان باید در 
استفاده از تیوپ بر روی برف دقت بیشتری بکنند 

و نکات ایمنی را باید مدنظر قرار دهند.

بخش��دار مرکزی کوهرنگ در ادامه با اش��اره به 
این که بارش برف در مناطق مختلف شهرستان 
متفاوت است، ادامه داد: بیشترین بارش برف در 
منطقه گردنه عسلکش��ان اتفاق افتاده است که 

ارتفاع آن در حدود پنج متر است.
مدی��ر ورزش و جوانان شهرس��تان کوهرنگ نیز 
درخصوص راه اندازی پیس��ت اس��کی کوهرنگ 
گفت: ای��ن پیس��ت آم��اده ارای��ه خدم��ات به 

ورزشکاران و مسافران این منطقه  است.
علیرض��ا بدری گفت: س��طح پیس��ت در ابتدای 
 صب��ح توس��ط ماش��ین برفک��وب تس��طیح و 
 اس��تاندارد س��ازی ش��ده و قابل اس��تفاده برای 

اسکی بازان این منطقه می شود.
وی گفت: ورزش��کاران اس��کی باز ای��ن منطقه 
خود را برای مسابقات کش��وری آماده می کنند 
و تمرینات آن ها آغاز ش��ده اس��ت.مدیر ورزش 
و جوان��ان شهرس��تان کوهرنگ ادام��ه داد:  هم 
 اکنون اسکی بازان مطرح کشوری و برجسته ای
  نیز وارد شهرس��تان ش��ده ان��د وتمرینات خود

 را در این پیست اسکی انجام می دهند.

قطب ورزش های زمستانی کشور دوباره رونق گرفت 

ورود اسکی بازان مطرح کشوری به شهرستان
لذت خوردن آش محلی در کنار برف پنج متری

بارش برف  قابل توجه
 در این شهرستان

 موجب  خوشحالی
 اهالی منطقه و

 ورزشکاران شده است 
وشهرستان کوهرنگ 

دوباره در صدر 
پر برفترین منطقه 

کشور قرار گرفت
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تصمیمات 

954 شماره 92/9990/140 – 1392/9/25 آگهی تصمیمات در شرکت گویای 
ملی  و شناسه   16068 بشماره  ثبت شده   ، محدود  مسئولیت  با  رود   زنده 
10260370073 به استناد صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 92/9/13 و 
اصفهان   113 شماره  رسمی  اسناد  دفتر    80/8/24-4992 صلح  سند  طبق 
تمامی  که  الشرکه  سهم  ریال  هزار  صد  چهار  دارنده  مباشری  جعفر  آقای 
به شماره شناسنامه  فرزند محمد  پور  اکبر سهیل  به  را  الشرکه خود  سهم 
598 اصفهان به کد ملی 1286463866 واگذار و از شرکت خارج گردید و هیچ 
حق و سمتی در شرکت ندارد . شرکا فعلی و میزان سهم الشرکه که هر یک 
بدین شرح می باشد امید بخشنده امینه و مجید مباشری و اکبر سهیلی پور 
هر کدام به تنهایی دارنده چهار صد هزار ریال سهم الشرکه مجید مباشری 
به کد ملی 1288083191 به سمت مدیر عامل و امید بخشنده امینه به کد ملی 
1288063741 به سمت رئیس هیات مدیره و اکبر سهیلی پور به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و در غیاب 
مدیر عامل با امضای نایب رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر 
است . امضای ذیل ثبت در تاریخ 92/9/25 تکمیل شد . م الف 10830منصور 

آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

تغییرات 

953 شماره : 4098/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت صنعت نانو پودر سامان 
با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 47462 وشناسه ملی 10260655648 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 1392/9/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد 1- نشانی شرکت از استان اصفهان واحد اصفهان به استان 
شهرک   – دهق  شهر  اصفهان  استان  جدید  نشانی  به  دهق  واحد  اصفهان 
صنعتی دهق خیابان زیتون بلوک 21 پالک 4 کد پستی 8547100000 تلفن 
09133173591 انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید . . در تاریخ 1392/9/28 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

روان  سالمت  موسسه  تغییرات  آگهی   92/103 4138/ت   : شماره   952
استناد  به  ملی 10260682430  ثبت 3645 وشناسه  به شماره  طوبی سپنتا 
صورتجلسه مجمع عمومی  عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره  مورخ 

1392/9/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- خانم مهناز اجل لوئیان به عنوان 
البدل برای یک سال مالی  به عنوان علی  فتانه فرزین  ، خانم  بازرس اصلی 
ذیل  قرار  به   1395/9/2 تاریخ  تا  مدیره  هیئت  اعضاء   -1 گردیدند  انتخاب 
انتخاب گردیدند : آقای حسین مشکاتی و آقای محمد مهدی مشکاتی به عنوان 
زاده و خانم زهرا یوسفی و خانم  فهیمه معصوم  البدل و خانم  عضو علی 
ناهید زارعی چم گردانی و خانم آزاده محزونیه به عنوان عضو علی البدل و 
آقای مجتبی مشکاتی تا تاریخ 1395/9/2، 3- سمت اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای حسین مشکاتی به سمت رئیس هیئت مدیره 
و خانم فهیمه معصوم زاده به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا یوسفی 
به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ناهید زارعی چم گردانی به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای مجتبی مشکاتی به سمت خزانه دار و آقای محمد مهدی 
مشکاتی به سمت عضو هیئت مدیره  بعنوان عضو علی البدل ( و خانم آزاده 
محزونیه به سمت عضو هیئت مدیره ) بعنوان عضو علی البدل و آقای حسین 
مشکاتی به سمت مدیر عامل تاتاریخ 1394/9/2 ، 4-  - کلیه اوراق و اسناد 
مالی تعهد آور موسسه   با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و خزانه 
دارد همراه با مهر موسسه   معتبر می باشد. در تاریخ 1392/10/01 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت 
. منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
آسیا  بهبود  کیمیا  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4110/ت   : شماره   951
سهامی خاص به شماره ثبت 47347 وشناسه ملی 10260654290 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/9/1 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- آقای رسول ابوطالبی  به عنوان بازرس اصلی ، 
خانم سمیرا السادات امیری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی 
های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند 
:خانم سارا نصیر هرندی و آقای حسین صالح پور و آقای محمد امین حاجی 
احمدی و آقای ایمان صالدقیان لودریچه و آقای محمد بخشنده بابر صاد   تا 
تاریخ 1394/09/01- سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند 
: خانم سارا نصیر هرندی به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای حسین صالح 
پور  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای محمد امین حاجی احمدی به 
به سمت عضو  لودریچه  ایمان صادقیان  آقای  و  مدیره  هئیت  سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای محمد بخشنذه بابر صاد به سمت عضو هیئت مدیره و 
آقای محمد بخشنده بابر صاد   به سمت مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و اسناد 

نائب رئیس هیات  یا  با امضای مدیر عامل و رئیس  تعهد آورشرکت   مالی 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد. در تاریخ 1392/09/28 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
اصفهان  دید  زاویه  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4128/ت   : شماره   950
سهامی خاص به شماره ثبت 45629 وشناسه ملی 10260636105 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت مدیره مورخ 1392/9/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- آقای بشیر رئیسی زاده   به عنوان بازرس اصلی 
، آقای عباس صالحی  به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند :آقای 
تاریخ  تا  صالحی   منصور  آقای  و  صالحی  نرگس  خانم  و  صالحی  مهدی 
 : گردیدند  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هئیت  اعضاء  4-سمت   -1394/09/27
نرگس صالحی    خانم  و  مدیره  هئیت  رئیس  به سمت  مهدی صالحی   آقای 
به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای منصور صالحی  به سمت عضو 
هئیت مدیره و آقای منصور صالحی به سمت مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و 
اسناد مالی تعهد ات شرکت با امضای مهدی صالحی همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 
ثبت و مورد  ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری  دفتر  ذیل   1392/09/30
و  ثبت شرکتها  اداره  رئیس   – آذری  منصور   . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

سازان  فضا  پارس  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4237/ت   : شماره   956
پارتاک سهامی خاص به شماره ثبت 48195 وشناسه ملی 10260663562 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هئیت مدیره 

مورخ 1392/10/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- آقای محمد مراد رحیمی   به 
عنوان بازرس اصلی ، آقای حسین کیهانی دمابی  به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده 
رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به 
قرار ذیل می باشند :خانم ثزیا جمالی ارمندی و آقای عبدال شمسی ارمندی 
به عنوان عضو علی البدل از عضویت هیئت مدیره خارج گردیدند . در نتیجه 
و  ارمندی  اقبال شمسی  آقای   : باشند  ذیل می  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء 
آقای بهنام درخشان هوره و آقای علیرضا منتظری تا تاریخ 1394/10/1 ، 
4  سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای اقبال شمسی 

ارمندی  به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای بهنام درخشان هوره   به سمت 
نائب رئیس هئیت مدیره و آقای علیرضا منتظری  به سمت عضو هئیت مدیره 
و آقای علیرضا منتظری    به سمت مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و اسناد مالی 
مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر  امضای  با  ات شرکت  تعهد 
شرکت معتبر میباشد ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
در تاریخ 1392/10/08 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و 
مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 

بازرگانی  گروه  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 4320/ت   : شماره   957
ثبت 48992 وشناسه ملی  به شماره  فراز  سهامی خاص  نقش جهان  آفاق 
10260672722 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هئیت 
مدیره مورخ 1392/10/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- آقای مرتضی شعین 
زاده    به عنوان بازرس اصلی ، آقای حسین مهدی   به عنوان بازرس علی 
انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار  البدل برای مدت یک سال مالی 
زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- آقای محمد رضا 
جلیلیان و آقای علیرضا جلیلیان به عنوان عضو علی البدل از عضویت هیئت 
مدیره خارج گردیدند در نتیجه اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند: 
آقای عبدالعلی بچاری و آقای مصطفی بچاری و خانم کبری نظارات تا تاریخ 
 : ، 4  - سمت اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند   1392/10/8
آقای عبدالعلی بچاری   به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای مصطفی بچاری    
به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و خانم کبری نظارات به سمت عضو هئیت 
مدیره و خانم کبری نظارات     به سمت مدیر عامل . 5- کلیه اوراق و اسناد 
مالی تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل یا نائب رئیس هیئت مدیره هر 
مجری  عامل  مدیر  ظمنا  میباشد  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  تنهایی  به  یک 
مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1392/10/14 ذیل دفتر ثبت شرکتها 
الف  م   . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  و موسسات 
ثبتی  واحد  موسسات  و  ثبت شرکتها  اداره  رئیس   – آذری  11790منصور 

اصفهان 

تاسیس 

958 شماره : 103/2729ث/92 آگهی  تاسیس موسسه حقوقی جاویدان مهر 
حقیقت موسسه فوق درتاریخ 1392/10/05 تحت شماره 3965 و شناسه ملی 
10260702974 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/10/05 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 1- موضوع موسسه : ثبت موضوع 
فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – ارائه کلیه خدمات 
حقوقی به استثناء مواردی که در انحصار وکالی دادگستری باشد با کسب 
مجوز  از مراجع ذیصالح. 2- مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی موسسه : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان حکیم 
نظامی – کوچه رهام – بن بست شهریور – پالک 25 -  کد پستی 8175975947 
، 4- سرمایه موسسه : مبلغ 1000000 ریال می باشد .1- 5-  اولین مدیران 
موسسه1-5- آقای علی ولیخانی   به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای 
محمد فتاحی مارنانی به سمت عضو هیئت مدیره 3-5- آقای محمد فتاحی 
مارنانی   به سمت مدیر عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه از قبیل چک – سفته 
– بروات – قرار دادها – عقود اسالمی  با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدیره ) مجتمعا ( همراه با مهر موسسه معتبر میباشد .7- اختیارات مدیر عامل 
 : طبق اساسنامه آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان 

تاسیس 
959 شماره : 103/2740ث/92 آگهی تاسیس شرکت صعود آسانبر  اطلس 

 51625 شماره  تحت   1392/10/07 درتاریخ  فوق  شرکت  خاص  سهامی 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260703084 ملی  شناسه  و 
1392/10/7 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار 
زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل 
راه  و  نصب   – فروش   – باشد  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به 
قرار  عقد   – برقی  پله  و  بازسازی آسانسور  و  نگهداری  و  تعمیر   – اندازی 
از موسسات  و تسهیالت  وام  اخذ   – اشخاص حقیقی و حقوقی  کلیه  با  داد 
اهداف  تحقق  جهت  صرفا  خصوصی  و  دولتی  بانکهای  و  اعتباری  و  مالی 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پس از کسب مجوز از 
مراجع ذیصالح   2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان ملک شهر خیابان رباط 
تلفن   8196735699 پستی  کد   10 واحد  بهار  مجتمع  فرعی29  خیابان  سوم 
03114396062، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1500000 ریال  منقسم به یکصد 
سهم 15000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 800000 
 1392/10/1 مورخ   326 شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال 
تعهد  در  الباقی سرمایه  و  است  گردیده  پرداخت  کاوه  ملی شعبه  بانک  نزد 
اله  آقای حجت  مدیران شرکت5-1-  اولین    -5  . باشد  می  صاحبان سهام 
شریعتی   به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای خانم زهره سیفی  به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره   3-5- خانم حاتمه سیفی   به سمت  عضو هئیت 
مدیره 4-5- خانم زهره سیفی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور با امضای 
مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل 
 : البدل  علی  و  اصلی  بازرس   -8 باشد   مدیره می  هئیت  مجری مصوبات 
1-8- آقای رضا پاکباز به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم زهرا پاکبازبه 
 عنوان بازرس علی البدل رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

 اصفهان 

تاسیس 

960 شماره : 103/2508ث/92  آگهی تاسیس شرکت صحت سامان سپاهان  
با مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/9/10 تحت شماره 51428 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260700782 ملی  شناسه  و 
گردیده و خالصه شرکتنامه  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/9/10
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود . 
1- موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد – انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز شامل 
صادرات و واردات و تولید و توزیع و خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز 
از  کاال  بیمارستانی - ترخیص  لباس های   - از جمله مواد غذایی  بازرگانی 
گمرکات داخلی - شرکت در همایش ها و نمایشگاه های  داخلی و خارجی – 
انعقاد قرار داد با کلیه ارگانهای دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی 
شرکت های معتبر داخلی و خارجی – اخذ وام و اعتبارات مالی از بانکهای 
کلیه  در  شرکت   – شرکت  موضوع  راستای  در  صرفا  مالی  موسسات  و 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از 
مراجع ذیصالح  2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان بزرگراه چمران بعد از 
خیابان آل محمد بن بست مهران 26 جنب پالک 2و3 کد پستی 8193653993 
مدیران  اولین    -5  . باشد  می  ریال   1000000 مبلغ   : 4- سرمایه شرکت   ،
هئیت  رئیس  سمت  به  آبادی    حبیب  منصوری  احسان  آقای  شرکت5-1- 
هیئت  عضو  سمت  به  آبادی  حبیب  منصوری  حسینعلی  آقای   -5-2 مدیره 
مدیره   3-5- آقای حسینعلی منصوری حبیب آبادی به سمت مدیر عامل به 
: کلیه اوراق و اسناد  مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا 
مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفردا  و 
با مهر شرکت معتبر میباشد 7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه آذری 

– رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 



متخصص��ان راه هاي زي��ادي را براي داش��تن يك كانون ش��اد و گرم 
خانوادگي به ما نشان مي دهند. حتما ش��ما هم در اين زمينه ايده ها و 
تجربه هايي داريد. اما آيا معيارهاي ش��ما با آنچه براي داشتن خانواده 
 اي شاد الزم است، هماهنگي و مطابقت دارد؟ در اين مقاله مالك ها و 
راه هاي مختلفي عنوان شده به اين اميد كه شما هم جو و فضايي مملو از 

سعادت، خوشبختي و انرژي مثبت را بشناسيد و تجربه كنيد.
از كنار هم بودن لذت ببريد

ماهيت و ذات خانواده هاي شاد وجود روحيه نشاط بين اعضاي خانواده 
اس��ت. آن ها مي دانند كه در هر ش��رايطي چه طور با هم رفتار كنند. 
يك مش��اور خانواده به نام راب��ي بوتيچ مي گويد:بين اي��ن خانواده ها، 
 نشاط و شادي ارتباطات را شكل مي دهد. زماني كه پدر و مادر به خانه

  بر مي گردند، بچه ها از ديدن آن ها به وجد مي آيند و شاد مي شوند و 
در مقابل وقتي بچه ها به خانه مي آيند، پدر و مادر از ديدن آن ها روحيه 

مي گيرند و خوشحال مي شوند.
با هم غذا بخوريد

خانواده هايي كه با هم غذا مي خورند، هميشه در كنار هم مي مانند. غذا 
خوردن در كنار هم كار سختي نيست و مي تواند زماني بسيار مناسب 
براي برقراري ارتباطي صميمانه تر بين اعضاي خانواده باشد. سعي كنيد 

حداقل در هفته چهار وعده غذا را در كنار هم بخوريد.
با همديگر سرگرم شويد

سعي كنيد براي هر شب يك فعاليت دسته جمعي داشته باشيد. به طور 
مثال با توجه به نظر بچه ها براي كوچك ترها يك داستان كوتاه و براي 

بزرگ ترها بخشي از يك رمان را بخوانيد.
خانواده را در اولويت قرار دهيد

در خانواده هاي شاد، هميشه خانواده نسبت به دوستان در اولويت قرار 
دارد. والدين بايد بدانند كه رسيدگي به فرزندان و توجه به آن ها بايد با 
سرگرمي همراه باشد. اشكالي ندارد براي بچه ها قوانيني وضع كنيداما 
به ياد داشته باشيد كه آن ها به سرگرمي هم نياز دارند. زماني كه بچه ها 
كسل، خسته و بي حوصله شوند، زنگ خطري براي روابط بين اعضاي 
خانواده اس��ت، زيرا در اين زمان آن ها به دنبال هيجان و سرگرمي در 
خارج از محيط خان��واده مي گردند و اين دقيقا همان زماني اس��ت كه 
دوستان اهميت بيش��تري نس��بت به خانواده پيدا مي كنند! دوستي 

اهميت دارد، به شرط اين كه تابع و وابسته به خانواده باشد.
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دانستنی 

مهارت

محققان در يك بررس��ی بدتري��ن رمزهای عب��ور اينترنتی در 
س��ال 2013 را معرفی كردند كه نش��ان می ده��د ديگر كلمه 

Password  بدترين رمز عبور نيست.
 SplashData  يك گروه از محققان در موسس��ه تحقيقات��ی
 ميليون ها رمز عب��ور دزديده ش��ده آنالين در س��ال 2013 را
  مورد بررس��ی قرار داده و فهرس��ت س��االنه خ��ود را از بدترين

 رمز عبورها اعالم كردند.برای نخستين بار از زمانی كه اين شركت  
فهرست ساالنه خود را تاليف كرده كلمه   password    رتبه خود 
را در باالی فهرست بدترين رمز عبور ها به رمز 123456واگذار 
كرد.رمز عبور  password   اكنون درجايگاه دومين رمز عبور 
 بد در دنياس��ت.   بر اس��اس اع��الم  SplashData  فهرس��ت

 س��ال جاری تحت تاثير تعداد زي��ادی از رمزعبورهای كاربران 
Adobe  است كه به آنالين دزيده شده اند.مورگان اسلين مدير 
اجرايی SplashData می گويد مشاهده رمز عبورهايی مانند  
adobe123  و  photoshop  ب��ر روی اين فهرس��ت يادآور 
 خوبی اس��ت كه رمز عبور خود را بر اساس اس��م وب سايت ها يا

 اپليكيشن هايی كه به آن ها دسترسی داريد قرار ندهيد.از جمله 
    qwerty  10 رمزعبور نامناس��ب در اين فهرس��ت می توان به
abc123   ، 111111 و  iloveyou   اش��اره كرد.ديگ��ر جنبه 
جذاب فهرست امس��ال، رمز عبورهای عددی كوتاهتری است 
 كه حت��ی بر روی وب س��ايت هايی ك��ه اجرای سياس��ت های

 رمز عبور قوی را آغاز كرده اند ، مشاهده شده است.به عنوان مثال، 

رمز عبورهای س��اده و قابل حدس زدن مانن��د 1234 رتبه 16، 
12345رتبه 20 و »000000« رتبه 25 از جمله رمز عبورهای 
جديد در فهرس��ت امسال هس��تند.اين ش��ركت می گويد اين 
 فهرست را ساالنه منتشر می كند تا سعی كند مردم رمز عبورهای

 ايمن تری را برای خود انتخاب كنند. مانند هميش��ه اميدواريم 
تبليغات بيشتر در مورد خطرات داش��تن رمز عبورهای ساده و 
ضعيف صورت گيرد.اين شركت به مشتريان و شركت هايی كه از 
هر يك از اين رمز عبور ها استفاده می كنند توصيه می كند رمز 
خود را فورا تغيير دهند.توصيه اين شركت استفاده از رمز عبورهای 
هشت رقمی و يا بيشتر با تركيبی از كاراكتر هاست. يك راه برای 
خلق رمز عبورهای ايمن با يادآوری آسان، استفاده از عبارت عبور 
 اس��ت يعنی كلمات كوتاهی با فاصله از هم ي��ا كاراكترهايی كه

 آن ها را از هم جدا كند.بهترين شيوه استفاده از كلمات تصادفی 
اس��ت تا عبارت های رايج؛  مثال  كيك های س��ال ه��ای تولد يا  
لبخند_ نور_ پرش؟اين دانش پژوهان همچنين می گويند از يك 
نام كاربر- رمز عبور واحد  برای چندين وب سايت خودداری كنيد.

بدترين رمزهای ورود سال 2013

عکس نوشت

فروش بالن های 
 فانوسی رنگی
  به مناسبت 
سال نوی چينی در 
روستايی در چين

 پيشنهاداتی برای 
يك كانون گرم خانوادگی
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خوابگردی يكی از اختالالتی اس��ت كه می تواند 
برای فرد مبتال و اعضای خانواده اش دردسرساز 
باشد.خوابگردی قدم زدن و انجام دادن كارهايی 
به صورت نيمه خ��ودكار در ضمن خواب اس��ت 
بی آنكه ش��خص در بيداری آنچ��ه را انجام داده 

به ياد آورد.
 خوابگردی منشا وراثتی دارد و يكی از اختالالت 
خ��واب اس��ت ك��ه در رش��ته »روان شناس��ی 
 خواب« مورد مطالعه و بررس��ی ق��رار می گيرد. 
در اين حالت بدن بيدار و ذهن در خواب اس��ت و 
ممكن است بيمار در خواب راه برود، بدود، لباس 
بپوش��د، حمام يا ادرار كند، رانندگی كند، اشيا 
را پرت كند و يا حتی كس��ی را به قتل برس��اند.

پزش��كان انجمن ملی خ��واب امري��كا معتقدند 
درمان��ی ب��رای خوابگردی وج��ود ن��دارد اما با 

رعايت برخی نكات می توان از آن پيشگيری و از 
مبتاليان به اين اخت��الل حفاظت كرد. به همين 
 منظور اين پزش��كان رعايت اين نكات را توصيه

 می كنند:
1- اس��تراحت كردن به اندازه كاف��ی برای اين 
افراد ضروری اس��ت چراكه يكی از داليل اصلی 
خوابگ��ردی، كمبود خ��واب اس��ت.2- توصيه 
ديگر پرهيز از مص��رف مواد الكل��ی و داروهايی 
اس��ت كه موجب خوابگ��ردی می ش��وند.3- به 
اف��راد مبتال ب��ه اين اخت��الل توصيه می ش��ود 
كه برنامه خواب مش��خصی داش��ته باش��ند.4- 
همچنين از توصيه های مهم ديگر در اين زمينه 
بس��تن دره��ا و پنجره ه��ا در طول ش��ب و دور 
 نگهداشتن اش��ياء خطرناك از نزديكی فرد بيمار

 است.

يك شركت خالق امريكايی از چاپ سه بعدی برای 
خل��ق مدل هايی از جنين  در حال رش��د اس��تفاده 
می كند.ش��ركت »ن��وزادان س��ه بعدی« از جنين، 
اسكن مافوق صوت می گيرد و با استفاده از آن نوزاد 
سفارشی خلق می كند كه دارای ويژگی های چهره، 
حالت بدن و پوس��ت مناسب اس��ت.اين مدل ها با 
استفاده از آخرين فناوری سه بعدی توليد می شوند 
و بهای نوزاد سفارش��ی در ابعاد واقعی، 600 دالر و 
ارزش كوچك تري��ن نمونه در دس��ترس 200 دالر 
گزارش شده است.با اين حال، الزم نيست مدل مزبور 

نوزاد خود خانواده باشد، زيرا شركت سازنده نوزادان 
افراد مش��هور را نيز ارايه داده است.ش��ركت »نوزاد 
سه بعدی« مدعی است در تالش برای ايجاد لبخند 
 در صورت  والدين برای يادآوری روزهايی اس��ت كه

 نوزادان شان به دنيا می آيند.نوزاد چاپ شده در سه  
اندازه طبيعی، نصف اندازه طبيعی و مينی  نوزاد در 
دسترس است.اشخاص همچنين می توانند تعيين 
كنند كه جنسيت نوزاد مشخص باشد يا خير و تمامی 
نوزادان در سه رنگ پوست روش��ن، متوسط و تيره 

قابل  ارايه هستند.

خوابگردی درمان می شود؟

 نوزاد خود را پيش از تولد
در آغوش بگيريد!

 روش های كنترل
 خرج ماهانه

همه ما با معناي جيب خالي آشنا هستيم چون امكان ندارد 
در شرايطي گير نكرده باش��يم كه پول درون جيب مان از 
برچسب قيمت آنچه خواسته ايم كمتر نباشد. اين روزها پول 
سخت به دست مي آيد و راحت از كف مي رود. پس پيشنهاد 
مي كنيم براي ايجاد باالنس و موازنه اقتصادي بيشتر اين 
مطلب را بخوانيد واگر صالح دانستيد به آن عمل كنيد. البته 

اگر صالح دانستيد...  .
پول زياد همراه خود نبريد

هر كدام از ما در طول ماه، چيزهايي مي خريم كه چشم مان 
آن ها را گرفته، در حالي كه نيازي به خريدن شان نداشتيم. 
براي شما هم پيش آمده كه موقع قدم زدن يا جايي رفتن 
چيزي، چشم تان را گرفته و آن را خريده ايد، در حالي كه 
شايد مي توانستيد خريدش را به زمان بهتري موكول كنيد.

پيشنهاد اول اين است كه هيچ وقت بيشتر از ده يا بيست 
هزار تومان همراه تان نباشد. اين پول براي رفت و برگشت يا 
خريد چيز ساده اي كفايت مي كند. هر كدام از ما در كيف 
پول مان حداقل 5 كارت بانكي داريم كه هر كدام محتوي 
مقدار پولي هست. همه كارت ها را در خانه بگذاريد و كارتي 
با مبلغ ثابتي مثل 50 هزار تومان در كيف پول تان داشته 
باش��يد. با همين روش مي توانيد خريدهاي برنامه ريزي 
نشده را تا ميزان زيادي كاهش دهيد. در ضمن اگر چيزي 
ديديد كه به خريدش نياز مبرم داش��تيد، مي توانيد آن را 

دفعه بعد تهيه كنيد.
براي پول برنامه ريزي كنيد

اگر بتوانيد براي خرج كردن پول برنامه اي بريزيد و به آن 
عمل كنيد مي توانيد در خريدن چيزهاي غير ضروري صرفه 
جويي كنيد. مثال كس��ي كه مي خواهد در ماه بيست هزار 
تومان پول مجله يا اينترنت يا شارژ بدهد وقتي خواست پولي 
اضافه بر اين مبلغ خرج كند ناچار است اين مابه التفاوت را 
از هزينه ديگري كم كند، مثال وقتي مي خواهد بيرون غذا 
بخورد غذاي ارزان تري بگيرد و يا از مخلفاتش كم كند. يك 
بطري آب معدني 500 تومان اس��ت و يك نوشابه قوطي 
هزار و پانصد تومان. پس اگر 10 بار جاي نوش��ابه خوردن 
آب معدني بگيريد مي توانيد 10 هزار توم��ان از پولي كه 
بر فرض براي خريد شارژ زيادتر از حد خرج كرده بوديد را 
جبران كنيد. اين روش كمك مي كند تا از افزايش هزينه 

جلوگيري شود. تازه الغرتر هم مي مانيد.
خرج هايتان را يادداشت كنيد

يك بار به صورت كامال جدي در دفترچه يادداشت كوچكي، 
هزينه هايي كه انجام مي دهيد را بنويسيد. از كرايه ماشين 
تا خريد آدامس يا كبريت يا خريدهاي روزانه... بنويسيد كه 
دقيقاً پولي كه با سختي در مي آوريد را كجا خرج مي كنيد و 
به چه صورت. اين نوشتن كمك مي كند تا خرج هايي كه به 
چشم تان نمي آيد، اما در طول ماه بخش كالني از پول تان را 

مي خورد، ببينيد و در موردش تصميم بگيريد.
اشتراكي خريد كنيد

بعضي آدم هاي عاقل، با دوس��تان ش��ان مي روند خريد و 
بس��ياري از محصوالت فرهنگي كه م��ي خواهند بخرند 
را به صورت مش��ترك تهيه مي كنند. ب��رای مثال فرض 
 كنيد م��ي خواهيد با دوس��ت ت��ان براي خري��د مجله به 
كيوس��ك برويد. م��ي توانيد مج��الت تان را ب��ه صورت 
ش��راكتي خريد كنيد تا ق��درت خريدت��ان افزايش يابد. 
مثال يك مجله بخريد و ب��ا هم بخوانيد. در م��ورد كتاب، 
مجله، فيلم و آلبوم هاي موس��يقي اي��ن هزينه جواب مي 
دهد. حت��ي بعضي خانم ه��اي خانه دار همه با دوس��تان 
ش��ان اش��تراكي لوازم آش��پزخانه را كه مصرفش روزانه 
 نيس��ت، می خرند. م��ي ت��وان هفت��ه اي يك ب��ار يا دو 
هفته اي يك ب��ار از آن اس��تفاده ك��رد. االن در تبليغات 
تلويزيوني مي بيني��د كه مثال  براي كباب پ��ز يا گاز پيك 
نيكي هم��راه تبليغ مي ش��ود. مي ت��وان اي��ن چيزها را 
اش��تراكي خريد چون مورد مصرف ش��ان روزانه نيست و 
 بعيد است استفاده دو خانواده يا دوست از آن در يك زمان

 اتفاق بيافتد.
نحوه خريد كردن خود را تغيير دهيد

اين روزها وقتي من با دوس��تم براي ناهار بيرون مي رويم 
فقط يك پيتزا  مي گيريم، نه دو تا، چون با يكي هم سير مي 
شويم. سابقا دو تا مي گرفتيم و يكي اش مي ماند و با خود 
مي برديم و به اجبار مي خورديم يا مي بخشيديم به كسي. 
حاال يك پيتزا مي گيريم. هم كمك م��ي كند اضافه وزن 
بيشتري پيدا نكنيم و هم سيرمان مي كند. امتحان كنيد. 
نهايتش اين است كه سير نمي شويد و يكي ديگر سفارش 

مي دهيد ديگر.
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 آگهی فراخوان عمومی  یک مرحله ای
 همراه با ارزیابی کیفی 

ش�ركت ش�هركهای صنعت�ی اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد اج�رای پروژه ه�ای زي�ر را از 
محل اعتب�ارات داخلی و اس�تانی ب�ه پيمان�كاران  واجد ش�رايط واگ�ذار نمايد ل�ذا از كليه 
 ش�ركتهای پيمان�كاری ك�ه دارای ش�رايط ذك�ر ش�ده در ذي�ل صفحه م�ی باش�ند دعوت
  می ش�ود تا از تاري�خ 92/11/02 ال�ی 92/11/10 با واري�ز مبل�غ 200000 ريال برای ه�ر پروژه
 بشماره 2175670203003 حساب س�يبا ) بانک ملی ( و دريافت اس�ناد ارزيابی توان اجرای 
 كار و مش�خصات فنی پروژه و اس�ناد پيش�نهاد قيمت به دبير خانه ش�ركت واقع در اصفهان 
خ 22 بهمن ، مجتمع اداری امير كبير مراجعه يا برای كس�ب اطالعات بيشتر به سايت شركت 
شهركهای صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir و يا س�ايت ملی مناقصات مراجعه نماييد. 
مهلت تحويل اسناد ارزيابی و پيشنهاد قيمت به دبير خانه ش�ركت شهركهای صنعتی استان 
اصفهان حداكثر تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/11/24 می باشد و هزينه درج آگهی 

روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد . 
1- موضوع مناقصه : خريد و اجرای شبكه 20 كيلو ولت ناحيه صنعتی جمبزه 

مبلغ برآورد اوليه :1/230/497/891 ريال از محل بودجه  استانی  
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 31/000/000 ريال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته نيرو از دفتر فنی استانداری 
2- موضوع مناقصه : خريد و اجرای شبكه 20 كيلو ولت شهرک صنعتی نيسانک 

مبلغ برآورد اوليه: 1/270/537/009 ريال از محل بودجه استانی
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 35/000/000 ريال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال دررشته نيرو از  دفتر فنی استانداری
3- موضوع مناقصه : تكميل محوطه سازی شهرک صنعتی رامشه ) زون باز يافت ( 

مبلغ برآورد اوليه: 3/265/285/774 ريال از محل بودجه استانی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 80/000/000 ريال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند از دفتر فنی استانداری 
4- موضوع مناقصه :تكميل محوطه سازی بخشی از معابر فاز توسعه شهرک صنعتی گلپايگان 

مبلغ برآورد اوليه: 5/384/874/313 ريال از محل بودجه داخلی  و استانی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه :110/000/000 ريال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند از دفتر فنی استانداری 

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 
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 آگهی فراخوان عمومی  یک مرحله ای
 همراه با ارزیابی کیفی 

ش�ركت ش�هركهای صنعت�ی اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد اج�رای پروژه ه�ای زي�ر را از 
محل اعتب�ارات داخلی و اس�تانی ب�ه پيمان�كاران  واجد ش�رايط واگ�ذار نمايد ل�ذا از كليه 
 ش�ركتهای پيمان�كاری ك�ه دارای ش�رايط ذك�ر ش�ده در ذي�ل صفحه م�ی باش�ند دعوت
  می ش�ود تا از تاري�خ 92/11/02 ال�ی 92/11/10 با واري�ز مبل�غ 200000 ريال برای ه�ر پروژه
 بشماره 2175670203003 حساب س�يبا ) بانک ملی ( و دريافت اس�ناد ارزيابی توان اجرای 
 كار و مش�خصات فنی پروژه و اس�ناد پيش�نهاد قيمت به دبير خانه ش�ركت واقع در اصفهان 
خ 22 بهمن ، مجتمع اداری امير كبير مراجعه يا برای كس�ب اطالعات بيشتر به سايت شركت 
شهركهای صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir و يا س�ايت ملی مناقصات مراجعه نماييد. 
مهلت تحويل اسناد ارزيابی و پيشنهاد قيمت به دبير خانه ش�ركت شهركهای صنعتی استان 
اصفهان حداكثر تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/11/24 می باشد و هزينه درج آگهی 

روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد . 
1- موضوع مناقصه : خريد و اجرای شبكه 20 كيلو ولت ناحيه صنعتی جمبزه 

مبلغ برآورد اوليه :1/230/497/891 ريال از محل بودجه  استانی  
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 31/000/000 ريال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته نيرو از دفتر فنی استانداری 
2- موضوع مناقصه : خريد و اجرای شبكه 20 كيلو ولت شهرک صنعتی نيسانک 

مبلغ برآورد اوليه: 1/270/537/009 ريال از محل بودجه استانی
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 35/000/000 ريال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال دررشته نيرو از  دفتر فنی استانداری
3- موضوع مناقصه : تكميل محوطه سازی شهرک صنعتی رامشه ) زون باز يافت ( 

مبلغ برآورد اوليه: 3/265/285/774 ريال از محل بودجه استانی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 80/000/000 ريال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند از دفتر فنی استانداری 
4- موضوع مناقصه :تكميل محوطه سازی بخشی از معابر فاز توسعه شهرک صنعتی گلپايگان 

مبلغ برآورد اوليه: 5/384/874/313 ريال از محل بودجه داخلی  و استانی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه :110/000/000 ريال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند از دفتر فنی استانداری 

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 
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نکنيد.اگرقصداقدامبهاينامرداريدتوجهداشته
باشيدفضایس�اختمانبهحدیکوچکنشودکه
موج�بکاهشحجمهواواکس�يژنبرایوس�ايل
گازسوزبويژهآبگرمکنشودزيراخطرتوليدگاز
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