
عمر انسان تخلف رانندگی افراد را سابقه دار می کند
قابل پیش بینی 
می شود؟

رییس پلیس راهور ناجا خبر داد؛
 بودجه سال آینده شهرداري

3 شنبه هفته آینده به تصویب مي رسد
  پایان حفر تونل خدنگستان تا 

چند ماه دیگر  4 2
8

میزبانی بین المجالس خط بطالنی بر 
منزوی بودن ایران 
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 ارز در سال ۹۳ 
تک نرخی می شود

 معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: در سال 93، نظام
 تک نرخی ارز به طور کامل بر کش��ور حاکم خواهد شد. 
اسحاق جهانگیری در همایش صنعت فوالد اظهارداشت: 
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کش��ور، امکان خطای 
جدید در اقتصاد کشور وجود ندارد.وی ادامه داد: دولت 

یازدهم کار خود را با تورم باالی 40 درصد، رشد ...

 کدام بازنشسته  »عیدی کامل«
 دریافت می کند

 مجسمه امام خمینی )ره( 
در موزه مشاهیر

و بازنشس��تگان  عال��ی  کان��ون  ریی��س   ه��ارات 
 مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تنها آن دسته 
از مس��تمری بگیرانی که 12 ماه مستمری کامل دریافت 
کرده اند یا به نوعی یک س��ال از زمان بازنشستگی آن ها 
می گذرد، مبلغ 503 هزار تومان »عی��دی« را به صورت 
کامل از سازمان تامین اجتماعی دریافت می کنند. علی 
اصغر بیات در گفت وگو  باایسنا،  با تشریح جزییات پرداخت 
»عیدی« بازنشستگان و مس��تمری بگیران این سازمان 

اظهار داشت: بنابراین عنوان می شود...

مجسمه ای از حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذار انقالب 
اسالمی ایران برای نمایش و قرار گرفتن در موزه مشاهیر 
به برج میالد فرستاده شد.علیرضا خاقانی، اظهار داشت: به 
تازگی مجسمه ای از حضرت امام خمینی )ره( را از جنس 
سیلیکون س��اخته  و به برج میالد فرس��تاده ام تا در موزه 

مشاهیر قرار گیرد.
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در هش��تمین همایش بین المللي مدیریت س��بز که با حضور فعاالن 
زیس��ت محیطي، مدیران س��ازمان هاي مختلف، نمایندگان بیش از 
70 کشور جهان، مقامات زیست محیطي کش��ور به ویژه خانم ابتکار 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در روز 
نهم بهمن در محل همایش هاي بی��ن المللي برج میالد تهران برگزار 
گردید ؛ ش��رکت فوالدمبارکه اصفهان موفق به دریافت تندیس بنیاد 
جهاني انرژي و لوح تقدیر از جامعه مدیریت س��بز اروپا به عنوان تنها 

شرکت در خاورمیانه گردید.
دکتر س��بحاني، مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان با اش��اره به این که 
طرح فرآوري س��رباره به عنوان طرح برگزیده معرف��ي گردید، اظهار 
داشت: عملکرد زیست محیطي ش��رکت فوالدمبارکه و به ویژه طرح 
فرآوري س��رباره به عنوان طرح نوآورانه سبز براس��اس مدل ارزیابي 
ارایه شده توسط جامعه مدیریت سبز اروپا مورد ارزیابي قرارگرفت و 
از بین بیش از 8000 طرح ارایه شده به دبیرخانه آن نهاد بین المللي 
6 طرح به عنوان طرح هاي برگزیده در س��طح بین المللي شایس��ته 
 تقدیر توس��ط بنیاد جهاني ان��رژي و جامعه مدیریت س��بز اروپا قرار 

گرفتند.
دکتر س��بحاني ،مدیرعامل فوالدمبارک��ه با تاکید بر ن��گاه مدیریت 
و کارکنان ش��رکت فوالدمبارکه به مس��ایل زیس��ت محیطي اظهار 
داشت: با توجه به نگاه ویژه مدیریت و کارکنان فوالدمبارکه به حفظ 
محیط زیست و کنترل آالینده ها، تاکنون بالغ بر 180میلیارد تومان 
سرمایه گذاري صورت گرفته که به این مهم هزینه هاي سالیانه حفظ 
و نگهداري تاسیس��ات موجود جه��ت بهبود و تضمی��ن عملکرد نیز، 
اضافه مي شود که این حرکت اثبات کننده نگرش مدیریت و کارکنان 
فوالدمبارکه در مقوله حفظ محیط زیس��ت اس��ت و بدان معنا است 
 که مدیریت و کارکنان ش��رکت، براي حفظ محیط زیس��ت و کنترل

 آالینده ها از هیچ کوششي دریغ نمي ورزند.
مدیرعامل فوالدمبارکه با اشاره به دریافت تندیس بنیاد جهاني انرژي 
توسط ش��رکت فوالدمبارکه به عنوان تنها شرکت دریافت کننده این 
جایزه در خاورمیانه افزود: حضور شرکت فوالدمبارکه در این همایش 
و دریافت تندیس از بنیاد انرژي جهاني و جامعه مدیریت س��بز اروپا 
نیز نمونه کوچکي است در این راس��تا که شرکت فوالدمبارکه نه تنها 
 در بحث حفظ محیط زیست کوش��ا مي باشد بلکه در راستاي مباحث

 مورد توجه مجامع جهاني از جمله موضوع zero waste که اش��اره 
دارد به این که هیچ واحد تولیدي نباید ضایعاتي را به محیط زیس��ت 
اضافه کند و در راستاي تبدیل ضایعات به یک کاالي با ارزش اقدامات 

قابل توجهي انجام داده و مي دهد.
دکتر سبحاني تصریح کرد: اگرچه سرباره در صنعت فوالد به عنوان یک 
کاالي ضایعاتي به ش��مار مي آید ولي طرحي که شرکت فوالدمبارکه 

ارایه داده و به عنوان بهترین طرح از نظر انجمن مدیریت س��بز اروپا 
برگزیده شد باعث مي ش��ود تا س��رباره فوالد که یک کاالي ضایعاتي 
محسوب مي شود به صورت فرآوري گرم ،تبدیل شود به یک محصول 
با ارزش افزوده که در صنعت سیمان کاربرد داشته و دو اثر کامال مثبت 
در این صنعت ایجاد کند. نخس��ت این که به لح��اظ اقتصادي جنس 
ضایعاتي تبدیل به کاالي قابل فروش مي شود و از طرفي دیگر استفاده 
از سرباره فرآوري شده در صنعت سیمان موجب مي شود، مصرف انرژي 
به خصوص برق به شدت در تولید سیمان کاهش یابد. دومین دستاورد 
این است که سالیانه صدها هزارتن سرباره اي که در صنعت فوالد تولید 
مي شود و تجمیع آن، آلودگي محیط زیس��ت را به همراه دارد، هم به 
لحاظ اکولوژي و هم به لحاظ حفظ مسایل زیست محیطي به طور کلي 

حذف مي شود.
مصطفي اش��تري، مدیر ایمني، بهداش��ت و محیط زیس��ت شرکت 
فوالدمبارکه در حاش��یه این نشس��ت افزود: براس��اس مدل ارزیابي 
 طرح هاي زیست محیطي معرفي شده توسط سازمان ها و شرکت ها

 بر مبناي 4 رویکرد اقتصادي، زیس��ت محیطي، اجتماعي و فناوري 
با هدف همگرایي رویکردهاي ذکرش��ده و نقش آن ها در خط مشي، 
اهداف و برنامه هاي کالن ش��رکت ها براس��اس اظهارنامه شرکت ها 
 مورد ارزیابي قرار گرفتند که در تداوم فرآیند ارزیابي مراحل تصدیق و

 صحه گذاري و امتیازبندي با حضور در محل و بررس��ي طرح مذکور 
توسط ارزیابان بین المللي انجام شد.

مدیر ایمني، بهداشت و محیط زیست شرکت فوالدمبارکه در خصوص 
نحوه انتخاب برگزیدگان گفت: طرح هاي برگزیده بر اساس حداکثر 
امتیازات اخذ شده در چهار گروه رویکرد، اولویت بندي و معرفي شدند 
که طرح فوالدمبارکه از بین 8000 طرح در لیس��ت 6 طرح برگزیده 
جهاني قرار گرفت و دریافت تندیس و گواهینامه از بنیاد جهاني انرژي، 
عالوه بر تقدیر از فعالیت هاي فوالدمبارک��ه در جهت بهبود عملکرد 
زیست محیطي، موجب ارتقای جایگاه زیست محیطي کشور و معرفي 

آن به مجامع بین المللي خواهد شد.
بنا بر این گزارش محس��ن س��تاري، رییس محیط زیس��ت ش��رکت 
فوالدمبارکه با اش��اره به رون��د اجرایي این طرح گف��ت: بالغ بر 5 ماه 
پیش فراخواني از طرف انجمن مدیریت س��بز ایران به عنوان رابط و 
 همکار این انجمن با جامعه مدیریت سبز اروپا براي شرکت هاي فعال 
محیط زیست در کشور ارسال شد که بر اساس این فراخوان، درخواست 
 ش��د طرح ها و پروژه هاي زیس��ت محیطي که جنبه اقتصادي دارند 

 به منظور ارزیابي براساس مدل ارزیابي جامعه مدیریت سبز اروپا
  ثبت ش��ود ک��ه م��ا در ش��رکت فوالدمبارکه اصفه��ان 3 طرح 

زیست محیطي را که قابلیت هاي ش��رکت در این فراخوان را 
داشتند، به عنوان پیش طرح اعالم کردیم.

ستاري افزود: براساس بررس��ي هاي ابتدایي انجام گرفته 
توسط انجمن مدیریت س��بز و ارزیابان جامعه مدیریت 

سبز اروپا، از میان 3 طرح پیش��نهادي فوالدمبارکه، 

طرح فرآوري گرم سرباره از پتانسیل بیشتري بر مبناي مدل ارزیابي 
برخوردار گردید و براس��اس آن اظهارنامه جامعه مدیریت سبز اروپا 
تکمیل شد. با ارسال اظهارنامه و ارزیابي بر اساس مدل ارزیابي جامعه 
مدیریت سبز اروپا، ارزیابان آن جامعه تشخیص دادند که این طرح از 
قابلیت س��ایت ویزیت و ورود به مراحل بعدي ارزیابي برخوردار است 
و بر همین اساس در 26 آذرماه سال جاري هیاتي متشکل از باالترین 
مقامات جامعه مدیریت س��بز اروپا و نماین��دگان بنیاد جهاني انرژي 
در ش��رکت فوالدمبارکه حضور یافتند و طرح فرآوري گرم س��رباره 
شرکت فوالدمبارکه اصفهان مورد ارزیابي قرارگرفت تا در هشتمین 
همایش بین المللي مدیریت س��بز، این طرح به عنوان برنده برندگان 
طرح هاي نوآورانه س��بز با دریافت تندیس بنیاد جهاني انرژي و لوح 
 تقدیر جامعه مدیریت س��بز اروپا به صورت انحصاري شایسته تقدیر

 باشد.
ستاري افزود: الزم مي دانم از مدیریت عالي ش��رکت، مدیریت ارشد 
خدمات فني و پشتیباني، مدیریت HSE و تمامي همکاران واحدهاي 
 حمل و نقل و پش��تیباني به عنوان مسوولین اجرایي، شرکت فراسرام

 به عنوان ش��رکت همکار، مدیریت برنامه ریزي جام��ع، فرآیند اخذ 
 جایزه واحد تضمین کیفیت و همکاران واحد محیط زیس��ت شرکت
  و هم��ه عزیزان��ي که کم��ک کردند ت��ا ای��ن موفقیت بی��ن المللي

  نصی��ب ش��رکت فوالدمبارک��ه اصفه��ان گ��ردد قدرداني و تش��کر 
کنم.

این گ��زارش حاکي اس��ت در حاش��یه برگزاري هش��تمین همایش 
 بی��ن المللي مدیریت س��بز، ط��رح فرآوري گرم س��رباره ب��ه عنوان

طرح برگزیده و برتر و الگویي براي  
س��ایر ش��رکت هاي ایراني 
توس��ط آق��اي س��تاري 
ریی��س محیط زیس��ت 
ش��رکت فوالدمبارک��ه 
 ارای��ه و م��ورد توج��ه 
ش��رکت کنندگان در این 

همایش قرارگرفت.

در هشتمین همایش بین المللي مدیریت سبز :

فوالد مبارکه تنديس  بنياد جهاني انرژي را  از آن خود کرد
 دریافت  لوح تقدیر جامعه سبز اروپا 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

 قهرمانی برای سپاهان؛ پیچیده
 اما دور از دسترس نیست

مهرزاد خلیلیان در خصوص وضعیت تیم فوتبال سپاهان عنوان 
کرد: تیم وضعیت خوبی را پشت سر می گذارد و در وقفه ای هم 
 که در لیگ به وجود آمد یک بازی دوس��تانه بسیار خوب انجام

 دادیم.مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره این که تیم فوتبال این 
6باشگاه چه قدر شانس قهرمان شدن در لیگ برتر ...
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ارتش اصفهان در خدمت 
واليت و امت است

امیر س��رتیپ جهادی ارس��ی گفت: پیام ارتش منطقه 
اصفهان به رهبر معظم انقالب، آمادگی کامل در حراست 

از والیت و ملت ایران است.
امیر سرتیپ رضا جهادی در مراسم تودیع و معارفه روسای 
ارشد عقیدتی  � سیاسی آجا منطقه اصفهان اظهار داشت: 
حجت االسالم بوذرجمهر احمدی مسوول تودیع شده ارشد 
عقیدتی � سیاسی آجا،حقیقتا برای همه پرسنل ارتش 

اصفهان  یک استاد اخالق بود.
وی بیان داش��ت: معارفه این بزرگوار به س��مت واالتر در 

بدنه عقیدتی � سیاسی ارتش را از طرف همه فرماندهان 
و مس��ووالن ارتش منطق��ه اصفه��ان صمیمانه تبریک 

می گویم.
 ارش��د نظام��ی آج��ا در اس��تان های اصفه��ان، ی��زد و

 چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: پیام ارتش منطقه 
اصفهان ب��ه فرمانده معظم کل قوا این اس��ت که همواره 
پرس��نل ارتش اصفهان با تمام وجود و آمادگی کامل در 
خدمت ملت، نظام و والیت و حاضر به رزم با دشمنان  نظام 

و اسالم، جان بر کف در صحنه هستند.

ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری:

کوچ بهاره عشاير مديريت می شود
 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: 
 پنج اس��تان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و 
بویر احمد، خوزستان و بوشهر ،کوچ عشایر در این مناطق 

راکنترل و مدیریت می کنند.  محمدحس��ین ش��املی در 
نشست مدیران منابع طبیعی و امور عشایری استان های یاد 
شده افزود: اجرای طرح کنترل و مدیریت کوچ برای حفظ و 

احیای مراتع و کاهش روان آب ها و بهبود نفوذ پذیری خاک 
مراتع موثر است.وی گفت: اجرای این طرح بهبود عملیات 

احیایی و اصالحی مراتع مانند فرصت برای ...

عموهایفتیلهایبهاصفهانمیآیند
ویژه برنامه فتیله جمعه تعطیله 
با حضور عموهای فتیله ای امروز  
و یکم اسفندماه در سالن پیروزی 
اصفهان برگزار می ش��ود.مازیار 
یارعل��ی اظهار داش��ت: محمد 
مس��لمی، حمی��د گل��ی و علی 
فروتن به م��دت دو روز مهمان 

اصفهانی ها می شوند.وی افزود: 
ویژه برنامه  عموه��ای فتیله ای 
امروز و یکم اس��فندماه در سالن 
پیروزی اصفهان برگزار می شود.  
برنامه  فتیله  ساعت 18 روزهای 
فوق هر روز میزبان چهار هزار نفر 

از کودکان اصفهانی است.
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اخباريادداشت

ريیسجمهور:

مسلمانانبايدبهترزندگیکنند
رییس جمه��ور گفت: واقعیت این اس��ت که مناب��ع عظیم طبیعی،  
انس��انی و جغرافیایی جهان اسالم به گونه مناس��ب و صحیح برای 
مقابله با طیف مشکالت و مصایب مسلمانان به کار گرفته نمی شود.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در نهمین اجالس اتحادیه 
مجالس اس��المی ، در ابتدای س��خنان خود ضمن خوش آمدگویی 
به روس��ا و نمایندگان مجالس کشورهای اس��المی برای حضور در 
سرزمین کهن،  تمدن پرور،  تاریخ ساز،  فرهنگ مدار و دین باور ایران، 
اظهار داشت: گردهمایی مجالس کشورهای اسالمی فرصتی مغتنم 
برای بیان اندیشه، تعامل فی مابین در حوزه های اندیشه و عمل، فهم 
متقابل ،  آشنایی عمیق با مسایل جهان اسالم، تصمیم گیری و حرکت 
در مسیر جهانی متعادل تر،  مطمئن تر ، امن تر و توسعه یافته تر برای 
همه مسلمانان است.وی افزود: ضروری می دانم به جهت گیری های 
اساسی سیاس��ت خارجی کش��ورم در رابطه با جهان اسالم و آینده 
مس��لمانان در این نشست ارزش��مند اش��اره کنم و آنچه از رهگذر 
تحوالت سیاسی و اس��توار بر اعتدال،  تدبیر، امید و مبتنی بر اخالق 
و تعامل حاصل ش��ده اس��ت، بیان کنم.روحانی با بیان این که همه 
می دانیم امروز مسلمانان با موضوعات،  بحران ها و چالش های بزرگی 
 روبه رو هس��تند، تصریح کرد: این موضوعات طی��ف قابل توجهی از 
نابه س��امانی در مس��ایل امنیتی تا بحران های اقتصادی، از فقدان 
نظ��م اجتماعی تا ت��الش بیش از 60 س��اله برای آزادی س��رزمین 
فلسطین و قدس شریف و کوشش چند ساله اخیر برای حل سیاسی 
بحران س��وریه را در بر می گیرند. رییس جمه��ور اضافه کرد: بدون 
تردید مس��لمانان با ثروت عظیم اقتصادی و موقعی��ت ژئوپولتیک 
موثر و تامین کنن��ده که در اختی��ار دارند، باید بهت��ر از آنچه امروز 
ش��اهدیم در جهان زندگی کنن��د و جایگاه شایس��ته تری در میان 
ملل و مذاهب دیگر داش��ته باش��ند.روحانی با بیان این که عالوه بر 
مواهب طبیعی و موقعیت ژئوپولتیک که مسلمانان در اختیار دارند، 
فرصت عظیم تری به نام اس��الم در میان ما وجود دارد، تاکید کرد: 
اگر اصول و مبانی اس��الم را مدنظر قرار دهیم، در مدت زمان بسیار 
کوتاه سرزمین های اس��المی از قلب آفریقا تا دورترین نقاط آسیا از 
وحدت و ثبات و عزت و پیشرفت کم نظیر در سطح جهان برخوردار 
خواهند شد.رییس جمهور در ادامه سخنرانی خود در نهمین اجالس 
اتحادیه بین المجالس اس��المی اظهار داش��ت: اگر ما مسلمانان به 
راس��تی و در عمل به آموزه های بلند اسالمی عمل کنیم به جای آن 
که شاهد مشکالت گس��ترده در خانواده بزرگ جهان اسالم باشیم 
برکت و گشایش را در افق پیشرو شاهد می بودیم.روحانی ادامه داد: 
آنچه که اسالم به ما می آموزد و در آیات الهی و سنت پیامبر اسالم و 
خانواده مطهرشان و همچنین س��خنان مندرج در کتاب های شیعه 
و سنی آمده است این واقعیت است که باید منفعت و مصلحت جمع 
را اولویت قرار دهیم و به تمام مسلمانان از هرگوشه جهان اسالم به 
دید تساوی نگاه کنیم و به دانش و علم اهمیت دهیم و با اعمال خود 
موجبات دعوت همگانی به دین مبین اس��الم را فراهم کنیم و برای 
برادری، تفاهم، همزیستی، تس��امح و حل و فصل سریع اختالفات و 

مشکالت نهایت کوشش را به عمل آوریم.

ايرانباحسننیتواردمذاکرات
با1+5میشود

وزیر امور خارجه کش��ورمان پس از دیدار با کاترین اش��تون گفت: 
با اراده سیاس��ی و حسن نیت ،مذاکرات هس��ته ای حتی در 6 ماهه 
نخست نتیجه بخش خواهد بود.محمد جواد ظریف پس از پایان این 
دیدار که در محل نمایندگی دایم جمهوری اس��المی ایران در وین 
برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
مبنی بر این که ما مردمی هستیم که نقض عهد نمی کنیم و به قراری 
که گذاش��تیم پایبندیم و همزمان از حقوق خودمان هم کوتاه نمی 
آییم گفت: ما با این اراده سیاسی آمده ایم که کار را به نتیجه نهایی 
برسانیم.وی افزود: ما اکنون در گام نخست مرحله نهایی هستیم لذا 
توقع نداریم که در گام نخست به توافق برسیم. شاید چند جلسه دیگر 
طول بکشد تا متنی را تهیه کنیم ضمن این که برنامه اقدام مشترک 

هم می تواند برای شش ماه دیگر تمدید شود.

کری،ايرانوروسیهرابهتضعیف
مذاکراتصلحسوريهمتهمکرد

 جان  کری، روسیه و ایران را به تضعیف و مختل کردن مذاکرات صلح 
سوریه متهم کرد و مدعی شد که تهران و مسکو این کار را با افزایش 

حمایت های نظامی و ارسال کمک به دولت دمشق انجام می دهند.
روزنامه واشنگتن پس��ت گزارش داد که مذاکرات ژنو درباره سوریه 
هیچ گونه پیش��رفتی برای پایان دادن ب��ه درگیری های داخلی این 
کشور به همراه نداشت و جان کری، وزیر امور خارجه امریکا تقصیر 
آن را به گردن دولت س��وریه انداخت.کری در س��فرش به آس��یا و 
خاورمیانه در جمع خبرنگاران در پایتخت اندونزی مدعی ش��د که 
گروه اپوزیسیون یک نقشه راه قابل قبول را برای پیشبرد مذاکرات و 
ایجاد یک دولت انتقالی ارایه کردند، ولی دولت سوریه سنگ اندازی 
کرد. آن ها هی��چ کاری نکردند جز دو برابر کردن فش��ارها به مردم 

خودشان.

دستاوردبینالمجالسرسیدنبه
فهممشترکووحدتبیشتراست

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجل��س گفت: مهمترین دس��تاورد 
برگزاری بین المجالس رس��یدن به فهم مش��ترک بین کش��ورهای 

اسالمی است.
احمد بخشایش اردستانی پیرامون برگزاری اجالس بین المجالس با 
حضور 52 کشور در تهران و استفاده از ظرفیت و قابلیت این میزبانی 
در تثبیت جایگاه ایران در جهان اسالم اظهارداشت: برگزاری اتحادیه 
 بین المجال��س در تهران بهتری��ن ظرفیت ممکن ب��رای نظام ایران

 است.
وی بیان داشت: جهان اسالم نیازمند یکسری متغیرها و مالک هایی 
در راس��تای همگرایی هر چه بیشتر کش��ورها با یکدیگر است، که 
برگزاری چنین اجالس هایی با حضور اکثر کشورهای جهان اسالم 

می تواند بر این نقاط همگرایی بیافزاید.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم تاکید کرد: کشورهای جهان 
اسالم نیازمند هستند که در ش��رایط پیچیده و حساس بین المللی 
امروز هراز چند گاهی  نشس��تی مشترک داش��ته و با تاکید بر نقاط 
مشترک خود و کاهش نقاط واگرایی کشورها  قدرت خود را افزایش 

دهند.
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نیکالس مادورو 3 دیپلمات امریکایی را از ونزوئال اخراج کرد

  رییس جمهور ونزوئال، سه کارمند کنسولی امریکا را به خاطر دامن زدن به ناآرامی ها در این کشور اخراج 
 کرد. نیکوالس م��ادورو، رییس جمهوری ونزوئال هوی��ت دیپلمات های اخراجی س��فارت امریکا را فاش 

نکرد.
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رنجهایملتسوريهطوالنیشدهاستاحضارمجددسفیرپاکستانبهوزارتخارجه
معاون آس��یا و اقیانوس��یه وزارت امور 
خارجه کشورمان بر ضرورت پیگیری 
مجدان��ه موضوع ربایش 
پنج ت��ن از نیروهای 
مرزبان��ی جمهوری 
ای��ران  اس��المی 
در منطق��ه م��رزی 
جکیگور تاکید کرد.

ابراهی��م رحیم پور 

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان طی دعوت به 
حضور سفیر پاکستان در وزارت امور خارجه ، بر ضرورت پیگیری 
مجدانه موض��وع ربایش پنج تن از نیروه��ای مرزبانی جمهوری 

اسالمی ایران در منطقه مرزی جکیگور تاکید کرد.
وی با یادآوری وضعیت غیرقابل قبول اقدامات امنیتی و حفاظتی 
طرف پاکستانی در نقاط مشترک مرزی دو کشور برای مبارزه با 
تردد اشرار و اقدامات تروریستی گروهک ها ، لزوم تضمین سالمت 
و بازگرداندن نیروهای ربوده ش��ده مرزبانی جمهوری اس��المی 

ایران را  خواستار شد.

الفاتح عزالدی��ن المنصور گفت: فلس��طین در معرض خطر قرار 
گرفته و همچنان باید اولویت  شماره یک جهان اسالم باشد؛ مساله 
یهودی س��ازی قدس و مساله تخریب مس��جداالقصی به دست 
صهیونیست ها همچنان یکی از نگرانی ها و دغدغه های مسلمانان 
و جهان اسالم است.الفاتح عزالدین المنصور رییس مجلس سودان 
در آغاز مراسم افتتاحیه پانزدهمین دوره اجالس بین المجالس 

کش��ورهای اس��المی گفت: برادران و خواهران که در این جا 
حضور دارید در ش��رایطی ک��ه در آن قرار داری��م با توجه به 
ش��رایط خاصی که منطقه دارد، این اجالس را آغاز کرده ایم 

و مراتب تقدیر و تش��کر 
خودم��ان را از جمهوری 
اس��المی ایران ب��ه خاطر 

حسن میزبانی اعالم 
می داریم.

س��ی .ان.ان گزارش داد ک��ه ای��ران در حال عق��ب راندن 
بخش هایی از برنامه  هس��ته ای اش در ازای لغو بخش��ی از 
تحریم ها تحت توافق موقتی ژنو است و به گفته وندی شرمن، 

تهران تاکنون به تعهدات خود عمل کرده است.
وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه امریکا و مذاکره کننده 
ارشد این کشور در مذاکرات هسته ای با ایران در گفت وگو با 
شبکه خبری سی.ان.ان گفت: تاکنون همه، هم ایران و هم 
بقیه ما که تحریم های محدود و هدفمندی را لغو کردیم به 

تعهدات خود عمل کرده ایم.
سی.ان.ان گزارش داد که شرمن این اظهارات را از وین بیان 
کرد؛ قرار است مذاکرات درباره یک توافق دایمی بین ایران، 
امریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین در پایتخت اتریش 

آغاز شود.
شرمن گفت که مذاکرات وین براساس  گام اول پیش خواهد 

رفت، زیرا ما نمی خواهیم که این تنها گام باشد.
معاون وزیر امور خارجه امریکا گفت: ما با چش��م های باز و 
کامال هوش��مندانه وارد این مذاکرات ش��دیم. گفت وگو ها 

بسیار دشوار خواهد بود.
ش��رمن در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: آنچه برای من 
مهم است این است که ایران بیش��تر از آن که حرف می زند 

عمل کند.

مش��اور وزیر امورخارجه گفت: تنها بازیگ��ری که در دنیای 
عرب خارج از مرزهای خود بازی می کند عربس��تان اس��ت 
که به تحلیل کارشناس��ان این بازی عصبی است به طوری 
 که در مس��اله حمایت عربستان از تروریس��ت ها در سوریه، 
امریکایی ها نیز نسبت به عملکرد عربستان سر و صدایشان 

بلند شد.
جای��گاه نشس��ت  در  س��جادپور  کاظ��م   محم��د 
  منطق��ه ای و بین الملل��ی ایران��ی پس از گف��ت وگوهای

 هسته ای ژنو که در خانه اندیشمندان سیاسی برگزار شد با 
اشاره به عملکرد سیاست خارجی دولت در عرصه مناسبات 
 چند جانبه گفت: دیپلماس��ی چند جانبه ابع��اد گوناگونی

 دارد.
وی با اش��اره به فهم و ادراک دیپلماس��ی گف��ت: این دولت 
ادراک دقیق تری از شرایط بین الملل نسبت به گذشته دارد 
تا حدی که در تاریخ دیپلماسی ایران کمتر موارد این چنینی 
وجود داش��ته اس��ت که ادراک همه جانبه ای را به نمایش 

گذاشته باشد.
س��جاد پور افزود: این ادراک مبتنی بر شرایط بین المللی و 
پدیده ایران پرس��تی جنبه چند جانبه پیدا ک��رده از این رو 
ایران در شرایط قابل توجهی به سر می برد که  نیرویی اثرگذار 

محسوب می شود.

شورای نگهبان در نامه ای بخش دیگری از ایرادات این شورا 
به الیحه بودجه سال 1393 کل کشور را اعالم کرد.

 الیحه بودجه س��ال 1393 کل کش��ور در جلسات متعدد 
ش��ورای نگهبان مورد بحث و بررس��ی قرار گرف��ت و پیرو 
نامه های قبلی، ادامه نظر این شورا به این شرح اعالم می شود:

1� در فراز دوم بند )الف( تبص��ره 7، اطالق واگذاری اختیار 
افزایش سرمایه به مجامع عمومی بانک های دولتی در صورتی 
که قانونا چنین اختیاری نداشته باشند، مغایر اصل 85 قانون 

اساسی شناخته شد.
2� نظر به این که بر اساس تبصره 3 بند )ط( ماده 84 قانون 
برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
اعطای تمام تسهیالت صندوق توسعه ملی باید صرفا از طریق 
عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی صورت بگیرد، بنابراین 
اعطای عاملیت به صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری 
کش��اورزی عش��ایر در بند الحاقی 8 به تبصره 5 با توجه به 
نظریه تفسیری شماره 5318 تاریخ1372/7/24 این شورا، 

مغایر اصل 112 قانون اساسی است.
3� با توجه به این که ج��داول مربوط به بودجه، جزو بودجه 
محسوب می شوند و علی االصول به تصویب مجلس محترم 
می رس��ند، باید متن مصوب جداول برای اظهارنظر به این 

شورا ارسال شود.

مدیرعامل شرکت پنها گفت: ایران سومین قدرت بالگردی 
دنیاس��ت و البته ما هنوز با قله هایی که باید به آن برس��یم، 
فاصله داریم.امی��ر احمد آبادی مدیرعامل ش��رکت پنها در 
اولین همایش ملی بالگرد اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران کشوری متفاوت با دیگران است و  وجود بالگرد اهمیت 

ویژه ای در آن دارد.
وی افزود: بع��د از انق��الب اس��المی، اس��تفاده از بالگرد در 
کش��ورمان به مراتب بیشتر از گذش��ته صورت گرفت و در 

جنگ تحمیلی هم اهمیت بالگرد به خوبی مشخص شد.
احمدآبادی با بیان این که بالگردها 2 نقطه عطف در جنگ 
تحمیلی داشتند، اظهار داشت: یکی در توقف مقطعی حمله 
ابتدایی عراق و دیگری در عملی��ات مرصاد بود که بالگردها 

نقش بازدارندگی و کنترل و برتری را داشتند.
مدیرعامل ش��رکت پنها در ادامه تصریح کرد: جس��می به 
 پیچیدگی مقول��ه بالگرد وج��ود ن��دارد و کار در این حوزه 

بسیار سخت است.
وی تاکید کرد: کشوری که سومین قدرت بالگردی دنیاست 
باید وضعیتی بهتر از این داشته باشد و ما با قله هایی که باید 

به آن برسیم بسیار فاصله داریم.
احمدآبادی در پایان تصریح کرد: اولین همایش بالگردی باید 

30 سال پیش و یا خیلی قبل تر از آن برگزار می شد.

امور خارجه شورای نگهبانسیاست خارجی صنایع هوایی

ايرانتااينجابه
تعهداتشعملکردهاست

عربستان
عصبیبازیمیکند

بخشسومايرادات
بهاليحه93

ايرانسومینقدرت
بالگردیدردنیاست
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نماینده مردم فالورج��ان در مجلس گفت: میزبان��ی تهران برای 
برگزاری اج��الس بین المجالس اقتدار ایران را نش��ان داده و خط 

بطالنی بر ادعای دشمنان مبنی بر منزوی بودن ایران است.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی پیرامون برگزاری اجالس 
بین المجالس با حضور 52 کشور در تاریخ 29 بهمن ماه در تهران 
و استفاده از ظرفیت و قابلیت این میزبانی در تثبیت جایگاه ایران 
 در جهان اس��الم اظهارداش��ت: نظام ایران چندین سال است که 
در راستای دیپلماسی در عرصه بین المللی و تثبیت جایگاه ایران 
پیشنهادی مبنی بر برگزاری و میزبانی کنفرانس بین المجالس را 
داده و اقدام می کند.وی بیان داش��ت: الزم به ذکر است که از همه 
نمایندگان ملت برای حضور در این اجالس جهانی دعوت به عمل 
 آمده اس��ت.نماینده مردم فالورجان در مجلس نه��م با تاکید بر

 این که برگزاری و میزبانی چنین اجالس��ی با این ابعاد و گس��تره 
بی نظیر بسیار در مس��یر تثبیت جایگاه اقتداری نظام جمهوری 
اسالمی در دنیا و جهان اسالم موثر است، گفت: دولت مردان ما باید 
با یک برنامه ریزی صحیح حداکثر استفاده را  از پتانسیل و ظرفیت 

موجود در این اجالس در راستای منافع ملت و نظام بکنند.
وی تصریح ک��رد: نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی و دولت 
جمهوری اسالمی ایران با حضور در این اجالس و برقراری ارتباط با 
نمایندگان پارلمانی 52 کشور جهان در راستای کاهش فشارهای 
اقتصادی بر مردم عمل می کنند. موسوی الرگانی افزود: برگزاری 

اجالس بین المجالس توسط نظام ایران و دعوت و حضور نمایندگان 
و سران 52 کشور مختلف جهان اس��الم و 22 شرکت بین المللی 
 می تواند به خوبی ش��کوه  و اقتدار ای��ران را به نمای��ش بگذارد و

 خط بطالنی بر سخن دشمنان مبنی بر منزوی بودن نظام جمهوری 
اسالمی ایران در جهان باشد.

مشارکتفعال52کشوردراجالسبینالمجالسنشان
ازاهمیتجايگاهايراناست

نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: مشارکت فعال 52 کشور در 
اجالس بین المجالس تهران نشان داد، ایران کشوری قدرتمند است.

 مجید منصوری پیرامون برگزاری اجالس بین المجالس با حضور 
52 کشور در تهران و استفاده از ظرفیت و قابلیت این میزبانی در 
تثبیت جایگاه ایران در جهان اس��الم اظهار داشت: برگزاری این 
اجالس با حضور فعاالنه 52 کش��ور یک امتیاز ویژه ای برای نظام 
تلقی خواهد شد.وی بیان داشت: همچنین 30 رییس پارلمان نیز 
میهمان خارجی حاضر در مراسم هستند که در نوع خود بی نظیر 
اس��ت و تا به حال در اتحادیه های قبلی این تعداد را نداش��تیم و 
حداکثر 17 رییس مجلس در جلسات اتحادیه شرکت می کردند، 
این امر نشان می دهد که جمهوری اسالمی ایران کشور انزواپذیر 
نیس��ت و برخالف آنچه که امریکایی ها و کش��ورهای غربی سعی 
کردند القا کنند که جمهوری اسالمی باید منزوی شود این مشارکت 
فعال کشورهای اسالمی نشان داد جمهوری اسالمی ایران کشوری 

قدرتمند و غیرقابل انزواست.نماینده مردم لنجان در مجلس نهم  
افزود: پارلمان ها نقش استراتژیکی در صحنه داخلی کشورها دارند 
لذا این اتحادیه می تواند نقش بسیار بالقوه و مهمی را در مقابله با 

چالش هایی که دنیای اسالم با آن مواجه است ایفا کند.
وی در تش��ریح کمیته های این اجالس گف��ت:  کمیته تخصصی 

امور سیاسی و روابط خارجی، 
امور اقتصادی و محیط زیست، 
کمیته دایم��ی قضایی، حقوق 
بش��ر و زن و خانواده و کمیته 
فرهنگی و قضایی و گفت وگوی 
تمدن ها و ادی��ان، کمیته های 
این اجالس هستند.منصوری 
با بی��ان ای��ن ک��ه در  اجالس 
بین المجالس شخصا در کمیته 
سیاس��ی حضور دارم، تصریح 
کرد: حضور س��ران 52 کشور 
متعدد از جهان اس��الم از ابعاد 
متعددی ب��رای ای��ران دارای 
ثمره و دس��تاورد است و شاید 
مهمتری��ن اثر مثب��ت آن دور 
زدن تحریم و تامین مواد اولیه 

مورد نیاز داخلی از طریق این کشورها است.وی در ادامه از داشتن 
قابلیت این اجالس در تبادل توانمندی و دانش بین ایران و دیگر 
کش��ورهای حاضر در این اجالس س��خن گفت و اذعان داشت: از 
طریق برگزاری چنین اجالس��ی و برقراری ارتباط با این کشورها 
می توان به بازارهای عمده جهانی دسترسی پیدا کنیم و به نوعی 
تحریم ه��ای ظالمانه علیه مل��ت ای��ران را دور بزنیم.عضو کمیته 
سیاس��ی اجالس بین المجالس ته��ران در تش��ریح 26 قطعنامه 
تصویب ش��ده در کمیته سیاس��ی گفت: این قطعنامه ها ش��امل 
 وضعیت فلسطین، نقش پارلمان کشورهای اسالمی برای مقابله با 
یهودی سازی قدس و نقشه های رژیم صهیونیستی، وضعیت اراضی 
اشغالی در س��وریه و لبنان، وحدت دولت اس��المی برای مقابله با 
تهدیدات عالم اسالم، مقابله با تعصب و اسالم هراسی، مقابله با زور 
و افراطی گرایی، مقابله با تروریسم و تاکید بر حق مقاومت در مقابل 
اشغال و دشمن خارجی، وضعیت سودان، رد هرگونه تحریم های 
اجباری ضد کشورهای اس��المی، تایید حقوق مسلم همه ملت ها 
برای استفاده صلح آمیز از تکنولوژی های جدید، قرار گرفتن منطقه 
به عنوان منطقه عاری از سالح های کشتار جمعی به ویژه سالح های 

هسته ای از موارد این قطعنامه محسوب می شود.

نمايندهمردمفالورجاندرمجلس:

امامجمعهاصفهان:میزبانی بین المجالس خط بطالنی بر منزوی بودن ایران 

مسووالندررسیدگیبهاموراز
سیاسیکاریبپرهیزند

امام جمع��ه اصفهان، فرمان��داران و مس��ووالن را از افتادن 
در باتالق جناح ها و دس��ته ها برحذر داش��ت و گفت: برای 
مس��لمانان تنها یک خط وجود دارد و آن هم خط مستقیم 
خداست، خط یعنی مذهب، لذا ش��یعه جعفری خطی جز 
مذهب امام صادق)ع( ندارد.به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه اصفهان، آیت اهلل س��ید یوسف طباطبایی نژاد، 
در دیدار فرماندار اصفهان، معاونین و بخشداران شهرستان 
اصفهان، واگذاری پست و مقام را از نعمت های الهی دانست 
و عنوان کرد: ریاست و پس��ت و مقام اگر به افراد اهل تفکر و 
متعهد واگذار شود از نعمت های بزرگ الهی است چرا که باب 

خدمت به مردم و کشور را باز می کند. 
خدمتبهکشور،شکرانهنعمترياستاست

عضو مجلس خبرگان رهبری شکر نعمت ریاست را خدمت 
شایسته به کشور و مردم دانست و گفت: شکر نعمت تنها به 
ذکر الحمدهلل نیست بلکه استفاده بهینه از فرصت هایی است 
که برای شما به وجود می آید.وی مهمترین عنصر در مدیریت 
را بهره وری از زم��ان عنوان کرد و اظهار داش��ت: مهمترین 
چیزی که یک مدی��ر باید در نظر بگیرد اس��تفاده از زمان و 
جلوگیری از اس��راف در وقت اس��ت.آیت اهلل طباطبایی نژاد 
سرکش��ی به مناطق تحت مدیریت را از ضروریات کار یک 
مدیر موفق برشمرد و گفت: مرتفع شدن بسیاری از مشکالت  
به هزینه و بودج��ه نیاز ندارد و مردم همی��ن قدر که بدانند 
مسوولین درد و مشکالتش��ان را می ش��نوند و به فکرشان 
هستند، برایش��ان کافی اس��ت.نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهان خاطر نشان کرد: در انجام مسولیت ها تنها رضایت 
خدا را در نظر بگیرید و برای حل مشکالت ملت قدم بردارید .
کشاورزیودامداریمهمترينصنعتدرکشور

وی به مشکل کم آبی اس��تان اش��اره و بیان کرد: مردم باید 
بدانند که اگر بارندگی مانند قبل شود و آب زاینده رود نیز به 
شهر های دیگر هم  نرود باز هم مشکل کم آبی اصفهان حل 
نمی شود، چرا که عالوه بر افزایش جمعیت، تغییر در شیوه 

زندگی افراد نیز نیاز ما به آب را چندین برابر کرده است.
آیت اهلل طباطبایی نژاد اظهار داش��ت: س��اماندهی بس��تر 
رودخانه، تعیین میراب و سرکش��ی به حواش��ی زاینده رود 
و کانال کش��ی از س��د تا ش��رق اصفهان به منظور استفاده 
کشاورزان از جمله مواردی اس��ت که برای استفاده بهینه از 

آب زاینده رود می توان پیشنهاد داد.

رهنمود؟

دولتمردانمابايد
بايکبرنامهريزی
صحیححداکثر
استفادهرااز

پتانسیلوظرفیت
موجوددراين

اجالسدرراستای
منافعملتونظام

بکنند



یادداشت

??????????
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پرداخت بیمه کارگران ساختمانی توسط مالکان
عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به قانون بيمه كارگران ساختماني و بي توجهي دولت 
و مجلس به اين قانون در بودجه سال آينده گفت: در صورتي كه دولت و مجلس به اين مهم توجه 

نكنند بيمه كارگران ساختماني سال آينده بايد توسط مالكان پرداخت شود.
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 مدير كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان گفت: 
 پنج اس��تان اصفهان، چهارمحال و بختي��اری، كهگيلويه و 
بوير احمد، خوزستان و بوشهر ،كوچ عش��اير در اين مناطق 
راكنت��رل و مديريت می كنند.  محمدحس��ين ش��املی در 
نشست مديران منابع طبيعی و امور عشايری استان های ياد 
شده افزود: اجرای طرح كنترل و مديريت كوچ برای حفظ و 
احيای مراتع و كاهش روان آب ها و بهبود نفوذ پذيری خاک 
مراتع موثر اس��ت.وی گفت: اجرای اين طرح بهبود عمليات 
احيايی و اصالحی مراتع مانند فرصت برای زاد آوری گياهان، 
جلوگيری از افت توليد مرتع و جلوگيری از افزايش گونه های 
مهاجم را نيز در بر دارد. وی بزرگ ترين مش��كل موجود در 
اجرای اين طرح را گرفتن مديريت آن از مسوولين اصلی اش 

يعنی خود عشاير عنوان كرد.
شاملی ديگر مشكالت موجود را دامداران فاقد پروانه چرا در 
يكی از قطب های كوچ و همچنين تفاوت بين پروانه چرا در 
ييالق و قشالق و عدم رعايت زمان بندی در اين طرح اعالم 
كرد.وی گفت: برای انجام بهتر طرح كنترل و مديريت كوچ 
بايد از سياست حفاظت فيزيكی به س��مت مشاركت مردم 
س��وق پيدا كنيم و تشكل های مناس��ب مانند تعاونی های 
دامداران تشكيل و كنترل دام به آن ها واگذار شود. افزايش 
قرق بانان افتخاری از بين عشاير تحت حمايت يگان حفاظت 
ادارات منابع طبيعی از ديگر پيش��نهادهای مدير كل منابع 
طبيعی و آبخيزداری اس��تان اصفهان برای بهبود وضع كوچ 
عش��اير بود.وی با تاكيد بر اين كه مشكالت دام و مرتع نبايد 

مجزا از هم ديده ش��ود، افزود: تجمع دام در پش��ت مرزهای 
استان ها سبب تخريب مراتع می شود و بايد از آن جلوگيری 
شود.مدير كل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع نيز 
در اين جلسه اظهار داشت: مديريت چرا، نبض كار مديريت 
مرتع به شمار می رود.علی خليل پور اضافه كرد: در مديريت 
كوچ و چرا بايد يک تغيير رويكرد داشت و راهكار های مديريت 
 كالن مرتع و كاربرد های زيست محيطی آن بايد مد نظر قرار

گيرد. وی با تاكي��د بر ضرورت ايجاد ش��بكه های مديريتی 
كوچ در س��طح ملی اضافه كرد: اين ش��بكه های مديريتی 
بايد در بعد زيست محيطی و اجتماعی فعال باشد.بر اساس 
آخرين آمارها شمار عشاير كشور حدود يک ميليون و 250 
هزار نفر در قالب 220هزار خانوار است. بخش قابل توجهی از 
عشاير ايران در پنج استان ياد شده به سر می برند كه عمدتا 
 زمستان و پاييز را در مناطق جنوبی استان فارس و همچنين

 استان های خوزس��تان و بوشهر به س��ر می برند و در بهار و 
تابس��تان به مناطق سردسير اس��تان های فارس، اصفهان، 
 چهارمح��ال و بختي��اری و كهگيلوي��ه و بوي��ر احمد كوچ

 می كنند.تغييرات اقليمی، كاهش بارندگی و گرمتر ش��دن 
هوا، بسته ش��دن ايل راه ها و توسعه ش��هرها و روستاها در 
مسيرهای سنتی عشاير سبب شده است كه عشاير مسافت 
بين قشالق و ييالق را سريع تر طی كنند و زودتر از بارور شدن 
 مطلوب مراتع مناطق سردس��ير به اين مناطق برسند. ورود

 زود هنگام دام های عشاير به مراتع در حالی كه علوفه مراتع 
هنوز رشد كافی نكرده است عالوه بر كاهش حجم توليد مراتع 
س��بب می ش��ود كه برخی از انواع علوفه به مرحله بذردهی 
برای رويش دوباره نرسد. اين مشكالت سبب شده است كه 
در استان های سردسيری مقصد عشاير، همه ساله تدابيری 
برای قرق و جلوگيری از ورود زود هنگام عش��اير انديشيده 
و محدوديت هايی اعمال ش��ود هر چند كه به س��بب فشار 
 عشاير معموال اين زمان قرق به خوبی رعايت نمی شود. ورود

 زود هنگاه عشاير به مناطق سردسيری در حالی كه هنوز هوا 
مساعد نشده در سال های اخير همچنين سبب گرفتار شدن 
 عش��اير در برف و باران های ش��ديد بهاری و تلفات دام های

آن ها شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

کوچ بهاره عشایر مدیریت می شود

یادداشت

  آغاز به کار ششمین
 همایش شبکه پژوهش و فن آوری

ششمين همايش ش��بكه پژوهش و فن آوری اس��تان اصفهان با حضور 
مسوولين استانی و شركت های صنعتی با رويكرد حفاظت از محيط زيست 
دستاوردها و مس��ووليت ها آغاز به كار كرد.حس��ين فخاری با حضور در 
ششمين همايش شبكه پژوهش و فن آوری استان اصفهان اظهار داشت: 
با توجه به مبحث مهم آلودگی محيط زيست و به ويژه در شهرهای بزرگ 
همچون اصفهان، تهران، مشهد و شيراز بر آن شديم كه همايش امسال را 

با رويكرد اهميت محيط زيست برگزار كنيم.

پلیس ،حافظ امنیت مردم است
جهانگير كريمی در همايش پلي��س رابطين و مدي��ران روابط عمومی 
سازمان های دولتی استان اصفهان، اظهار داشت: اگر نگاهی به تحوالت 
جهان بكنيم سرعت تحوالت حوزه علمی فناوری به حدی است كه امروزه 
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بودجه سال آینده شهرداري شنبه 
هفته آینده به تصویب مي رسد

     عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان اعالم كرد: بودجه سال ۹۳ شهرداري 
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 تردد ۲۸ میلیون وسیله نقلیه
 در جاده های برون شهری 

 اس��تان اصفهان به دليل قرارگيری در مركز كش��ور، حج��م تردد بيش 
از 2۸ ميليون وس��يله نقلي��ه را در ۴ ماهه گذش��ته به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت. از ابتدای مهر امس��ال تا ابتدای بهمن ماه، بيش��ترين سهم 
ترددوسايل نقليه سنگين با افزايش 10 درصدی نسبت به سال گذشته 
 بوده و بيشترين س��هم تردد سنگين در مس��يرهای اصفهان-شهرضا، 
مورچه خورت- اصفه��ان و بالعكس ثبت ش��ده اس��ت.مركز مديريت 
راه ه��ای اداره كل حمل ونقل و پايانه های اس��تان اصفهان، بيش��ترين 
 س��هم ت��ردد وس��ايل نقلي��ه را در محوره��ای ذوب آه��ن- اصفهان ،

 مورچه خورت – اصفهان و بالعكس اعالم كرده است.
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مناقصه گزار  : شركت  ملی پخش فرآورده های نفتی  منطقه  اصفهان 
موضوع مناقصه :  اجرای باندوال بتنی مخزن 111 و مخازن 112،113،114،115 در انبار نفت شهيد محمد منتظری 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه : ارائه رس�يد وجه مبنی بر واريز مبلغ 145/000/000 ريال به عنوان سپرده نقدی به حساب جاری 
شماره 4120075101008 )سيبا بانک ملی ( و شناسه واريز 26،100،000،026 به نام  شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان يا 

ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه
 مهلت اعالم آمادگی:به مدت دوهفته از تاريخ آگهی نوبت دوم  مندرج در روزنامه كه  از س�ايت ه�ای http://IETS.MPORG.IR و
   WWW. MONAGHESE.NIOPDC.IR  قاب�ل رويت  می باش�د و تحوي�ل آن به  آدرس اصفه�ان- خيابان چهارب�اغ باال، واحد

 امور قراردادها، تلفن: 6244618
شرایط متقاضی کلیه شرکتهای توانمند  :

- دارای رتبه 5 رشته ابنيه و ساختمان يا رتبه 5 رشته راه و ترابری از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور 
شايان ذكر است اسناد مناقصه به شركتهای دارای گواهينامه صالحيت كار مرتبط با موضوع مناقصه توزيع خواهد شد . 

ضمنا متن آگهی در سايت WWW.SHANA.IR قابل رويت می باشد.

 آگهی مناقصه
) نوبت اول  شماره  800/27427 (

م الف 14434روابط عمومی شرکت  ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه  اصفهان 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 منطقه اصفهان 

آگهی فراخوان مزایده      نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

   نوبت اول

م الف 14443

1- موضوع مزایده : تامين پوشش بيمه حوادث مشتركين گاز خانگی در سطح استان  
2- نام و نشانی دستگاه مزایده گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ)1392/12/10( 
4- میزان تضمین شرکت در مزایده: 1/092/600/000  ريال )يک ميليارد و نود و دو ميليون ششصد 

هزار ريال (                                                                                                                                                                               كد فراخوان: 1351735
 مزايده گ�ران می توانن�د جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به پاي�گاه اط�الع رس�انی الكترونيكی
 شركت  گاز استان اصفهان به آدرس WWW.nigo-isfahan.ir   ، WWW.iets.mporg.ir يا با 
 شماره تلفن های 5 - 6271031 - 0311 امور قرار دادهای شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل

 فرمايند.                                                                                                                                                                                       

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

 ش�هرداری زرين ش�هر در نظ�ر دارد ب�ه اس�تناد موافقت نامه ش�ورای 
 اس�المی ش�هر نس�بت ب�ه اج�رای پ�روژه ه�ای ذي�ل از طري�ق
مناقصه عمومی اقدام نمايد  1- اجرای عمليات شبكه برق شهرک حمل 

و نقل 5/000/000/000 ريال 
2- اج�رای عمليات ديواره س�ازی پارک س�احلی حاش�يه زاينده رود 

1/416/446/850 ريال . 
متقاضيان جهت كس�ب اطالع بيش�تر و دريافت برگه ش�رايط ش�ركت 
 در مناقص�ه ت�ا پاي�ان وق�ت اداری 92/12/10 ب�ه ش�هرداری مراجع�ه 

نمايند 
* ضمنا هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه ميباشد.

آگهی مناقصه 

جواد جمالی شهردار زرین شهر 
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انجام ماهانه 15 عمل جراحی سرطان 
پروستات دراصفهان 

در سال ۹2 ماهانه بين 10 تا 15 عمل جراحی سرطان پروستات در استان 
اصفهان انجام می گيرد.اصغر قلمكار به مناس��بت هفته سالمت مردان  در 
جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: آمار اعمال جراحی سرطان پروستات در 
اصفهان در حالی س��ال به س��ال رو به افزايش اس��ت كه در سال ۸۹ هيچ 
موردی از اين عمل در اس��تان انجام نشده بود. وی با اش��اره به اين كه در 
س��ال ۹0 ش��ايد ميزان انجام اين آمار به پنج مورد هم نمی رس��يد، بيان 
 داش��ت: دليل افزايش آمار جراحی پروس��تات در اصفهان تنه��ا به دليل

 حساس سازی مردان نس��بت به س��المتی خود و مراجعه آن ها به مراكز 
درمانی سطح اس��تان اس��ت و اين افزايش امتياز برای ما يک امتياز است.

قلمكار تاكيد كرد: در سال ۹2 ماهانه بين 10 تا 15 عمل جراحی سرطان 
پروستات در استان اصفهان انجام می گيرد.

   معتادان ردیف اول مبتالیان به سرطان مثانه در کشور هستند
قلمكار با اش��اره به اين كه دخانيات نقش اول و اصلی را در بروز س��رطان 
مثانه در م��ردان دارد، يادآور ش��د: اين كه گفته ش��ود اگر آمار س��رطان 
 مثانه در ايران زياد اس��ت ب��ه دليل زياد ب��ودن جمعيت معتادان اس��ت

 گزافه گويی نشده و الزم اس��ت كه بزرگ نمايی هايی شود تا عمق حادثه 
برای عامه جامعه تفهيم شود.

 آلودگی هوا باعث افزایش
 زایمان زودرس و بیماری ام اس 

عضو هيات علمی دانش��گاه علوم پزشكی اصفهان گفت: بر اساس نتايج 
تحقيقات صورت گرفته، زايمان زودرس، كمبود ويتامين دی و ش��يوع 

بيماری ام اس از مهمترين عوارض آلودگی هوا در شهر اصفهان است.
 »رويا كليشادی« در گردهمايی اساتيد دانشگاه های استان اصفهان در 
دانشگاه صنعتی اصفهان برای بررسی آلودگی هوا افزود: كمبود ويتامين 
دی در سال های اخير به دليل آلودگی هوا و نرسيدن طول موج موثر نور 

خورشيد به بدن مردم در اصفهان به شدت شايع شده است.
وی با اشاره به اين كه بيشتر روزها در اصفهان آفتابی است، تصريح كرد: 
به دليل شدت آلودگی هوا مردم اين شهر با كمبود شديد ويتامين دی 
مواجه هستند كه عامل اصلی ش��يوع بيماری ام اس است.رييس گروه 
رشد و نمو مركز بهداشت استان اصفهان با اشاره به تحقيقی بر روی زنان 
باردار و كودكان مقطع پيش دبس��تانی افزود: در اين تحقيق مشخص 
شد كه ميزان ويتامين دی با وجود در معرض نور آفتاب قرار داشتن اين 
دو گروه و تغذيه مناس��ب در آن ها پايين اس��ت. اين پزشک متخصص 
اطفال ادامه داد: زايم��ان زودرس نيز يكی ديگر از عوارض مهم آلودگی 
هوا در اصفهان اس��ت كه تبعاتی مانن��د افزايش مرگ و مي��ر نوزادان، 
هزينه نگهداری قبل و بعد از تولد نوزاد و عقب ماندگی ذهنی به همراه 
دارد. كليشادی تاكيد كرد: مشكالت ناشی از اين تبعات شايد در زمان 
 حاضر چندان نمود نكند اما در سال های آينده عوارض آن خودرا نشان 

می دهد.

 بناب��ر اظه��ارات ريي��س كانون عال��ی بازنشس��تگان و
 مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی تنها آن دسته 
از مس��تمری بگيرانی كه 12 ماه مستمری كامل دريافت 
كرده اند يا به نوعی يک س��ال از زمان بازنشستگی آن ها 
می گذرد، مبلغ 50۳ هزار تومان »عي��دی« را به صورت 

كامل از سازمان تامين اجتماعی دريافت می كنند.
علی اصغر بيات در گفت وگو  باايس��نا،  با تشريح جزييات 
پرداخ��ت »عيدی« بازنشس��تگان و مس��تمری بگيران 

اين س��ازمان اظه��ار داش��ت: بنابراين عنوان می ش��ود، 
ميزان عي��دی پرداختی متناس��ب با ماه ه��ای دريافت 
 مستمری در سال است. رييس كانون عالی بازنشستگان و

 مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی در مورد نحوه 
محاسبه عيدی بازنشستگانی كه مدت بازنشستگی آن ها 
كمتر از يک سال است، گفت: برای محاسبه ميزان عيدی 
اين دسته از افراد رقم 50۳ هزار تومانی را تقسيم بر 12 ماه 
سال كرده و رقم حاصله را در تعداد ماه های بازنشستگی 

فرد ض��رب می كنيم. وی اف��زود: بنابراين ب��ه طور مثال 
كسی كه از ابتدای مهرماه س��ال جاری مستمری بگير و 
يا بازنشسته شده باشد نيمی از عيدی 50۳ هزار تومانی 
)شش ماه از 12 ماه( را از تامين اجتماعی دريافت خواهد 

كرد.
به گفته بيات، پرداخت عيدی مستمری بگيران از ديروز 
آغاز و به ترتيب حرف اول نام خانوادگی آن ها ظرف مدت 

پنج روز به حساب آن ها واريز می شود.

کدام بازنشسته تامین اجتماعی»عیدی کامل« دریافت می کند

رييس پليس راه��ور ناجا از ثبت تخلف��ات رانندگی در 
 س��وابق اجتماعی افراد به عنوان يك��ی از اقدامات مهم

 در راستای كاهش تخلفات خبر داد.
س��ردار اس��كندر مومنی در كنگره ايمنی راه ها با بيان 
اين كه از اواسط دهه ۸0 شمسی كه ميزان كشته های 
تصادفات 2۸ هزار نفر تخمين زده شده است، اقدامات 
متعددی در راستای كاهش كشته ها اتخاذ شد، گفت: از 
سال ۸5 تاكنون با اقدامات انجام شده توانستيم ميزان 
كشته های تصادفات را بيش از ۴0 درصد كاهش دهيم.

وی با بيان اين كه ميزان كشته های تصادفات در حالی 
كاهش يافت كه تعداد سفر و خودرو افزايش يافته است، 
گفت: با هدف گذاری های انجام شده درصدد آن هستيم 
كه تا پاي��ان برنامه، ۳0 ت��ا ۴0 درصد ديگ��ر از ميزان 

تصادفات و كشته ها راكم كنيم.
رييس پليس راهور ناجا ضمن تش��ريح اقدامات صورت 
گرفته در چند سال اخير برای كاهش ميزان تصادفات و 
كشته های ناشی از آن، گفت: يكی از مهمترين اقدامات 
صورت گرفته در اين زمينه، اهميت به آموزش همگانی 
و حساس كردن مردم نسبت به موضوع ترافيک، سوانح 
و حوادث ب��ود و پس از آن ني��ز ضمن تعام��ل و جلب 
مشاركت همه نهادها، به امر ايمنی وسايل نقليه توجه 
جدی گرديد و تالش ش��د كه همه خودروها از حداقل 

استانداردهای موجود پيروی كنند.مومنی يكی ديگر از 
اقدامات موثر در راستای كاهش ميزان تلفات و حوادث 
جاده ای را نيز به كارگيری س��امانه كنترلی هوش��مند 
اعالم كرد و گفت: در حال حاضر جاده ها و خيابان های 
 پرتردد توسط س��امانه های كنترلی هوشمند و دوربين

 مورد نظارت قرار می گيرد.
وی همچنين جلب مش��اركت های سازمان های دخيل 
در امر آموزش را يكی ديگر از اقدامات پليس عنوان كرد 
و گفت: در حال حاضر بي��ش از 10 ميليون دانش آموز 
جزو همياران پليس هستند.به گفته رييس پليس راهور 
ناجا، ايجاد بزرگ ترين مركز اطالعات و كنترل ترافيک 
ناجا و همچني��ن فراهم كردن تس��هيالت ويژه در اين 
سامانه سبب شد كه بسياری از س��فرهای غيرضروری 
افراد، به حداقل برسد. وی تصويب قانون جديد را نقطه 

عطفی در كاهش تصادفات و تلفات عنوان كرد و گفت: 
اين قانون عالوه بر افزايش توان پليس، موجب افزايش 
بازدارندگی نيز شد و از زمان الزم االجرا شدن اين قانون، 
 ش��اهد روند نزولی تصادفات هس��تيم. مومن��ی با بيان

 اين كه هدف گذاری پليس اين اس��ت ك��ه از 1۸ هزار 
نفر كشته امس��ال، ۳0 درصد ديگر نيز تلفات را كاهش 
دهيم، گفت: برای كاهش ۳0 الی ۴0 درصدی كشته ها، 
اقدامات زيادی در نظر گرفته شده است كه يكی از اين 

اقدامات، پيگيری اصالح و روزآمدی قانون است.
رييس پليس راهور ناجا با بيان اين كه قانون بايد روزآمد 
باشد، گفت: در حال حاضر كاستی های قانون جديد در 
يک كميس��يون تخصصی در مجلس شورای اسالمی با 
قيد يک فوريت با هدف اصالح بندهايی از قانون، در حال 
بررسی است.وی همچنين ثبت و درج تخلفات رانندگی 
در س��وابق اجتماعی افراد را يكی ديگر از اقدامات مهم 
در راس��تای كاهش ميزان تلفات رانندگی عنوان كرد و 
گفت: توس��عه سيس��تم حمل و نقل عمومی، تقويت و 
بهبود استانداردها و استفاده از ظرفيت دوربين يكی از 
ديگر از اقدامات مهم در اين راستا است.مومنی با اشاره 
به توافق اخير پليس راهور با س��ازمان راهداری كشور، 
 گفت: بر اساس اين توافق، مقرر شد كه جاده های كشور

 تحت پوشش سيستم های هوشمند قرار گيرند.

تخلف رانندگی افراد را سابقه دار می کند



اخبار کوتاهيادداشت

سهم بیشتری از سرمايه بانک ها 
بايد در استان هزينه شود

اس��تاندار اصفهان گفت: با توجه به ظرفیت های اصفه��ان و منابع مالی 
موجود، باید بخش بیشتری از منابع بانک های درون استان به هزینه های 

استان اختصاص یابد.
 رسول زرگرپور در جلسه ای با سید کامل تقوی نژاد مدیر عامل بانک سپه 
و مدیریت شعب منطقه اصفهان افزود: باید تالش کنیم که از منابع سرشار 

استان در راستای رفع نیازها استفاده شود.
وی با بیان این که اصفهان صنعتی ترین استان کشور است، اظهار داشت: 
با وجود گردش مالی باال در بانک های استان فقط 20 درصد آن در استان 
مورد مصرف قرار می گیرد.وی خواستار برقراری تعادل در سیستم بانکی 
 و کمک به رفع نیازهای مالی اس��تان با اس��تفاده از س��رمایه در گردش 
بانک های استان شد. استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: با وجود 10 هزار 
واحد صنعتی در استان و تولید 70 درصد فوالد کشور، 50 درصد سیمان 
و مصالح ساختمانی، 30 درصد فرآورده های نفتی و همچنین 40درصد 
صنایع دستی کشور در استان اصفهان، منابع ذخیره شده در بانک های 

استان در جای دیگر هزینه می شود.

رتبه نخست راه آهن در زمینه 
میزان تناژ تخلیه مواد اولیه

     مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: اداره کل راه آهن استان اصفهان 
گفت: راه آهن اصفهان در زمینه میزان تناژ تخلیه مواد اولیه و تعداد صدور 

بارنامه براي واگن هاي خالي و باردار رتبه نخست را در کشور دارد.
حسن ماسوری با اشاره به این که راه آهن اصفهان در زمینه تن کیلومتر 
بارحمل شده رتبه سوم و در خصوص میزان جابه جایي مسافر رتبه پنجم 
را در کشور دارا است، اظهار داش��ت: راه آهن در توسعه و رشد اقتصادي 

استان نقش به سزایي دارد. 
وی به مراکز صنعتي و اقتصادي استان که متصل به خطوط ریلي محدوده 
این اداره کل هستند، اش��اره کرد و افزود: شبکه ریلی استان برای اتصال 

مراکز مهمی که بارهاي عمده و انبوه دارند، آمادگی دارد.
مدیرکل راه آهن اس��تان اصفهان با تاکید بر لزوم جذب سرمایه گذاران 
بخش خصوصي به منظور رفع گلوگاه هاي ریلي استان از جمله دو خطه 
کردن محور سیستان_ زرین شهر، بیان داشت: استان اصفهان ازظرفیت 
بسیارباالیي در زمینه س��رمایه گذاري بخش خصوصي درصنعت ریلي 
برخوردار است و با توجه به هزینه 4 میلیارد توماني احداث یک کیلومتر 
راه آهن در مناطق کوهستاني و 2 میلیارد توماني آن در مناطق جلگه اي، 

ورود این بخش براي توسعه خطوط آهن ضروري است. 

 سمیرم 455 هزار هکتار
 اراضی ملی دارد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم گفت: عرصه های منابع 
طبیعی شهرستان س��میرم 527 هزار هکتار است که از این میزان 455 

هزار هکتار آن جزو اراضی ملی است.
علی حسین بهرامیان میزان عرصه های منابع طبیعی شهرستان را 527 
هزار هکتار اعالم کرد و گفت: از این میزان 455 هزار هکتار آن ملی است.

وی از مدیریت 80 درصد منابع طبیعی شهرس��تان توس��ط اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری سمیرم خبر داد و افزود: بر اساس استاندارد و حرکت 
در جهت توس��عه پایدار کش��ور، هر 5 هزار هکتار یک نیروی حفاظتی 
 نیاز دارد و این شهرس��تان نیاز به 90 نیروی حفاظتی دارد در حالی که 

هم اکنون 9 نیروی حفاظتی در این شهرستان فعالیت دارد.

کشاورزان خواستار اجرای دقیق 
مصوبات شورای عالی آب شدند

استاندار اصفهان و نمایندگان اصناف کشاورزی استان اصفهان خواستار 
اجرای دقیق و س��ریع مصوبات 9 گانه ش��ورای عالی آب کشور در حوزه 
رودخانه زاینده رود شدند.  رسول زرگرپور در نشست سه ساعته با تعدادی 
از نمایندگان اصناف کشاورزی شهرستان اصفهان با بیان این که موضوع 
زاینده رود یک بحث استانی نیس��ت، افزود: آب تنها مطالبه کشاورزان 
نیست و باید به صورت منطقه ای به آن رسیدگی شود. وی با بیان این که 
اعتقاد من در باره حوضه آبخیز زاینده رود تصویب یک مصوبه ملی بود، 
گفت: در حال حاضر این امر تحقق یافته و این مصوبه یکی از اسناد رسمی 
کشور محسوب می شود. زرگرپور با تاکید بر این که این مصوبه سریع به 
آب تبدیل نخواهد شد، افزود: مصوبات 9 گانه ش��ورای عالی آب کشور 
 درباره احیای حوضه آبریز زاینده رود توسط معاون اول رییس جمهور و

 9 وزیر کشور به امضا رسیده و می توان به استناد آن حرکت کرد.

افزايش بهره وري و تولیددرذوب آهن   نیازمند توزيع فوری سوخت پاک  عالقه مندی تايلندی ها برای سرمايه گذاری

مصطفی میرسلیم رییس هشتمین همایش 
بین المللی موتور های درون س��وز و نفت با 
اش��اره به این که یک قرن و نیم اس��ت که 
موتور های درون س��وز وارد تمدن بشری 
شده است،گفت: به دلیل ارتباط تنگاتنگ 
این موتور ها با س��وخت های نفتی شاهد 
افزای��ش روز افزون آلودگی هوا هس��تیم. 
میرس��لیم  خاطرنش��ان کرد: اگرچه این 

موتور ها می تواند به زندگی بش��ر سرعت 
ببخشد اما نباید آثار نگران کننده آلودگی 

هوا را نیز در این نوع موتور ها از یاد برد.
وی گف��ت: بای��د به دنب��ال س��اماندهی 
کاربرد ه��ا ب��ه منظ��ور کاه��ش ات��الف، 
 تقوی��ت و بازیاف��ت ان��رژی باش��یم،

 در عین ح��ال از ای��ن موتور ها نی��ز باید 
بهره من��د ش��ویم.وی گف��ت: هم اکنون 
کشورهای پیشرفته به دنبال تولید سوخت 
یورو 5 و یورو 6 هس��تند اما در ایران هنوز 
س��وخت یورو 4 نیز به طور سراسری و در 
تمام کش��ور عرضه نشده اس��ت به همین 
دلیل پاالیش��گران باید به دنب��ال ارتقای 
کیفیت سوخت تولیدی خود باشند تا در 
کنار استفاده از این گونه موتور ها از سوخت 

پاک نیز بهره مند شویم.

افزایش تولی��د و بهره وري آگلوماش��ین 
ش��ماره 3 به میزان بی��ش از 30 درصد با 
کمترین هزینه عملي شد . مهندس نوابي 
مدیرآگلومراس��یون ذوب آهن اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: پ��س از انجام پروژه 
Revamping آگلوماش��ین 3 ، امکان 
افزایش بهره وري و تولید این ماش��ین به 

میزان بالغ بر30 درصد به وجود آمد.

 وي افزود :  اجراي این پروژه که شامل این 
مراحل مي باشد تاثیر به سزایي در اجراي 

طرح افزایش تولید داشته است:
1.      اجراي پروژه طرح شعله پرده اي روي 
کوره پخت و کاهش مصرف انرژي تا حدود 

50 درصد.
2.      تغیی��ر ط��رح سیس��تم تصفیه دود 
آگلوماشین از سیس��تم قدیمي روسي به 
نوع الکتروفیلترجدیدکه با اجراي این پروژه 
میزان غبار خروجي از دودکش نیز به حد 

مجاز )>100mg/m3 ( رسید.
 3.      تغیی��ر ط��رح سیس��تم آب بن��دي 
پالت هاي آگلوماشین از سیستم قدیمي 
روسي به نوع فنري که با اجراي آن اتالف 
هواي مورد نیاز فرآین��د تولید آگلومره به 

حد نا چیزي رسیده است.

ریی��س انجم��ن قطعه س��ازان تایلند که 
در تهران به س��ر می ب��رد از عالقه مندی 
قطعه سازان تایلندی به سرمایه گذاری در 

صنعت قطعه و خودروی ایران خبر داد.
پیچای روام تارن تانگ اظهار داشت: برای 
آشنایی با پتانس��یل های صنعت خودرو 
و قطع��ه به ایران س��فر کرده ای��م و آماده 

سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.

 وی ب��ا بی��ان این ک��ه تایلن��د یک��ی از
 ب��زرگ ترین تولیدکنن��دگان کائوچو در 
جهان است، خاطرنشان کرد: خودروسازان 
ژاپنی مهمترین ش��رکای تجاری صنعت 
خ��ودروی تایلند هس��تند.رییس انجمن 
قطعه س��ازان تایلند ادام��ه داد: برندهای 
تویوت��ا، هوندا، نیس��ان، میتسوبیش��ی، 
ایسوزو، مزدا، فورد و شورلت از مهمترین 
خودروه��ای در ح��ال تولی��د در تایلند 
هستند.وی افزود: ساالنه بیش از دو میلیون 
دستگاه خودرو در تایلند تولید می شود که 
نیمی از این خودروه��ا در داخل عرضه و 

نیمی نیز صادر می شود.
روام ت��ارن تان��گ تصری��ح ک��رد: تعرفه 
 واردات قطع��ات به تایلند نی��ز 10 درصد

 است.

4
هوشمند کردن کنتورهای آب چاه های کشاورزی در اصفهان

    معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار اصفهان در کارگروه ماده 11 استان اصفهان بر هوشمند کردن کنتورهای 
آب چاه های کشاورزی تاکید کرد. علیرضا همدانیان با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: نصب کنتورهای هوشمند 

و نحوه برخورد با چاه های فاقد پروانه باید ادامه یابد. 
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 مع��اون اول رییس جمه��ور تصریح کرد: در س��ال 93، نظام
 تک نرخی ارز به طور کامل بر کشور حاکم خواهد شد.

اس��حاق جهانگیری در همایش صنعت فوالد اظهارداشت: با 
توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، امکان خطای جدید در 
اقتصاد کشور وجود ندارد.وی ادامه داد: دولت یازدهم کار خود 
را با تورم باالی 40 درصد، رشد منفی دو رقمی در بخش های 
صنایع و معادن و رش��د منفی 34 درصدی آغاز کرد و کاهش 
شدید نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال گذشته بیانگر رکودی 

بود که همزمان با تورم در اقتصاد کشور حاکم شد.
وی افزود: همت دولت بر این است از امیدی که در کشور ایجاد 
شده پاسداری کند.وی با بیان این که اقتصاد کشور با انباشتی 
از مسایل جدی روبه رو است، گفت: مسکن مهر، هدفمندی، 
بحران محیط زیست، فساد سیس��تمی، تحریم های ظالمانه، 
نرخ ب��االی بیکاری،کاهش تولی��د و تعطیلی تع��داد زیادی 
از واحده��ای تولیدی از جمله این مس��ایل هس��تند که باید 
 برای رفع آن ها تصمیم گی��ری می کردیم.به گفته معاون اول

 رییس جمهور کمتر از 6 م��اه از کار دولت جدید گذش��ته و 
می توان گفت با ت��وکل به خدا و پش��تیبانی م��ردم در مورد 

مشکالت اصلی تصمیم گیری و تدبیر شده است.
وی ادامه داد: در بخش خارجی نیز با توافقی که با گروه 5+1 
داشتیم به سمتی حرکت کردیم که در فضای بین المللی تعامل 
خوبی برقرار ش��ود.وی با بیان این که به بنای تحریم ها ضربه 
جدی وارد کردیم، گفت: بخش قاب��ل توجهی از تحریم ها در 

عمل آس��یب دیده اند و حضور شرکت های 
بزرگ خارجی را در ایران شاهد هستیم.

جهانگی��ری افزود: با توج��ه به آرامش 
خوبی که در فضای اقتصادی کشور 
حاک��م ش��ده و این ک��ه تغییرات 
لحظه ای در اقتصاد کش��ور وجود 
ندارد ش��اهد ثبات در نرخ ارز، بازار 
مس��کن و س��که و همچنی��ن روند 
کاهنده تورم و حل مشکالت اقتصادی 
کش��ور هس��تیم.وی در م��ورد اج��رای 
مرحله دوم قانون هدفمن��دی یارانه ها نیز 
اظهارداش��ت: باید راجع ب��ه هدفمندی کار 
جدی انجام می دادیم و آسیب شناس��ی دقیق 
می کردیم، هدف اصالح ب��ازار انرژی بود ولی این 
مساله به توزیع پول در بین مردم تبدیل شد در نتیجه 
حجم باالیی بر بودجه کشور تحمیل شد.وی درآمد حاصل از 
افزایش قیمت حامل های انرژی را از روز ابتدای شروع قانون 
هدفمندی یارانه ها تا کنون 90 هزار میلیارد تومان عنوان کرد 
و گفت: در این م��دت 130 هزار میلیارد توم��ان پول در بین 
مردم توزیع ش��د.وی ادامه داد: در بودجه امس��ال نیز بیش از 
 11 هزار میلیارد تومان در این زمینه برای توزیع در بین مردم

 مد نظر اس��ت. در حالی که کمتر از 10 ه��زار میلیارد تومان 
بودجه عمرانی وضع شده اس��ت.وی تاکید کرد: با طرحی که 
در زمینه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تدوین ش��ده 
امیدواریم با منابع جدید هدفمندی بخشی از مشکالت مردم 
حل ش��ود.وی با بیان این که به هیچ وجه دنب��ال وارد کردن 
شوک به اقتصاد کشور نیستیم، گفت: در ابتدای اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها رش��د هایی مانن��د افزایش 500 درصدی 
قیمت انرژی را داشتیم درحالی که در بررسی ها به این نتیجه 

رسیدیم که اقتصاد کشور تحمل هیچ شوکی را ندارد.
جهانگیری ادامه داد: دولت حرکت آرام و آهسته و پیوسته را 

در افزایش قیمت انرژی لحاظ خواهد کرد.
وی با بیان این که از ش��وک هایی که در مراکز تصمیم گیری 
دیگری در مورد قیمت های انرژی وارد می شود، راضی نیستیم 
گفت: درست نیست به بهانه ویژه خواری و این که قیمت پایین 

است، یک باره قیمت 3 سنتی یک صنعت چند برابر شود.
 مع��اون اول رییس جمه��ور با بیان ای��ن ک��ه در دوره رکود

 چندصد هزار نفر از کارگران بیکار ش��ده اند، گفت: مهمترین 
سیاست دولت خروج کشور از رکود، کاهش نرخ تورم و اجرای 

قانون هدفمندی یارانه ها است.
وی با بی��ان این ک��ه دول��ت در ماه ه��ای اخیر س��عی کرده 
محدودیت های تولید و س��رمایه گذاری را شناسایی و برطرف 
کند، گفت: در مورد پیمان سپاری ارزی گفته می شد که ممکن 
 اس��ت لغو این مس��اله باعث ایجاد تنش در بازار ارز شود ولی

 به هر حال دولت شجاعانه این مصوبه را لغو کرد.
وی ادامه داد: در مورد رفع ممنوعی��ت واردات کاالهای گروه 
دهم نیز این دغدغه وجود داشت که نرخ ارز افزایش یابد ولی 

در نهایت تاثیری در نرخ ارز شاهد نبودیم.
به گفته وی، دولت به نظام چن��د نرخی ارز اولین ضربه را وارد 
کرده و این در حالی اس��ت که هیچ دولتی در ابتدای ش��روع 

کارش ارز 1226 تومانی را به ارز مبادله ای تبدیل نمی کند.
 وی تاکید کرد: در س��ال 93، نظام تک نرخی ارز به طور کامل

 بر کشور حاکم خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به این که پول نفت به حساب یک شخص 
رفته و برگردانده نشده اس��ت، گفت: قصد داریم فضایی ایجاد 
کنیم که کسی احساس نکند در فضای اقتصادی کشور کانالی 

برای دست یابی به ثروت های بادآورده وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم ترس��یم نقشه راه کامل برای صنعت فوالد 
گفت: در سیاس��ت گذاری قیمت گاز باید به طور شفاف عمل 
کنیم که فعاالن اقتص��ادی بدانند برنامه دول��ت در این مورد 

چه بود.
وی در ادامه با اشاره به قصد شرکت های خارجی برای حضور 
در بازار ایران، گفت: با روس ه��ا بحث هایی برای مبادله حجم 
باالیی از منابع نفت و دریافت کاال در ازای آن مطرح کردیم که 
عده ای نسبت به این مساله اعتراض کردند ولی باید بگوییم اگر 
به ایران وارد نشوید افراد دیگری در این بازار حاضر می شوند و 

جایی برای شما نمی ماند.
وی با بیان این ک��ه طی 6 ماه اخیر 15 میلی��ارد دالر از منابع 
خارجی از کشورهای شرق دنیا برای طرح های ایرانی فاینانس 
صورت گرفته است، گفت: برای 3/8 میلیارد دالر طرح فوالدی 
گشایش ال س��ی صورت گرفته و گش��ایش یک میلیارد دالر 
نیز در حال انجام اس��ت که به این ترتی��ب 5 میلیارد دالر در 
 6 ماهه برای طرح های فوالدی گش��ایش اعتبار صورت گرفته

 است.

 دستور شب عیدی 
بانک مرکزی برای بانک ها

 نظ��ام بانکی کش��ور در حال��ی ارای��ه خدمات ب��رای واریز
 دو مرحله از حقوق، عیدی، یارانه نقدی و سبد کاالیی را در 
30 روز کاری آینده پیش رو دارد که بانک مرکزی دس��تور 

ویژه ای برای آماده باش به آن ها صادر کرده است.
 اسفندماه و روزهای پایانی سال به دلیل نزدیک بودن به ایام 
نوروز از لحاظ مبادالت تجاری، بازار و پولی و بانکی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت، این در حالی است که طی یک ماه 
آینده نظام بانکی کشور، تراکنش های وسیعی را با توجه به 
واریز دو مرحله از حقوق، عیدی، یارانه نقدی و سبد کاالیی 
پیش رو دارد.بر این اساس نظام بانکی کشور که در این زمان با 
باالترین میزان تراکنش های بانکی مواجه می شود، روزهای 
حساس و سختی را خواهد داشت و از این جهت بانک مرکزی 
از نظام بانکی کشور درخواست کرده است که اقدامات اساسی 
و مورد نیاز را برای عبور از این روزهای پر کار تدارک ببینند.

با توجه به این ک��ه به صورت طبیعی مراجع��ه به بانک ها و 
اس��تفاده از خدمات مالی افزایش می یابد، بانک مرکزی از 
بانک ها درخواس��ت کرده اس��ت که خدمات بانکی خود را 
در این ایام به صورت ش��بانه روزی و مس��تمر ادامه دهند و 

برنامه ریزی ویژه ای برای اسفند ماه داشته باشند.
این برنامه ریزی ها در صورتی انجام می شود که نظام بانکی 
در ارایه خدمات به مردم در اولین مرحله توزیع س��بد کاال 
چندان موفق عمل نکرد و بسیاری از مردم از نحوه عملکرد 
سیستم بانکی چه در بخش کارت ها و دریافت شماره و چه در 
بخش ارایه خدمات دستگاه های کارت خوان بانکی، رضایت 
چندانی ندارند.عدم موفقیت نظام بانکی در ارایه خدمات در 
اولین مرحله توزیع س��بد کاال در حالی بود که این طرح به 
عنوان اولین طرح مردمی دولت یازدهم محس��وب می شد، 
بر این اساس این نگرانی وجود دارد که در روزهای آخر سال 

باز هم نظام بانکی نارضایتی دیگری را برای مردم رقم بزند. 
در اسفندماه هرس��ال میزان تقاضا برای اکثر کاالها افزایش 
می یابد و اکثر مردم اقدام به تامین مایحتاج خود در روزهای 
پایانی سال می کنند و طبیعی اس��ت که در این ایام نیاز به 
نقدینگی افزایش م��ی یابد و مراجعات مردم ب��ه بانک ها و 

موسسات مالی و اعتباری بیشتر می شود. 
با وجود این که بانک مرکزی هر س��اله پیش از زمان موعد 
اعالم می کند که بانک ها از آمادگی کامل برخوردار هستند 
و پس از گذشت این زمان نیز مطرح می کند که بانک ها به 
بهترین نحو در این ایام به مردم خدم��ات ارایه دادند، اما هر 

ساله شاهد ایجاد مشکالتی برای مردم هستیم.

بانکداری؟

 نیازمن��د همگرایی مردم و مس��ووالن ب��رای رفع 
چالش های آب اصفهان هستیم.مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با اعالم خبر پایان حفر تونل 
خدنگس��تان در ماه های آینده گفت: الزم است به 
مس��اله آب از دید ملی نگاه کنیم ب��ه این معنا که 
حرف منطقی را به نفع هر استانی باشد بپذیریم اما 
از س��وی دیگر برای رفع چالش های آب در استان 
 نیازمند همگرایی میان مردم، نمایندگان، مسووالن، 

رسانه ها و مراکز علمی هستیم.
به گزارش مهر، مسعود میرمحمدصادقی در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به روش های رفع مشکل آبی 
 اصفهان با توجه ب��ه فعالیت های زیاد مس��ووالن

 اس��تان های هم ج��وار ب��رای اختص��اص آب به 
استانشان اظهار داشت: حرف سیاسی تنها در یک 
دوره کاربرد دارد اما حرف کارشناسی شده حتی اگر 
در وهله نخست مورد پذیرش قرار نگیرد در نهایت 

می تواند دیگران را مجاب کند.
مدیرعامل ش��رکت آب منطق��ه ای اصفهان تاکید 
کرد: هزینه های انتقال آب از خلیج فارس بس��یار 
بیش��تر از حوزه های مجاور اس��ت و در نهایت نیز 
متوجه این نکته می ش��ویم که انتقال آب از خلیج 
فارس به ش��کل طبیعی غیرممکن است و بیش از 
10 متر مکعب آب از این منطقه را نمی توان انتقال 
داد. وی اضافه کرد: از کارون نیز حداکثر یک میلیارد 
مکعب می توان انتقال داد ک��ه در 25 میلیارد آب 

جلگه خوزستان تاثیری ندارد ضمن این که میزان 
بسیار زیادی از آب این جلگه بدون مصرف خارج می 
ش��ود پس چه دلیلی وجود دارد که از 12 میلیارد 
 مترمکعب آب هدر رفته این حوضه استفاده درستی

 نشود.

میرمحمدصادقی تاکید کرد: اگر برخی اس��تان ها 
هم جوار تنها به منافع خود بیاندیشند نیز ما باید به 
اصول حق پایبند باشیم و مسایل آب را به شکل ملی  
بررسی و در عین حال از منافع استانی خود نیز دفاع 
کنیم.وی با بیان این ک��ه مدیریت یکپارچه حوضه 
آبی زاینده رود و اندیش��ه منطقی برای تامین آب 
 تمام استان های همجوار و دارای اختالف ، مهمترین

 راه حل معضل آب است و مابقی را ه حل ها مقطعی 
یا غیر قابل اجراس��ت، بیان داش��ت: راه حل های 
مختلفی برای تامین آب اصفهان اندیش��یده شده 
 که یکی از آن ه��ا حفر تونل خدنگس��تان به طول

 11 کیلومتر است که این طرح امسال کامل  افتتاح 

شده و از آن برای اصفهان بهره برداری می شود.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره 
 به ای��ن که تون��ل گالب 2 و بهش��ت آب��اد از دیگر 
طرح هایی است که برای مدت کوتاهی متوقف شده 
است، گفت: این طرح بارها مورد مطالعه مشاوران 
داخلی و خارجی قرار گرفته اما با توجه به ش��بهات 
وارده وزیر نیرو  بار دیگر ظرف مدت دو ماه این  دو 

پروژه بررسی می شود.
مدیرعام��ل ش��رکت آب  منطق��ه ای اصفه��ان 
با اش��اره به س��اخت تونل و س��د کوهرنگ از سال 
72 بی��ان داش��ت: مطاب��ق برنام��ه ری��زی اولیه 
 تون��ل س��وم کوهرن��گ نی��ز از اوایل س��ال آینده

 باز می ش��ود اما تکمیل س��د آن نیازمند اعتباری 
اس��ت که در صورت تامین ت��ا چهار س��ال آینده 
این س��د احداث می ش��ود.وی ادامه داد: هدف از 
 احداث این تونل و سد، تامین و انتقال آب به میزان

 268 میلیون مترمکعب در سال در راستای تامین 
بخش��ی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران و برای 
مصارف مختلف و افزایش حجم آب تنظیم شده سد 
زاینده رود با استفاده از سد مخزنی کوهرنگ 3 است.

میر محمدصادقی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در 
زمینه مصرف آب از سنین پایین گفت: وزارت نیرو 
طرح داناب را در م��دارس و مقاطع مختلف اجرایی 
کرده اس��ت تا کودکان و نوجوانان با فرهنگ آب و 

منابع آشنا شوند

مديرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان: 

 پايان حفر تونل خدنگستان تا چندماه ديگر 
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعالم کرد: قانون 
هدفمندی یارانه ها با مطالعات اولیه اندک و زیرساخت های 
ضعیف و نامطمئن آغاز شد و برخالف اهداف اولیه خود، نه 
تنها کمکی به صنعت و تولید کش��ور نک��رد بلکه لطمات و 

صدمات جبران ناپذیری را به بخش تولید وارد کرد.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی که در جلسه هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، س��خنرانی می کرد، در ادامه درباره دیگر 
مش��کالت بخش تولید بیان کرد: مالیات ب��ر ارزش افزوده 
 که قرار ب��ود رون��د تکمیلی و اصالحی داش��ته باش��د و از

 مصرف کنندگان نهایی گرفته شود، روز به روز روند افزایشی 
و صعودی پیدا کرده است و عالوه بر ایجاد شرکت های بی نام 
و نشان داللی برای تهیه فاکتورهای غیرواقعی، فشار مضاعف 

و غیر عادالنه ای را بر تولیدکنندگان وارد آورده است.
سهل آبادی با اش��اره به این که تصویب قانون بهبود فضای 
کسب و کار اقدام شایسته و به جایی بود، ادامه داد: متاسفانه 
از آن جا که زمینه ه��ای فرهنگی و اجتماع��ی اجرای این 
قانون مهیا نش��د، اثرات چندانی برای بخش تولید به دنبال 
نداشت. در صورتی که اگر بیان شرایط واقعی اقتصاد، سیاه 
نمایی تفس��یر نمی ش��د و مردم و مس��ووالن در رده های 
مختلف از وضعیت اقتصادی کشور آگاهی پیدا می کردند، با 
اشتیاق از این قانون استقبال می شد.کارگروه اختصاص وام 
از صندوق توس��عه ملی از دیگر مواردی بود که سهل آبادی 
به آن اش��اره کرد و گفت: این کارگروه علی رغم تالش ها و 
مصوبات مناسب و مستمر، در اثر عدم هماهنگی و همکاری 

بانک ها بدون نتیجه مانده اس��ت.وی با اش��اره به مس��ایل 
امروز بخش صنعت، هش��دار داد: هجمه ه��ای ناعادالنه و 
عجوالنه به تصمیمات و مدی��ران عالی رتبه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت کشور نه تنها در برهه زمانی حساس امروز 
 کش��ور مفید به نظر نمی رس��د، بلکه بوی فرصت طلبی و 
منفعت خواهی ش��خصی و جناح��ی از آن به مش��ام ملت 
بزرگ ایران می رسد.س��هل آبادی ادام��ه داد: در دهه ای 
ک��ه درآمدهای افس��انه ای نفتی برای کش��ور رقم خورد و 
صنعتگر س��رگرم صدها وعده و وعید گ��وش نواز حمایتی 
 بود نوکیس��گانی با برقراری ش��بکه های فس��اد س��فید و

 قانون نما و سیاه و غیر قانونی حجم عمده ثروت کشور را در 
قالب تس��هیالت جذب کردند. بخش دیگری هم با عناوین 
عوام فریبانه و بدون کارشناس��ی در اختیار ت��وده ای قرار 
گرفت و ص��رف خرید کاالهای رنگارنگ وارداتی ش��د. وی 
افزود: اما به صنعتگر که رسید یادش��ان آمد دو برابر وثیقه 
بگیرند و با همه ابزار نرم و سخت به جانش بیافتند که حقوق 
 ملت را از حلقومش بیرون کش��ند.وی با اش��اره به این که 
خصوصی سازی در کش��ور به درس��تی انجام نشد، گفت: 

 زمانی که رهب��ر معظم انقالب ب��ر اجرای قانون 
خصوصی س��ازی پافش��ردند مس��ووالن 
اقتصادی کشور، بخش��ی از صنعت را در 
معرض فروش ق��رار دادند و باز دس��تان 
م��ردان صنعتی کش��ور که تنه��ا امید 
تغییرات ساختاری در س��ازمان های 

اقتص��ادی واگذاری ش��ده بودند از 

خرید کوتاه ماند. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
با بیان این که در س��ال های گذشته حجم نقدینگی متورم 
از طریق بانک ها در اختیار کسانی قرار گرفت که از صنعت 
فقط کسب تس��هیالت مادی و غیر مادی را می شناختند، 
اظهار داش��ت: در این میان صنعت درگی��ر قانون های هر 
روزه و جوابگویی به هزاران ب��ازرس و ناظر بود که هر کدام 
حکمی در جیب داشتند و چماقی در دست.سهل آبادی با 
هشدار نسبت به این که مردان و زنان صنعتگر کشور از آنچه 
بر آنها رفته خسته اند، این قش��ر را سرمایه اصلی دانست و 
خطاب به مس��ووالن کشور خواستار ش��د: قدر این نسل را 
بدانید و از س��پردن امور به آنان 
نترسید، مطمئن باشید که 
اگر سر رش��ته امور را به 
کارکش��تگان امتحان 
 پ��س داده بس��پارید

 آن ها ام��ن و مطمئن 
س��امان ب��ه  را   کار 
می رسانند.

ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران:

قانون هدفمندی يارانه ها صدمات زيادی به تولید واردکرد

معاون اول ريیس جمهور:

به هیچ وجه دنبال وارد کردن شوک به اقتصاد کشور نیستیم

ارز در سال ۹۳ تک نرخی می شود



یادداشت

مانور یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به مدت دو روز 
برگزار شد.فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: این مانور از 

روز 26 بهمن در محدوده حفاظتی میراث فرهنگی اصفهان برپا شد. 
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مانور یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی 
هفتیادداشت

 نمایشگاه هنری »در هوای بهار«
 در کاشان برپا شد

دومین نمایش��گاه هنرجوی��ان مجتمع 
دختران��ه حضرت زینب )س( کاش��ان با 
عنوان در هوای بهار برپا شد. مدیر مجتمع 
دخترانه حضرت زینب )س( کاشان افزود: 
این نمایشگاه به منظور معرفی رشته های 
مختلف هنری و قابلیت های هنرجویان 
رش��ته های کاردانش برای ورود به بازار 

کسب و کار برپا شده است.
سیمین باقری اظهار داشت: در این نمایشگاه، آثاری از صنایع دستی در 
رشته های کریس��تال بافی، گل های کریس��تال و ژله ای، شبکه دوزی، 
 دکم��ه دوزی، آیین��ه دوزی،گلدوزی، تک��ه دوزی به نمایش گذاش��ته 

شده است.
به گفته وی دست س��اخته هایی از هنرهای قیطان دوزی، سرمه دوزی، 
ربان دوزی، پته دوزی، قالب بافی، تهیه سرویس نوزاد، نقاشی روی پارچه، 
تهیه سرویس آشپزخانه، انواع تاج عروس و گیره های تزیینی از دیگر آثار 

هنری ارایه شده در این نمایشگاه است.
این نمایشگاه تا هفتم اسفند امسال در محل مجتمع ایثارگران حضرت 

زینب )س( کاشان برپاست.

 سیستم آموزشی استاد، شاگردی 
در صنایع دستی نیازمند رونق است

معاون صنای��ع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان گفت: سیس��تم اس��تاد 
بای��د  ح��وزه  ای��ن  در   ش��اگردی 

رونق یابد.
احم��د ادی��ب اظه��ار داش��ت: در حال  

 حاضر سیستم آموزش��ی ما به دو صورت 
آموزش های کوتاه م��دت و آموزش های 

استاد، شاگردی است.
وی با بیان این که در آموزش های کوتاه مدت تکنیک کار به هنرجویان 
 آموزش داده می ش��ود، گف��ت: آنچه که به ی��ک اثر هن��ری روح و جان

 می بخشد در این آموزش ها به دست نمی آید.
ادیب اضافه کرد: ش��اگردی کردن در کنار یک اس��تاد ع��الوه بر انتقال 
 تجربیات، من��ش و خلق و خ��وی هنرمن��دی را نیز به ش��اگرد منتقل

 می کند.

 »مصاحبه« در تاالرفرشچیان
 روی صحنه است

     نمایش»مصاحبه«نوش��ته محم��د 
رحمانیان اس��ت و ب��ا کارگردانی پیمان 
 کریمی ای��ن روزها در تاالر فرش��چیان

روی صحنه است. 
کارگردان این نمایش با بیان این مطلب 
افزود:» مصاحب��ه« روایتگر خاطرات دو 
مبارز الجزایری است که س��ال ها بعد از 
مبارزات شان دوران گذشته را مرور می 
کنند. پیمان کریمی ادام��ه داد: با توجه به این ک��ه» مصاحبه« تا کنون 
اجراهای زیادی در کشور داشته است، من سعی کردم با نگاه متفاوتی این 
 نمایش را اجرا کنم و با توجه به اتفاقات روز ای��ران از زاویه دیگری کار را 

بر صحنه برم. 
وی ادامه داد: من در اجرای این نمایش از ویدیو استفاده و سعی کردم نوعی 

شکست زمانی در آن ایجاد کنم. 
 ش��ایان ذکر اس��ت، مهرنوش مردیها، فرهاد فونتن و بهزاد سیفی ایفاگر

 نقش های این نمایش هستند. 
شایان ذکر است، نمایش» مصاحبه« تا دوم اسفند ماه، ساعت ۱۸ در تاالر 

استاد فرشچیان بر روی صحنه است. 

 در هنرسرای خورشید
 لباس ها را بشنوید

     کنسرت موسیقی لباس خوانی به همت 
گروه موسیقی نوژان از ۱ تا 3 اسفند ماه در 
هنرس��رای خورشید وابس��ته به سازمان 
 فرهنگی تفریح��ی ش��هرداری اصفهان

 به روی صحنه می رود.
سرپرست گروه نوژان در این رابطه گفت: 
کنس��رت لباس خوانی ترکیبی اس��ت از 
موسیقی تلفیقی با اشعار نو و کالسیک که 

به صورت ترانه و دکلمه اجرا می شوند. 
بابک رجب��ی ادام��ه داد: تمام عناص��ر و جزیی��ات این اجرا بر اس��اس 
مفاهی��م البس��ه ش��کل گرفت��ه و در آن از ص��دای ابزاری مث��ل کمان 
 حالجی،قیچی، چرخ خیاطی و زیپ در کنار س��ازهای مختلف استفاده

 شده است. 
در واق��ع در این کنس��رت لب��اس ها ب��ه عن��وان نزدیک ترین اش��یا به 
 انس��ان در ایجاد ارتباط و بیان احساس��ات صمیم��ی و قابل لمس عمل 

می کنند.
کنسرت موس��یقی لباس خوانی از یکم تا سوم اسفند ماه هر شب ساعت 
۱۸ در هنرسرای خورشید اصفهان واقع در پل چمران، جنب شهرداری 

منطقه 7 بر صحنه می رود. 

اصفهان به بخش فیلم 
اهمیت می دهد

فیلم »چ« نوروز امسال 
اکران عمومی می شود

نماینده ستاد مرکزی جشنواره فیلم فجر گفت: مسووالن استان اصفهان به بخش 
فرهنگ و فیلم اهمیت می دهند. 

مهدی حقیقی در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم فجر اصفهان افزود: 
برگزاری پنجمین جشنواره فیلم فجر اصفهان بیانگر این موضوع است.وی با 
بیان این که در چهار جش��نواره فیلم فجر اصفهان حضور داشتم، تصریح کرد: 
تالش و زحمت ارشاد اصفهان در سال قبل و امسال این نگاه و توجه به بخش 
 فیلم در اصفهان را نمایان می کند.حقیقی با اشاره به برگزاری و استقبال خوب 
اصفهانی ها از جشنواره فیلم فجر اصفهان تصریح کرد: برگزاری جشنواره فیلم 
فجر در شهرستان ها به آگاهی نسل جوان کمک می کند.وی گفت: برگزاری 
جشنواره فیلم فجر در شهرس��تان ها باعث محک خوردن و بازتاب فرهنگی و 

هنری آثار به نمایش درآمده می شود.

بازیگر نقش مکمل فیلم » چ « در آیین اختتامیه جشنواره فیلم فجر اصفهان 
گفت: فیلم »چ« در عید نوروز اکران می شود. بابک حمیدیان در آیین اختتامیه 
پنجمین جشنواره فیلم فجر اصفهان افزود: قدردان هیات داوران برای انتخاب 

این فیلم هستم.
وی افزود: اصفهان پایتخت بزرگ فرهنگی وسرزمین مادری من است.حمیدیان 
گفت: امیدوارم جشنواره پنجم فیلم فجر اصفهان به جشنواره پنجاهم برسد.

وی که سه بار برای دریافت جایزه فراخوانده شد و به نمایندگی از حاتمی کیا 
نیز جایزه دریافت کرد، افزود: من ابراهیم حاتمی کیا نیستم ولی دوست داشتم 
حاتمی کیا بودم.یکتا ناصر بهترین بازیگر زن در جشنواره فیلم فجر اصفهان نیز 
هنگام دریافت جایزه خود گفت:از این که مورد توجه هیات داوران قرار گرفتم 
تشکر می کنم و امیدارویم لیاقت داشته باشم در ادامه نیز نظر شما را جلب کنم.

سومین صنعت

معاون سابق س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری با بیان این که ایران جزو ۱0 کشور دارای 
 آثار تاریخی و پنج کش��ور جاذبه های طبیعی اس��ت، گفت: درآمدهای گردش��گری متناس��ب ب��ا ظرفیت و

 توانمندی های این کشور نیست.
 سیف اهلل امینیان در گردهمایی شهرداران شرق استان مرکزی و شمال اس��تان اصفهان با عنوان »هم افزایی 
مناسبات گردشگری« در کاشان افزود: درحالی که گردشگری پس از صنایع غذایی و نظامی سومین صنعت در 

جهان محسوب می شود اما باز هم از این ظرفیت به درستی استفاده نمی شود.
وی اظهار داش��ت: غنی ترین و پرجاذبه ترین آثار تاریخی و طبیعی کشور در ش��هرهای شمال اصفهان و شرق 

استان مرکزی قرار دارد.
عضو بنیاد فرهنگ کاشان با اش��اره به وجوه مشترک تاریخی و فرهنگی بین ش��هرهای شمال اصفهان و شرق 

استان مرکزی گفت: شهرداران باید با همفکری نسبت به جذب و ماندگاری گردشگر در این مناطق بکوشند.

امینیان در عین حال پیشنهاد کرد: مناطق گردشگری شهرهای شمال اصفهان و شرق استان مرکزی با نام حوزه 
گردشگری کرکس برای توسعه گردشگری نامگذاری شود.

وی در ادامه وجود رشته کوه های کرکس در ارتفاعات شهرستان های اردستان، نطنز، کاشان، دلیجان و تمامی 
این مناطق را دلیلی بر این نام گذاری و پیشنهاد دانست.

شهردار کاش��ان نیز در این گردهمایی از تاسیس صندوق سرمایه گذاری ش��هرداری ها با هدف برطرف کردن 
نیازهای گردشگری، اجرای به موقع طرح های عمران شهری و تامین درآمدهای پایدار با بهره گیری از سود این 

صندوق برای شهرداری های این مناطق خبر داد.
سید محمدناظم رضوی اظهار داشت: توانمندی های فراوانی در زمینه صنعت گردشگری به لحاظ آثار تاریخی 
 و جاذبه های طبیعی برای گردش��گری در این مناطق وجود دارد که باید برای توس��عه و معرفی این قابلیت ها 

کوشید.
 این همایش ی��ک روزه با حضور ش��هرداران کاش��ان، آران و بی��دگل، ابوزیدآباد، اردس��تان، ب��ادرود، برزک، 
جوشقان قالی، خالدآباد، دلیجان، زواره، سفیدشهر، طرقرود، قمصر، کامو و چوگان، مشکات، مهاباد، نراق، نطنز، 

نوش آباد و نیاسر برگزار شد.

معاون سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

درآمد گردشگری ایران متناسب با ظرفیت ها نیست

مشاهیر

مجسمه امام خمینی )ره( 
ساخته شد

مجس��مه ای از حضرت امام خمین��ی )ره( بنیانگذار انقالب 
اسالمی ایران برای نمایش و قرار گرفتن در موزه مشاهیر به 

برج میالد فرستاده شد.
علیرضا خاقانی، اظهار داشت: به تازگی مجسمه ای از حضرت 
امام خمینی )ره( را از جنس سیلیکون ساخته  و به برج میالد 
فرستاده ام تا در موزه مشاهیر قرار گیرد.وی افزود: مجسمه 
بنیانگذار انقالب اس��المی را ب��ه برج میالد ارس��ال کرده ام 
ولی هنوز برای آن مراس��م رونمایی نگرفته اند و قرار اس��ت 
 مراس��می در خور توجه برای رونمایی از این مجسمه گرفته

 شود.
خاقانی در مورد دیگر مجس��مه های آماده ش��ده برای این 
موزه گفت: ابوریح��ان بیرونی، مص��دق، امیرکبیر، خواجه 
نصیرالدین طوسی و زکریای رازی شخصیت هایی هستند که 
مجسمه های سیلیکونی آن ها آمده شده است و به زودی به 

برج میالد تحویل داده می  شود.
وی با اش��اره به این که این مجسمه به س��فارش برج میالد 
ساخته شده است، ادامه داد: کار ساخت این مجسمه ها تمام 
شده ولی در حال آماده کردن لباس برای آن ها هستیم و به 
محض آماده شدن لباس، آن ها را به برج میالد و موزه مشاهیر 
تحویل می دهم.این هنرمند در مورد چگونگی طراحی لباس 
 این مجس��مه ها توضیح داد: در مورد افرادی که عکس های

 آن ها موجود اس��ت مش��کلی نداریم زیرا یکی از لباس های 
معروف آن ها را انتخاب کرده و برای مجسمه انتخاب می کنیم.

وی در مورد ش��خصیت های قدیمی تر که عکس��ی از آن ها 
در دسترس نیس��ت، بیان کرد: به نقاشی های قدیمی آن ها 
اعتمادی نمی کنی��م بلکه با تحقیق در م��ورد زندگی آن ها 
و جامعه ای ک��ه در آن زندگی می کردند ب��رای آن ها لباس 

انتخاب می کنیم.
این مجسمه ساز در مورد ساخت این مجسمه ها با سیلیکون 
به جای موم توضیح داد: در ساخت این مجسمه ها سعی شده 
تا از عناصری که بیشترین ارتباط را با مخاطب ایجاد می کند، 
استفاده شود و سیلیکون بیشترین تطابق را با بافت زنده دارد 
که در س��اخت این آثار به کار گرفته ش��ده است همچنین 
سیلیکون به لحاظ دوام نس��بت به موم مقاوم تر است و این 
نقطه قوت این آثار نس��بت به سایر مجس��مه های مومی در 
جهان است.خاقانی در پایان سخنانش در مورد مجسمه هایی 
که در حال س��اخت آن هاس��ت، گفت: تا عید ن��وروز چهار 
مجس��مه از صائب تبریزی، نظامی گنجوی، رودکی و موالنا 

آماده خواهد شد.

مدیر دوبالژ فیلم های سینما و تلویزیون گفت: ژانر اجتماعی 
اغلب فیلم های جش��نواره فیلم فجر امسال نشان دهنده نیاز 
جامعه کنونی برای پرداخت بیش��تر هنرمن��دان به این گونه 
موضوعات است تا معضالت و مشکالت اجتماعی مغفول مانده 

در جامعه  از طریق اکران فیلم به مردم یادآوری شود.
 بهم��ن هاش��می در حاش��یه س��فر خ��ود ب��ه اصفه��ان در 
 گف��ت وگو ب��ا  مهر ب��ا بیان ای��ن که تع��دادی از فیل��م های

 سی و دومین جشنواره فیلم فجر را مشاهده کرده، با توجه به 
فضای یاس آور اغلب این فیلم ها، اظهار داشت: به طور معمول 
کارگردان یا تهیه کننده برای ساخت فیلم با یک گروه تحقیق 
 نیازهای اجتماع را بررس��ی و س��پس وارد پروژه ساخت فیلم 

می شود.
وی افزود: به نظر می رس��د با توج��ه به نیازه��ای جامعه در 
ای��ن دوره از جش��نواره فیل��م  فجر اغل��ب فیلم ه��ای اکران 
ش��ده در حوزه مش��کالت اجتماعی  ب��ود و از ای��ن رو کمتر 
 ش��اهد پرداخت به داس��تان های طن��ز برای جذب گیش��ه

 بودیم.
این مجری صدا وس��یما با بیان این که س��ینمای ایران امروز 
نیازمند این گونه فیلم هاست تا معضالت و مشکالت اجتماعی 
مغفول مانده در جامعه را از طریق اکران فیلم به مردم یادآوری 
شود، تاکید کرد: ژانر مس��ایل اجتماعی حتی اگر مورد پسند 
عموم مردم نیز نباش��د اما در هر حال مخاطبان با موضوع آن 
ارتباط برقرار می کنند چرا که چالش های مطرح شده در فیلم 

را در اجتماع نیز شاهد هستند.
 وی ادام��ه داد: امس��ال فیل��م ه��ای اجتماعی خوب��ی مانند

 »پنج ستاره «با موضوع کار بانوان و» مردن به وقت شهریور« 
درباره مشکالت جوانان را شاهد بودیم که به واقع حرفی برای 
گفتن و هشداری برای خانواده ها داشتند و مورد استقبال نیز 

قرار گرفتند.

مردم ایران بهترین منتقدان سینمایی هستند
هاشمی گفت: شاید نوع س��اخت فیلم های هالیوودی و پایان 
آن متفاوت و مطابق با نگرش��ی عامیانه درباره فهم مخاطبان 
باشد اما مخاطب سینمای ما فهیم، با نش��اط و امیدوار است؛ 
مردم ای��ران بهترین منتقدان س��ینمایی هس��تند که درک 
بسیار خوبی از فیلم ها دارند بنابراین نیازمند فیلم های بدون 
 محتوایی که تنها ش��ادی مخاطب را مدنظر داش��ته باش��د،

 نیستند.
وی با اشاره به این که سطح فیلم های جش��نواره چندان باال 
نبود، گفت: ام��ا ما قدردان ت��الش افرادی هس��تیم که تمام 

س��عی خود را کردند تا جش��نواره را پابرج��ا نگهدارند و باید 
 س��عی کنیم با انتقادهای مثبت و درست به سمت بهتر شدن

 برویم.
مدیر دوبالژ کش��ورمان با اش��اره به این که فیلم هایی مثل 

 »خط وی��ژه «و»چ« را پس��ندیده اس��ت، بیان داش��ت:
 »چ «فیلمی بسیار با مفهوم بود و ارایه شخصیتی همچون 

چمران و نشان دادن استقامت پاوه بسیار زیبا بود.
وی اضافه ک��رد: فیلم ها نی��ز همانند کتاب ح��رف هایی 

برای گفتن دارند که مردم م��ی توانند با آن هم ذات پنداری 
کنند و گاه به راهکارهای خوبی برای پیش��برد زندگی خود از 
 طریق هنرهایی همچون فیلم و تئاتر برس��ند؛ ضمن این که

 می توان با فیلم های کمدی و شاد از بسیار از مشکالت روحی 
پیشگیری کرد.

حمایت مردمی الزمه پیشرفت تمام هنرهاست
هاش��می با اش��اره به لزوم حمایت مردمی از س��ینما، 

تئاتر و کاره��ای هنری بیان داش��ت:  حمایت مردم 
الزمه  پیش��رفت هنر در هر زمین��ه ای از هنرهای 
جاودان��ه ای همچ��ون ف��رش باف��ی تا س��ینما 
اس��ت و با امی��د دوچندانی ک��ه ب��ه هنرمندان 

 م��ی ده��د، موج��ب م��ی ش��ود ت��ا جوان��ان
 عالقه مند با حس بهت��ری برای کارهای هنری 

نیز وقت بیشتری بگذارند .

دوبله فیلم  اسکاری کاپیتان فیلیپس
وی  در ادام��ه با اش��اره به فعالی��ت های خود 

به عن��وان مدیردوبالژ بیان داش��ت: آخرین 
فیلمی که به عنوان مدیر دوبالژ کار کردم 

و کاندیدای اس��کار نیز ش��د  »کاپیتان 
فیلیپس« ب��ا بازی ت��ام هنکس برای 

رس��انه تصویری قرن 2۱ است 
که نق��ش هنک��س را والی 

زاده اج��را م��ی کن��د و 
 م��ن مدیر دوب��الژ آن

 بودم.
مدی��ر دوبالژ  کش��ورمان  

بیان داشت: برای تلویزیون نیز فیلمی 
به نام» به اوج رسیدن« به تازگی دوبله شده است و 
فیلم دیگری با نام باباب��زرگ آهنین  را نیز به زودی 

برای شبکه دو سینک می زنم.

مردم ایران بهترین منتقدان سینمایی هستند

 لزوم پرداخت بیشتر هنرمندان به فیلم های اجتماعی

استقبال تماشاگران بین المللی از انیمیشن کامپیوتری »یخ زده«، 
 فروش کلی آن در 40 کش��ور جهان را به م��رز 600 میلیون دالر 

 رس��اند.فروش ۱۸ میلیون دالری فیلم طی هفته ای که گذش��ت،  
 فروش کلی بین المللی آن را به 5۸0 میلیون دالر رس��انده اس��ت.

اهل فن می گویند تا هفته آینده، این رقم فروش به مرز 600 میلیون 
خواهد رسید.

 این در حالی است که فروش این انیمیشن در آمریکای شمالی هم 
هنوز خوب و باالست.

»یخ زده« طی هفته قبل،  حدود 6 میلی��ون دالر در امریکا و کانادا 
فروش کرد و رقم کلی فروش خود در این مکان را به 376  میلیون 
دالر رس��اند.رقم کلی فروش جهانی فیلم )که شامل امریکا و بقیه 
کشورهای دنیا می ش��ود( هم اکنون به 956 میلیون دالر رسیده و 
این در شرایطی است که نمایش عمومی آن در تعدادی از کشورهای 

مهم دنیا، شروع نشده است.
 تحلیلگران اقتصادی سینما با توجه به استقبال باالی تماشاگران 
آمریکای شمالی از فیلم،  پیش بینی یک فروش کلی 400 میلیون 

دالری برای آن می کنند.
آن ه��ا قب��ل از این گفت��ه بودن��د احتمال بس��یار زی��ادی وجود 
دارد که این فیل��م بتواند به فروش��ی باالتر از ف��روش رقیب خود 
»من نفرت انگیز 2« دس��ت پیدا کند.دومین قس��مت انیمیش��ن 
کامپیوتری »م��ن نفرت انگیز« که فصل تابس��تان ب��ه روی پرده 
 سینماها رفت، در آمریکای شمالی فروش��ی 36۸ میلیون دالری

 داشت.
منتقدان س��ینمایی از این دو فیلم به عنوان رقبای اصلی دریافت 
 جایزه بهترین انیمیش��ن س��ال در دو مراس��م س��االنه اس��کار  و

 گلدن گلوپ اسم می بردند.

»یخ زده« با هزینه تولید ۱50 میلیون دالری تهیه شده و کمپانی 
والت دیزنی آن را به تنهایی و بدون همکاری یاور همیش��گی خود 

شرکت کامپیوتری پیکسار تهیه کرده است.
کارگردان فیلم کریس باک و جنیفر لی هستند که آن را بر اساس 
فیلم نامه ای از خود س��اخته اند و یک دختر نوجوان کاراکتر اصلی 

آن است.
این دختر جوان با چند دوس��ت انس��ان و حیوانی خود در سرمای 
س��خت و پربرف زمس��تان، راهی قله اورس��ت می ش��وند تا یک 

ماجراجویی هیجان انگیز را تجربه کند.
منتقدان سینمایی این انیمیشن را به شدت پسندیده اند و بر خالف 
»دانشگاه لولوها« )که مورد پسند آن ها قرار نگرفت( نقدهای مثبت 

زیادی برای آن نوشته اند.
کریس��تین ب��ل، ج��اش گاد و  ایدین��ا منزل ص��دای خ��ود را به 
کاراکتره��ای اصلی قصه فیل��م ق��رض داده اند و ی��ک آدم برفی 
 س��فید متحرک، یک��ی از ش��خصیت های اصلی و بامزه داس��تان

 است.
منتقدان و تحلیلگران اقتصادی س��ینما عقی��ده دارند »یخ زده« 
در س��ال ج��اری می��الدی، هم��ان موفقیت��ی را ب��رای کمپانی 
 والت دیزن��ی خل��ق می کن��د ک��ه س��ال قب��ل »ش��جاع« خلق

 کرد.
  آن ها می گویند این فیلم، جایزه اسکار بهترین انیمیشن را خواهد

 گرفت.

استقبال تماشاگران بین المللی از انیمیشن کامپیوتری

»یخ زده« ۶۰۰ میلیون دالری می شود



اخبار کوتاهیادداشت

پایان مسابقات اسکیت هاکی کشور 
در خمینی شهر

شش��مین دوره مس��ابقات لیگ برتر 
اسکیت هاکی کشور در سالن ورزشی 
شهدای شهرس��تان خمینی شهر به 

پایان رسید.
هیات اسکیت و اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان خمین��ی ش��هر میزبانی 
مرحل��ه پایانی این دوره از مس��ابقات 
را بر عهده داش��تند و پس از س��ه روز 
رقابت فش��رده میان تیم های ش��رکت کننده در پایان تیم آکادمی 
انقالب تهران به مقام قهرمانی رسید.تیم های نیروی زمینی ارتش و 

دانشگاه آزاد همدان به ترتیب دوم و سوم شدند.

 مسابقات اسکیت بانوان
تیران و کرون

مسابقات اسکیت بانوان تیران و کرون 
به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک 
فجر در دو رده نونهاالن و نوجوانان در 
مقطع ابتدایی،راهنمایی و متوسطه در 
 رش��ته نمایش��ی ب��ا حض��ور ۲۵ نف

ش��رکت کنن��ده در س��الن مرح��وم  
دادخواه با همکاری مدرس��ه ش��هید 
دادخ��واه و مجتمع ش��هدای گمنام 

برگزار گردید که این نتایج حاصل گردید:
نونهاالن)مقطع ابتدایی تا سوم ابتدایی(:

۱-نگار سلطانی ۲-حنانه رحیمی ۳-الهه دادخواه
نونهاالن)مقطع چهارم تا ششم ابتدایی(:

۱-الهه دادخواه ۲-نگین سلمانیان ۳-مریم شیرازی و محدثه صادقی 
مشترکا سوم

نوجوانان)مقطع راهنمایی و متوسطه(:
۱-مهسا امینی ۲-فاطمه سلطانی ۳-مریم شفیعی

 روی خط ورزش و جوانان
 شهرستان دولت آباد

هی��ات همگان��ی و کمیت��ه آمادگی 
جسمانی شهرستان دولت آباد اقدام به 
برگزاری مس��ابقه طناب کش��ی بین 
بانوان ش��اغلین ادارات و ورزشکاران 
رش��ته آمادگی جس��مانی در سطح 
شهرستان در سالن تختی دولت آباد 
کرد. این مسابقات با حضور ۱۳ تیم و 
با استقبال بسیار خوبی همراه شد و در 

پایان این نتایج به دست آمد:
۱- تیم شبکه بهداشت)الف( ۲- تیم هیات کبدی

۳- تیم باشگاه توحید حبیب آباد
      همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرستان دولت آباد برگزار 
که با استقبال پر شور مردم و مسوولین  شهرستان همراه شد.

در پایان به قید قرعه به استقبال کنندگان تعداد ۵ عدد دوچرخه و 
۳0 عدد لوازم ورزشی اهدا گردید.

 پایان مسابقات تنیس روی میز
 جام فجر در چادگان

در رده سنی آزاد مسابقات تنیس روی 
میز که با حضور ۳0 ورزشکار از شهرهای

چادگان،فریدن،داران،سدزاینده رود و 
روستاهای همجوار به مدت یک روز در 
سالن ورزشی پیامبر اعظم شهر چادگان 
برگزار شد، حسن دهخدایی از داران و 
محس��ن کرمی از چادگان موفق شدند 

راهی دیدار نهایی این مسابقات شوند.

 ۲۸ دستگاه در استان 
متولی امور جوانان هستند

 استاندار اصفهان با اش��اره به این که
۲۸ دستگاه اجرایی در استان اصفهان  

متولی امور جوانان هستند، اعالم کرد: 
برش استانِی سیاست های کالن کشور 
در بح��ث امور جوانان ت��ا ۳ ماه آینده 

انجام می شود.
دکتر رسول زرگرپور در حاشیه اولین 
جلسه ستاد س��اماندهی امور جوانان 
استان اصفهان در دولت تدبیر و امید گفت: خوشبختانه این جلسه با 
حضور تمام ۲۸ دستگاه اجرایی متولی امور جوانان استان اصفهان و 
چند تن از اساتید با تجربه امور جوانان برگزار شد.  وی افزود: مسایل 
مربوط به امور جوانان در ۱۴ محور احصا ش��ده که هر محور مربوط 
به یک یا دو دستگاه اجرایی است و اداره کل ورزش و جوانان نیز در 

راس آن ها قرار دارد. 

 »جهان عالیان« در دیدار با مس 
به میدان نمی رود

امین جهان عالیان هافبک تیم فوتبال 
سپاهان اصفهان به دلیل مصدومیت 
در دی��دار با م��س کرمان ب��رای تیم 

اصفهانی به میدان نمی رود.
به گزارش مهر، تیم فوتبال س��پاهان 
اصفهان ب��رای دیدار با م��س کرمان 
 در چارچ��وب رقابت ه��ای هفت��ه

 بیس��ت و هفتم لی��گ برت��ر فوتبال 
باشگاه های کشور، چهارشنبه عازم کرمان می شود.

س��پاهانی ها در این بازی امین جهان عالیان را در اختی��ار ندارند و 
این هافبک تیم اصفهانی به دلیل مصدومیت در این بازی به میدان 

نمی رود.

نبود حمایت باعث ضعف تیم پتوی الله 

 بحران مال
آفت تیم های ورزش 

علی اسالمی، مدیر تیم های باش��گاه پتوی الله با بیان این 
مطلب اظهار داش��ت:با این وجود بازی های بسیار خوبی را 
برابر حریفان به نمایش گذاشتیم.علی اسالمی ادامه داد:تیم 
فوتبال امید باشگاه از ساعت ۱۴ ، ۱۲ اسفند ماه  در مرحله 
پلی آف به مصاف تیم منتخب ارتش م��ی رود که در صورت 
پیروزی در این بازی به دیدار فینال لیگ امید باش��گاه های 

استان راه پیدا می کنیم.
مدیر تیم های باش��گاه پتوی الله با اشاره به تیم بزرگساالن 
 پتوی الل��ه ب��رای ادام��ه رقاب��ت های لیگ دس��ته س��ه

 باش��گاه های کش��ور ادامه داد:در حال مذاک��ره با چندین 
بازیکن برای تقویت تیم در نیم فصل دوم لیگ هستیم و در 
صورتی که با این بازیکنان به توافق برسیم به امید خدا تیم 
بسیار خوبی را روانه مسابقات نیم فصل دوم لیگ می کنیم.

وی اضافه کرد:با تقویت تیم در نی��م فصل دوم قصد صعود 
به مرحله بعدی لیگ دس��ته سه کش��ور را داریم و در تاریخ 
6 اسفندماه نیز نخستین بازی خود را در نیم فصل دوم برابر 
ذوب آهن نوین انجام می دهیم.اس��المی با اش��اره به سطح 
رقابت های لیگ دسته سه افزود:سطح این رقابت ها باالست 
و تیم ها با امکانات خوبی در این مسابقات شرکت کرده اند و از 
بازیکنان لیگ های باالتر بازیکنان خوبی جذب کرده اند.وی 
دالیل عدم نتیجه گیری نه چندان مناسب تیم بزرگساالن را 
در نیم فصل اول عدم یارگیری مناسب دانست و گفت:عدم 
بودجه کافی یکی دیگر از دالیل نتیجه نگرفتن تیم ما بود با 
این وجود بازی های بسیار خوبی را برابر حریفان به نمایش 
گذاشتیم و تمام کارشناسان نیز به این نکته اذعان داشتند.

وی با بیان این که عدم تجرب��ه بازیکنان از دیگر دالیل عدم 
نتیجه گیری تیم ما بود افزود:میانگین سنی تیم ما ۱9 سال 
اس��ت که نش��ان دهنده عدم تجربه بازیکنان تیم است اما 
امیدوارم بتوانیم در نیم فصل دو نتایج خوبی را کسب کنیم.

اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا قصد استفاده از بازیکنان 
نامی را دارید یا خیر تصریح کرد:به دلیل این که بودجه کافی 
نداریم نمی توانیم این بازیکنان و حتی بازیکنان نخبه اصفهان 
را به تیم اضافه کنیم.وی گفت:چیزی به نام قرارداد نداریم 
 و بازیکنان برای هر پیروزی پ��اداش دریافت می کنند.مدیر 
تیم های باشگاه پتوی الله تاکید کرد:درصورتی که بازیکنان 
ما استعداد الزم را دارا باشند به باشگاه های بزرگ استان مانند 

سپاهان و ذوب آهن اضافه می شوند.

زاویه

6
دولت آباد میزبان مسابقات کبدی کشور 

مسابقات لیگ دسته اول کبدی کشور به میزبانی شهرستان دولت آباد برگزار خواهد شد.این مسابقات 
از امروز در سالن رسالت شهرس��تان دولت آباد با حضور ۱۱ تیم از سراسر کشور آغاز و روز دوم اسفند 

به پایان می رسد.

 

سرپرست سابق فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اقدام به بازگویی 
مسایلی  پشت پرده این فدراسیون در سال های اخیر کرد که جای 
تأمل دارد چرا مس��ووالن وزارت ورزش و جوانان برای مقابله با آن 

اقدامی نمی کنند.
محمدرضا کاظمی آشتیانی، سرپرست سابق فدراسیون بدنسازی 
و پرورش ان��دام ناگفته های زی��ادی  از حضور ۲ س��اله اش در این 
فدراسیون و مسایل پشت پرده ای که در این مدت با آن درگیر بوده 
است را بازگو کرد.صحبت های آشتیانی در حالی مطرح شد که وی 
برای تمام این موضوعات مدارک و مس��تنداتی را دارد که به گفته 
خودش آن ها را به صورت کتبی به وزارت ورزش و جوانان و شخص 
وزیر منتقل کرده است، اما نه تنها پاسخی به نامه هایش داده نشد 
بلکه بعد از پیگیری متوجه شد که اثری از این نامه ها در دبیرخانه 

وزارت ورزش موجود نیست و این نامه ها به نوعی معدوم شده اند.
 وی همچنین با ارایه مدارک و مس��تنداتی مدعی ش��د که روابط 
پشت پرده در فدراسیون پرورش اندام حرف اول را می زند و برقراری 
روابط ناسالم با مس��ووالن فدراسیون جعلی آس��یایی باعث بروز 

مشکالت عدیده ای برای این رشته پرطرفدار شده است.
 بخش��ی از گفت وگ��وی محمدرضا آش��تیانی ب��ا ف��ارس را با هم

 می خوانیم .
       به چه دلیل بعد از ۲ س�ال سرپرس�تی در فدراس�یون 
بدنسازی با توجه به این که به گواه نتایج کسب شده از جمله 

قهرمانی در مس�ابقات جهانی IFBB برای نخستین بار و 
قهرمانی در مسابقات بادی کالسیک و جوانان، عملکرد قابل 

قبولی داشتید به یک باره برکنار شدید
به هر حال همه می دانیم که هر آمدنی رفتن��ی دارد، اما نمی دانم 
چرا برکناری من به این صورت انجام گرفت، به طوری که مسووالن 
وزارت ورزش اعالم کردند همان روز باید تودیع و معارفه برگزار شود. 
باورم نمی ش��د این اتفاق به این صورت رخ داده باشد. دراواخر آذر 
امسال دبیر فدراسیون طی تماسی که با من داشت اعالم کرد پارسا 
به همراه چند نفر که تعدادی از آن ها با فدراسیون قبلی همکاری 
می کردند به اتاق من در فدراسیون رفته اند و در همان زمان اقدام به 

تغییر رمز دبیرخانه کرده اند.
       بعد از این ماجرا شما چه عکس العملی نشان دادید

بع��د از آن نامه ای خطاب ب��ه خبیری، خزانه دار فدراس��یون برای 
تحویل امور نوش��تم، اما با این حال هیچ تماس��ی از سوی پارسا و 
مسووالن وزارت ورزش با من گرفته نشد. بعد از سرپرستی من در 
فدراسیون، در حالی که 9 ماه از حضور من در فدراسیون می گذشت، 
با درخواست خودم  ناصر پورعلی فرد را که در آن زمان نائب رییسی 
آسیا را در اختیار داشت، همراه خودم به مسابقات آسیایی به چین 
بردم و از عنوان وی دفاع کردم، اما آن ها نتوانستند عکس های من 

را در سایت فدراسیون تحمل کنند و تمام آن ها را حذف کردند.
       در روز انتخابات چه اتفاقاتی رخ داد

در عین تعجب ش��اهد بودیم که 7 نفر از اعض��ای اصلی مجمع در 
آخرین ساعات کاری روز قبل از برگزاری انتخابات منصوب شدند که 
باعث تعجب همگان شد. نفراتی را به عنوان نماینده مربیان معرفی 
کردند که جایگاهی در این زمینه ندارند و از طرفی افرادی را به عنوان 

نماینده ورزشکاران انتخاب 
 کردن��د که براس��اس ماده

 ۵ اساسنامه فدراسیون های 
ورزش��ی ،حایز شرایط این 

ماده نبودند.
        چ�ه کس�انی بای�د 
به عن�وان نماین�دگان 
مربیان، ورزش�کاران و 
باش�گاه ها در انتخابات 

حاضر می شدند
براس��اس ماده ۵ آیین نامه 
 اعضای مجمع باید ۱۵ روز 
قب��ل از تش��کیل مجم��ع 
 دع��وت ش��وند. از طرف��ی 
بر اساس ماده 7 اساسنامه 
فدراس��یون های ورزشی، 
ش��رایط حضور نمایندگان 

باشگاه ها، مربیان و ورزشکاران به صراحت اعالم شده است که چرا 
افرادی که صالحیت حضور به عنوان نماینده ورزشکاران را داشتند 
موفق به این کار نشدند، در حالی که در اساسنامه تاکید شده افرادی 

که باالترین مقام را دارند شرکت کنند.
       آی�ا این موضوع را ب�ه اطالع وزیر ورزش رس�انده اید؟ 

شاید گودرزی از این وقایع بی خبر است
نامه های مختلفی درباره تخلفات صورت گرفته در این فدراسیون در 
دوران رییس قبلی را به وزارت ورزش ارایه دادم که شماره آن نامه ها 
)از جمله نامه ای در تاریخ 9۲/۱0/۳ به ش��ماره ۳۵0۸ و نامه ای در 
تاریخ 9۲/۱۱/۱6 به شماره ۵70۴( موجود است، اما متاسفانه تاکنون 
هیچ جوابی دریافت نکرده ام، البته از دکتر گودرزی که فردی تحصیل 
کرده و دانشگاهی است و همواره بر اجرای قانون تاکید دارد انتظار 

داریم که به این مسایل رسیدگی کند.
       چرا اداره کل نظارت و بازرس�ی وزارت ورزش و جوانان

به هیچ کدام از این تخلفات رسیدگی نمی کند
من هم مانند شما دلیل آن را نمی دانم، اما به نظر می رسد هیچ گونه 
اراده ای برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد هر چند که  گفته 

می شود حرف و حدیث زیادی پیرامون این موضوع وجود دارد .

افشا گری یک مدیر اسبق

در پشت پرده فدراسیون پرورش اندام چه می گذرد!
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نجف آباد میزبان 
مسابقات فوتسال 

 آغاز لیگ برتر 
تنیس روي میز بانوان

مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه  آزاد اسالمی کشور به میزبانی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نجف آباد برگزار می شود.رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آباد با اعالم این خبر گفت: در این رقابت ها ۲9 تیم از دانشگاه های سراسر 
کشور به مدت هشت روز با یکدیگر رقابت می کنند.دکتر سید محمد امیری 
ادامه داد: مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه  آزاد اسالمی کشور از ۲7 بهمن 

ماه سال جاری آغاز شده و تا چهارم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این رقابت ها در پنج گروه چهار تیمی و س��ه گروه سه تیمی برگزار 
می ش��ود و دور اول به صورت دوره ای و بقیه مس��ابقات به صورت حذفی به 

انجام می رسد.
دکتر امیری خاطر نشان کرد: ظرفیت باالی این دانشگاه در برگزاری مسابقات 
ورزشی موجب ش��ده تا در سال های اخیر میزبانی س��ه دوره المپیاد ورزشی 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و مسابقات و تورنمنت های مختلف را برعهده 

داشته  باشد.

فصل جدید مس��ابقات تنیس روي میز بانوان باش��گاه هاي کشور از دوشنبه 
گذشته با حضور یازده تیم استارت خورد.در این دوره از مسابقات که به صورت 
متمرکز برگزار مي شود یازده تیم حضور دارند که به صورت متمرکر رقابت هاي 
خود را برگزار مي کنند. دور رفت این مس��ابقات در حال برگزاري است و دور 

برگشت این رقابت ها یک ماه دیگر به میزباني اصفهان برگزار مي شود.
گفتني است با پایان مسابقات در دو مرحله رفت و برگشت، از هر دو گروه دو 

تیم برتر به مرحله نیمه نهایي راه پیدا مي کنند.
تیم تنیس روي میز بانوان نیک اندیش اصفهان در نخس��تین مسابقات خود 
موفق شد با نتیجه ۵ بر صفر هیات سمنان را شکست بدهد و با انگیزه در انتظار 

سایر رقبا باشد.
اسامي تیم بانوان نیک اندیش ش��هرداري اصفهان: ندا شهسواري، محجوبه 
عمراني، پریسا صمدي، منصوره رضایي، زهرا علوي، مینا عابدي، مائده مهرابي 

سرمربي: فاطمه رجبي

بانوان رکاب زن اصفهانی در تیم ملی
 اولی��ن مرحل��ه اردوی تی��م مل��ی دوچرخ��ه س��واری

 بانوان از ام��روز برگزار م��ی گردد.ش��یوا بزرگمهر،عادله 
نوری،سیده مریم جاللیه،زهرا نجار صادق زاده و آذردخت 

محمدی ۵ بانوی اصفهانی در این اردو خواهند بود.

سانحه ای مثل کمای شوماخر 
نوید شاهسوندی،به دلیل برخورد با کابین پیست دیزین خونریزی 
مغزی کرد و به کما رفت.شاهسوندی که عضو تیم هایپ است و در 
بخش نمایشی فعالیت می کند،مثل ماجرای چندی پیش  شوماخر 

دچار این حادثه شد و به کما رفت.

مارادونا در آغوش  شیاطین سرخ 
از آن جا که به علت برگزاری مسابقات جام حذفی انگلستان لیگ برتر این کشور 
 مدتی تعطیل است،ش��یاطین س��رخ با اس��تفاده از این فرصت به دبی آمده اند.

بر این اساس دیگو مارادونا که در دبی حضور دارد مالقاتی را با بازیکنان منچستر 
داشت و با آن ها عکس یادگاری گرفته است.

 نفراتی را به عنوان 
 نماینده مربیان 

معرفی کردند که 
جایگاهی در این زمینه 

ندارند و از طرفی افرادی 
را به عنوان نماینده 
ورزشکاران انتخاب 

 کردند که براساس
 ماده  5 اساسنامه 

فدراسیون های ورزشی 
 حایز شرایط

 این ماده نبودند

طالیی پوشان در گروه مرگ

قهرمانی برای سپاهان پیچیده اما نه دور از دسترس 
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس

به دنبال سهام باشگاه پرسپولیس یا باشگاه های دیگر نیستم
مهرزاد خلیلیان در خصوص وضعیت تیم فوتبال سپاهان عنوان 
کرد: تیم وضعیت خوبی را پشت سر می گذارد و در وقفه ای هم 
 که در لیگ به وجود آمد یک بازی دوس��تانه بسیار خوب انجام

 دادیم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره این که تیم فوتبال این باشگاه 
چقدر شانس قهرمان ش��دن در لیگ برتر فوتبال را دارد، گفت: 
قهرمانی در لیگ برتر برای س��پاهان دور از دسترس نیست اما 

ای��ن موضوع کم��ی پیچیده 
شده است. 

 در ۴ هفت��ه پی��ش رو
رقیبان م��ان  و  م��ا   
بازی ه��ای خ��اص و 
وی��ژه ای داری��م اما با 
توجه به س��ابقه ای که 
س��پاهان دارد و تی��م 

خ��وب و آماده ای 

که در اختیارمان است، شانس باالیی برای قهرمانی در لیگ برای 
خودمان قایل هستیم.

خلیلیان درباره وضعیت زردپوشان برای حضور در رقابaت های 
لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: باید اولین بازی خود را در دوحه 
و برابر الس��د انجام دهیم که برای این ب��ازی تمهیدات خاصی 

اندیشیده ایم.
کادر فنی برای دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا برنامه های خاص 
خودش را دارد و بازیکنان هم به خوبی آماده درخشش در آسیا 

شده اند.

      با توجه به گروه سختی که سپاهان در آن قرار گرفته 
 اس�ت، چه قدر احتم�ال موفقیت ب�رای تیم ت�ان قایل

 هستید
 وی در پاسخ به این س��وال عنوان کرد: وضعیت در آسیا خیلی 
متفاوت و س��خت اس��ت و تیم های کش��ورهای ح��وزه خلیج 
 فارس با قدرت باالیی به مس��ابقات می آیند و تدارک خوبی هم

 دیده اند. 
تیم های عربی با جذب بازیکنان قدرتمند و نامی، 
مربیان گران قیمت و ... خود را تقویت می کنند 
 اما س��پاهان هم از هر لحاظ آم��اده رقابت

 است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت:  در صورتی از پرسپولیس 
 خواهم رفت که مالک و مدیر جدید باش��گاه مش��خص ش��وند 

و آن ها مرا نخواهند.
علی دایی در خصوص جلس��ه ای  که در وزارت ورزش و جوانان 

و برای حل مشکالت پرس��پولیس و واگذاری این باشگاه به 
بخش خصوصی انجام ش��د، عنوان کرد: به نظرم جلسه 
بس��یار خوبی بود که در خصوص مشکالت این فصل و 

چگونگی حل این مشکالت صحبت کردیم. 
همچنین درباره بحث واگذاری باش��گاه پرس��پولیس 
 و عرض��ه س��هام آن در ب��ورس صحبت های��ی صورت

  گرف��ت ک��ه ج��ا دارد از آق��ای خ��ادم تش��کر 
کنم.

وی در ادام��ه افزود: آق��ای خادم از زمان��ی که از 
طرف وزیر ورزش به عن��وان نماینده تام االختیار 

خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس و استقالل 
انتخاب ش��ده تالش زیادی انج��ام داده 

 و فقط ۲ جلس��ه ب��ا من برگ��زار کرده
 است. 

او خیل��ی دنب��ال ای��ن اس��ت ک��ه 
ب��ه ه��ر ۲ تی��م پرس��پولیس و 

استقالل کمک کند و دغدغه اول ایشان 
حل مشکالت این فصل است تا در ادامه 
نیز با مش��خص ش��دن مالک باشگاه را 

به ثبات برس��اند.دایی در خصوص این که در ص��ورت واگذاری 
پرس��پولیس به بخش خصوصی خودش یا دوس��تانش اقدامی 
برای خرید این باشگاه انجام می دهند یا خیر، عنوان کرد: خودم 
اصال نمی خواهم وارد س��هام و خرید آن باشم اما شاید 
دوستانم دنبال این کار باشند که من خبر ندارم.

من دنبال س��هام باش��گاه پرس��پولیس یا 
باشگاه های دیگری نیستم. پیش از این 
در این خصوص به من پیش��نهاداتی 
شده اما دنبال این مسایل نرفته 

و نمی روم.

www.zayanderoud.com
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 مدیر عامل جدید

آب و فاضالب شهری معرفی شد
قدرت اهلل بیگلری فرد ب��ه عنوان مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب 

شهری استان چهارمحال و بختیاری معرفی شد.
 مراس��م تودی��ع و معارف��ه ش��رکت آب و فاضالب ش��هری اس��تان 
چهار محال و بختیاری با حضور مسوولین استانی و کشوری در شهرکرد 
برگزار شد.در این مراسم اصغر یزدانی تودیع و قدرت اهلل بیگلری فرد به 

عنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری معرفی شد.
مدیر عامل سابق شرکت آب و فاضالب شهری چهار محال و بختیاری 
در این مراسم با اش��اره به این که طرح های از قبیل تصفیه خانه شهر 
ناغان، اردل  در استان در طی این دوس��ال احداث شده است، اظهار 
داشت: مخازن شهر های نقنه، منظریه شهرکرد، پردنجان و شهر کیان 
احداث شده است.داری، دامپروری، شیالت، صنایع دستی و خدمات 

اجرا شده است.

     اجرای طرح آیه های تمدن
 در چهارمحال و بختیاری

رییس سازمان بس��یج دانش آموزی چهارمحال و بختیاری از اجرای 
طرح آیه های تمدن در این استان خبر داد.

محمدعلی م��رادی در س��تاد گرامیداش��ت هفته تربیت اس��المی 
اظهار داش��ت: طرح آیه های تمدن با ش��عار »تا اوج با ش��ماییم« در 
واقع سلس��له برنامه های��ی برای ارتق��ای تحصیل��ی، افزایش معدل 
و کس��ب رتبه های برت��ر پذیرش در دانشگاه  هاس��ت.وی اف��زود: در 
ای��ن ط��رح از بهتری��ن و برجس��ته  ترین دبی��ران و مش��اوران 
کش��وری و مناس��ب  ترین آزمون ه��ا و مناب��ع پیش��رفت تحصیلی 
اس��تفاده می ش��ود.مرادی ب��ا اش��اره ب��ه زم��ان ثبت ن��ام در ای��ن 
 طرح گف��ت: ثبت ن��ام در این ط��رح از 15 بهم��ن ماه آغاز ش��ده و 
 عالقه مندان تا 10 اس��فند م��اه فرصت دارن��د برای ثبت ن��ام اقدام 

کنند.

 حل مشکل کم آبی روستاها 
در اولویت قرار گیرد

معاون عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری گفت: حل مشکالت 
شهرها و روستاهایی که با کمبود آب مواجه هستند باید در اولویت 
 قرارگیرد.گودرز امیری در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت

 آب و فاضالب چهار محال و بختیاری با بی��ان این که به دلیل عدم 
وجود شبکه های آب و فاضالب در آب استان آلودگی هایی ایجاد می 
شود، اظهار داشت: ایجاد تصفیه خانه در تمامی نقاط استان ضروری و 
الزم است.وی با اشاره بهاینکه فعالیت در شرکت آب و فاضالب بسیار 
سخت است، بیان داشت: در س��ال جاری به دلیل محدودیت های 

منابع مالی اکثر پروژه ها به سختی انجام شده است.
امیری با بیان این که  این استان ده درصد آب کشور را دارا است اما 
بیشتر روستاهای استان با تانکر آب رس��انی می شود و در شهر ها با 
کمبود آب مواجه هستیم، بیان داشت: با برنامه ریزی دقیق و فرهنگ 

صرفه جویی باید مشکالت حل شود.

اخبار کوتاه 

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بروجن گفت: هفتمین جشنواره ادبیات داستانی 
استان در بروجن برگزار شد. اسماعیل آجا اظهارداشت: جشنواره ادبیات داستانی شهرستان بروجن 

بار دیگر با رقابتی شیرین  برای فتح قله های واژه و مفهوم برگزار شد.

7 هفتمین جشنواره ادبیات داستانی در بروجن برگزار شد

لباس ملی

نمایشگاه» پوشاک و نقوش 
اسالمی- ملی« گشایش یافت

 نمایش��گاه پوش��اک و نقوش اس��المی- ملی در دبیرستان 
فجر اسالم شهرکرد گشایش یافت.

رییس اتحادیه پوشاک بانوان و دبیر همایش پوشاک و نقوش 
اس��المی- ملی در این آیین فرهنگ سازی را یک اصل مهم 
برای  نهادینه شدن پوشش اسالمی ایرانی در جامعه دانست.
 پروین کمالی دع��وت و ترغی��ب هنرمندان و حتی س��ایر

 عالقه مندان به منظور خلق آثاری ماندگار، جدید و برخاسته 
از فرهنگ و نقوش ایرانی و اس��المی  را هدف اصلی برگزاری 

این همایش و نمایشگاه دانست.
 وی با بی��ان این که اش��تیاق جوانان و نوجوان��ان به طرح ها
  و لب��اس ه��ای غربی بیش��تر و چش��مگیر تر اس��ت، عدم

 الگو س��ازی صحیح و ارایه طرح های زیبا و جوان پس��ند را 
مهمترین عامل جذب جامعه به س��مت ط��رح های غربی 

دانست.
به گفته کمالی، اس��تفاده از نقوش ایرانی و اسالمی بر روی 
پوش��اک کار جدیدی و ابتکاری اس��ت که ترویج و نهادینه 
 ش��دن آن نیازمند فرهنگ س��ازی مناس��ب و حمایت های

 همه جانبه است.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان استان چهار طرح محرم، 
 ش��هدا، ایران و بچه گانه را برای ارایه به ب��ازار تولید  عرضه

 کرده اند که امید است با پش��تیبانی دستگاه های فرهنگی 
تولید ، فروش بیشتری را در استان شاهد باشیم.

کمالی به برخی از مش��کالت و کمبودها در حوزه تولید آثار 
فرهنگی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه برای چاپ طرح ها و 
الگوها باید به استان های همجوار سفر کنیم و امکانات الزم 
همچون دستگاه چاپ و اسپانسر و حامی قوی در استان وجود 
ندارد که انتظار می رود مسووالن نگاه ویژه ای نسبت به این 

امر مهم داشته باشند.
 به گفت��ه وی، ای��ن نمایش��گاه با ه��دف معرفی پوش��اک 
 با نقوش اس��المی و مل��ی به مدت س��ه روز در دبیرس��تان
  دخترانه فجر اس��الم ش��هرکرد ب��رای  بازدید عم��وم دایر

 است.
کمال��ی خاطرنش��ان کرد: ای��ن نمایش��گاه تا پای��ان امروز 
 از س��اعت 9 صب��ح ت��ا 13 و 15 ت��ا 20 ب��رای بازدی��د

 عالقه مندان برپاست.
به گزارش ایسنا، نمایشگاه پوش��اک و نقوش اسالمی و ملی 
با همکاری سازمان بس��یج اصناف و اتاق اصناف شهرستان 
شهرکرد در دبیرستان فجر اسالم شهرکرد واقع در چهارراه 

بوعلی برپا شده است.

از ابتدای ورود در جاده چلگرد کوهرن��گ ارتفاع برف در دو طرف 
جاده افزایش پیدا می کند در ادامه حرکت خودرو در جاده به جای 
می رسد که گویا خودرو در دره ای که دو طرف آن دیوار برف قرار 
دارد در حرکت اس��ت.کوهرنگ در کنار زیبایی های ایجاد ش��ده 
توسط برف جاذبه های مهم گردشگری دیگری همچون آبشار تونل 
سوم، آبشار شیخ علیخان و چشمه آب معدنی دیمه را دارد ونزدیکی 
این سه جاذبه گردشگری در کنار هم و نزدیکی به پیست اسکی این 

منطقه از امتیازهای اصلی منطقه به شمار می رود.
 زیبای��ی ه��ای گردش��گری و زمس��تانی شهرس��تان کوهرنگ 
مسافران وگردش��گران بس��یاری را به این منطقه کش��انده و هر 
هفته این منطقه بامس��افران مختلف��ی از نقاط مختلف کش��ور 
روبه رو اس��ت. مس��افران بس��یاری هر هفته به صورت شخصی 
یاکاروان دانش��جویی و یا به صورت تور وارد این منطقه می شوند. 
با نگاهی به ش��ماره پالک خودروها متوجه می ش��ویم که بیشتر 
مسافران و گردشگران از اس��تان اصفهان، خود استان چهارمحال 

و بختیاری، خوزس��تان، تهران و... به این منطقه س��فر کرده اند. 
مسافران و گردشگران زمس��تانی در این منطقه در کنار خانواده 
 به تفریح��ات ورزش��ی از جمله برف ب��ازی، س��اخت آدم برفی، 
تیوپ سواری و...می پردازند و از مشاهده زیبایی های طبیعت این 

منطقه لذت می برند.
محلی ها و اهالی منطقه از فرصت به دس��ت آم��ده به روش های 
مختلف و ارایه خدمات کسب درآمدمی کنند. تعدادی تیوپ کرایه 
می دهند، تع��دادی آش محلی می پزند و می فروش��ند، تعدادی 

چای داغ می فروشند.
زنان روستایی منطقه گیاهان دارویی که در فصل بهار و تابستان از 

کوهستان چیده اند و خشک کرده اند را می فروشند.
بسیاری دیگر فرآورده های دامی محلی از جمله کشک و قارا)قره 
قوروت(، ماست، قارابشکن)قره قوروت ش��یرین تهیه شده از آب 

پنیر( پنیر محلی و... را می فروشند.
 نوجوانان��ی نیز با خود، اس��ب به منطق��ه آورده اند و لذت اس��ب 

س��واری در میان برف را برای مس��افران ب��ه ارمغان م��ی آورند.
 رس��توران های منطقه نیز در این ایام فعالیت بیش��تری دارند و

 با توجه به استقبال مسافران غذاهای مختلف را سرو می کنند که 
در این میان بیشتر مسافران از غذای س��بزی پلو با ماهی قزل آال 

منطقه استقبال می کنند.
یکی از اهالی منطقه که در دامنه کوه  مش��غول ف��روش باقاال بود 
در گفت وگو با مهر اظهار داش��ت: بارش برف هر س��ال مسافران 
 بسیاری را به این منطقه می کشاند و درآمد در منطقه افزایش پیدا

می کند.
وی اذعان داشت: ورود مسافر و گردشگر در روزهای پایانی هفته 
 و ایام تعطیل بس��یار افزایش م��ی یابد به نحوی ک��ه ترافیک در 

خیابان های شهر چلگرد ایجاد 
می شود.

وی یادآور ش��د:ورود مسافر و 
گردشگر نقش باالیی در درآمد 
مردم این منطق��ه دارد و این 
شهرستان در مس��یر توسعه 

بیشتر قرار می گیرد.
     ورود مسافر و گردشگر 
 ب�ه کوهرن�گ نس�بت به
 سال های گذشته افزایش 

یافته است
بخشدار مرکزی کوهرنگ در 
ای��ن خصوص اذعان داش��ت: 
ورود مس��افر و گردش��گر 
نسبت به س��ال های گذشته 
 ب��ه ای��ن منطق��ه افزای��ش

 یافته است.حمید میر عالیی 
تاکید کرد: بارش برف در این شهرستان نس��بت به سال گذشته 
افزایش چشمگیری داش��ته اس��ت وراه اندازی پیست اسکی در 
 ایام اولیه زمس��تان زمان ورود مسافر زمس��تان را تاکنون افزایش 

داده است.
 وی گفت: در سال گذشته بارش برف قابل توجهی نداشتیم و  امکان 
 راه اندازی پیست اسکی نیز وجود نداش��ت و این مهم نیز موجب

 شده بود که مسافران کمی نیز وارد شهرستان شوند.
وی تصریح کرد: امس��ال از ابتدای زمس��تان بارش برف مناسب 
بود و از همان ابتدا هر هفته مس��افران بس��یاری وارد شهرستان 
 شدند و نسبت به س��ال گذشته ورود مس��افر و گردشگر افزایش 

یافته است.
بخشدار مرکزی کوهرنگ با اشاره به این که ورود مسافر و گردشگر 
نقش اصلی در توس��عه یک منطقه دارد، گفت: باید از این ظرفیت 
به نحو احس��ن اس��تفاده کرد و با ارایه خدمات خوب و مناس��ب 
خاطره خ��وب را در ذهن مس��افران ایجاد کرد تا ای��ن مهم خود 
 تبلیغی برای ورود بیش��تر مس��افر و گردشگر زمس��تانی به این 

منطقه شود.

بازار داغ کسب و کار زمستانی در کوهرنگ

 لذت اسب سواری و تفریح در برف

در سال گذشته
 بارش برف قابل 

توجهی نداشتیم 
و  امکان راه اندازی 

پیست اسکی نیز 
وجود نداشت و این 

 مهم نیز موجب
 شده بود که مسافران 

کمی نیز وارد 
شهرستان شوند

بارش قابل توجه برف در شهرستان کوهرنگ وایجاد زیبایی های خارق العاده مسافران و گردشگران زیادی را روانه این 
منطقه کرده، این مهم فرصتی را پیش آورده تا اهالی کوهرنگ با ارایه و عرضه خدمات،کسب وکار داغی را در منطقه 
رقم بزنند. شهرستان کوهرنگ مهمترین شهرستان برف گیر استان چهارمحال و بختیاری است که بارش برف در 
فصل پاییز در این منطقه آغاز و در فصل زمستان ادامه می یابد و برف در این منطقه حتی تا تیرماه نیز باقی می ماند.
زیبایی برف در این منطقه به واسطه ارتفاع باالی آن است و گام برداشتن در میان برف با ارتفاع چند متری و جاذبه 

های گردشگری این منطقه کمتر جایی در کنار هم پیدا می شود.



-414

-78

یافته

چهار شنبه 30 بهمن  1392 |19 ربیع الثانی  1435
شماره 1249 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1249   , february  19  ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

  امام حسن ) ع( :
 همانا بیناترین چشم ها آن اس��ت که درطریق خیر نفوذ 
کند و ش��نواترین گوش ها آن اس��ت که پذیرنده ترباشد و 

سالم ترین دل ها آن است که از شبهه پاک باشد.

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

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسوول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                              فکس : 6284166 - 0311

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

محققان دانش��گاه اصفهان با اس��تفاده از سنس��ورهای 
الکتریکی روشی برای درمان سردردهای مزمن میگرن 
ارایه کردند ک��ه با کاهش میزان اس��ترس موجب بهبود 
وضعیت این بیماران می ش��ود.بیوفیدبک روش درمانی 
است که با به کارگیری ابزارهای الکترونیکی اطالعاتی را 
 در م��ورد اعصاب و عض��الت و فعالی��ت خودمختار بدن

 اندازه گیری و پردازش می کند و در قالب فیدبک صوتی و 
دیداری به بیمار و درمانگر نش��ان می دهد. بیوفیدبک به 
بیم��اران کم��ک می کند تا آگاه��ی بیش��تری از اعمال 
خودمختار بدن به دست آورند و کنترل ارادی بیماران را 

بر خود افزایش می دهد.
با راهنمایی درمانگر ،بیماران با اس��تفاده از فیدبک های 
صوتی و دی��داری، کنترل بهتری ب��ر روی عملکرد اندام 
به دست خواهند آورد.نتایج مطالعات در سال های اخیر 
نشان داده که روش درمانی بیوفیدبک می تواند به برخی 
از افراد دارای میگرن و دیگر انواع س��ردرد کمک کند. در 
این تکنیک افراد کنترل بهتری ب��ر عالیم فیزیولوژیک 
بدن از قبیل فش��ار خون، ضربات قلب، دمای بدن، امواج 
مغز خود و تنش های عضالنی خواهند داشت. ضمن این 
که این تکنیک موجب کاهش تاثیرات درد و استرس بر 

روی بدن می شود.
نوع��ی از بیوفیدب��ک ک��ه در درم��ان ان��واع س��ردرد و 
میگرن م��ورد اس��تفاده ق��رار م��ی گی��رد، بیوفیدبک 
الکترومیوگرافی اس��ت. در این روش درمان��ی با اتصال 
 سنس��ورهای الکتریک��ی ب��ر س��طح پوس��ت گ��ردن،

 شانه ها و پیشانی میزان انقباض، فشار و تنیدگی موجود 
در عضالت این نواحی اندازه گیری و ثبت می شود.

در بیماران مبتال ب��ه میگرن غالبا می��زان تنش موجود 
در ای��ن نواحی بیش��تر از ح��د معمول اس��ت و انقباض 
بیش از اندازه عضالت در این بخش ها منجر به تش��دید 
سردردهای میگرنی می شود از این رو در جلسات درمانی 
بیوفیدب��ک الکترومیوگرافی بیمار آم��وزش می بیند که 
 چگونه میزان انقباض و گرفتگی عضالت خود را کاهش

 دهد.
با توجه به این ویژگی ها پژوهشگران دانشگاه اصفهان با 
استفاده از بیوفیدبک الکترومیوگرافی همراه به آموزش 
آرمیدگی به بررسی روند بهبود سردرد بیماران مبتال به 

میگرن مزمن با این تکنیک درمانی پرداختند.

ابتکار دانشمندان ایرانی 
برای درمان میگرن

- »در برابر یک قدرت متش��کل و منظم،فقط یک قدرت متشکل و 
منظم تاب مقاومت دارد!«

-» این دیگر چه معمایی است که هیچ کس مرا درک نمی کند ولی 
همگان مرا می پذیرند!«

-»اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیت ها را تغییر بده.«
-» تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد، هیچ 

کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت.«
 - »تخیل مهمتر از دانش اس��ت.علم محدود اس��ت اما تخیل دنیا را 

دربر می گیرد.«
-»سعی نکن انسان موفقی باشی، بلکه سعی کن انسان ارزشمندی 

باشی.«
-  »سخت ترین کار در دنیا درک فلسفه مالیات بر درآمد است.«

- »س��ه قدرت ب��ر جه��ان حکوم��ت می کند:۱-ت��رس ۲-حرص 
۳-حماقت.«

- »علم زیباست وقتی هزینه گذران زندگی از آن تامین نشود.«
- »متوجه هستید که تلگراف سیمی به نوعی یک گربه بسیار بسیار 
درازی اس��ت که وقتی دم اش را در نیویورک می کش��ید، سرش در 
لوس آنجلس میومیو می کند. این را می فهمید؟ و رادیو هم دقیقا به 
 همین شکل کار می کند؛ ش��ما پیام هایی را از این جا می فرستید و

 آن ها در جایی دیگر دریافتشان می کنند. تنها تفاوت در این است که 
دیگر گربه ای وجود ندارد.«

- »مس��ایلی که به دلیل س��طح فعلی تفک��ر ما به وج��ود می آیند، 
نمی توانند با همان سطح تفکر حل گردند.« 

- »من با شهرت بیشتر ، بیش��تر احمق ش��دم.البته این یک پدیده 
نسبی است.«

- »مهم آن است که هرگز از پرسش باز نایستیم.«
- »هیچ کاری برای انسان سخت تر از فکرکردن نیست.«

- »دین بدون علم کور است و علم بدون دین لنگ است.«
- »در دنیا خط مس��تقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون اس��تثنا 
منحنی و دایره وار است و اگر این خط کوچکی که در نظرما مستقیم 

جلوه می کند در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است.«
- »به آینده نمی اندیشم چون به زودی فرا خواهد رسید.«

- »به سختی می توان در بین مغزهای متفکر جهان کسی را یافت که 
دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به خود نباشد، این مذهب 

با مذهب یک شخص عادی فرق دارد.«
»آلبرت انیشتن«

هم سطر

دانشمندان شیوه ای را برای پیش بینی دقیق عمر کرم ها یافته اند 
که شاید روزی برای تخمین میزان عمر انسان به کار رود.

 آن ها در مطالعاتش��ان، فعالیت میتوکندری را بررسی کردند؛ 
میتوکندری بخشی از سلول است که انرژی آن را تولید می کند 

و اکثر رادیکال های آزاد در آن جا تولید می شوند.
بر اس��اس تحقیقات جدید، طول عمر یک موجود زنده به طور 

قابل توجهی در اوایل بزرگسالی قابل پیش بینی است.
منگ-کی��و دون��گ از »موسس��ه ملی عل��وم زیس��تی« پکن 
پروتئین هایی را به کرم های لوله ای افزود که به هنگام شناسایی 
آسیب دیدگی در میتوکندری شان به دلیل وجود رادیکال های 

آزاد، روشن می شوند.
پیرش��دن یک موج��ود زنده ب��ه دلیل انباش��ت آس��یب های 
رادیکال های آزاد رخ می د هد؛ رادیکال های آزاد، مولکول هایی 
هستند که فاقد پوسته الکترونی کامل بوده و این موضوع موجب 
افزایش عکس العمل شیمیایی آن ها نسبت به سایرین می شود. 

دانش��مندان معتقدند تش��کیل رادیکال های آزاد که ناشی از 
فرآیند متابولیز س��لول اس��ت، یکی از عواملی است که فرآیند 

پیرشدن را به جلو می برد.
تیم پروفسور دونگ دریافت تعداد »میتوفلش های«)نوری که 
از میتوکندری ناشی می شود( ناشی از وجود رادیکال های آزاد 

می تواند عمر آن را پیش بینی کند.
ای��ن کرم ه��ا معم��وال ح��دود ۲۱ روز عم��ر می کنن��د و در 
 س��ن س��ه روزگی در اوج تناس��ب تولیدمثل ش��ان ق��رار 

دارند.
کرم های با فعالیت میتوفلش در آن زمان، طول عمر طوالنی تر 
داشتند، در حالی که کرم های با فعالیت میتوفلش باال پیش از 

۲۱ روزگی از بین رفتند. 
تیم علم��ی همچنین دریاف��ت کرم های حام��ل نوعی جهش 
ژنتیکی شناخته ش��ده در بس��ط دادن طول عمر ب��ه ۳9 روز، 
انفجارات میتوفلش  کمتری را در مقایس��ه با کرم های از لحاظ 

ژنتیکی سالم نشان دادند.
همین الگو زمانی که دانش��مندان کرم ها را در معرض بازه های 
 زمانی گرس��نگی و ش��وک حرارت��ی ق��رار دادند، مش��اهده 

شد.
جزییات این مطالعه در مجله Nature منتشر شد.

امید دانشمندان به تخمین عمر با مطالعه روی کرم ها

عمر انسان قابل پیش بینی می شود؟

دانشمندان در سالگرد 
تول��د چارل��ز داروین، 
نوع��ی سوس��ک را که 
۱80 سال پیش توسط 
این محق��ق جمع آوری 
ش��ده  بود، به ن��ام وی 
دوب��اره ن��ام گ��ذاری 

کردند.
به گ��زارش ایس��نا، در 
س��ال ۱8۳۲ داروی��ن در باهیا بالن��کای آرژانتی��ن چندین 
فس��یل پس��تانداران بزرگ را به همراه موجودات زنده دیگر 
شامل چندین حشره جمع آوری کرد. بیش از ۱80 سال بعد 
و در ۱۲ فوریه، س��الگرد تولد این کاوشگر، دانشمندان نوعی 
سوسک گم ش��ده موجود در کلکس��یون وی را به افتخارش 

Darwinilus sedarisi نام گذاری کردند.

دانش��مندان مدعی اند 
تاری��خ تکام��ل ویروس 
آنفلوآنزا باید از نو نوشته 
شود.مطالعه جدید برای 
بازس��ازی ش��جره نامه 
تکاملی ویروس  آنفلوآنزا، 
نظریه های کنونی را به 
و  می کش��د  چال��ش 
تع��دادی از معماه��ای 
 موجود پیرامون ش��یوع های ای��ن بیماری را  ح��ل می کند. 
 بر اس��اس یکی از این نظریه ه��ا، ویروس آنفلوآن��زا به طور 
فوق العاده تک مسیره از پرندگان وحشی به پرندگان خانگی 
و نه در مس��یری دیگر منتقل می شود. این مطالعه همچنین 
منشا ویروسی را که موجب شیوع بی سابقه آنفلوآنزای شدید 

در سال ۱9۱8 شد، آشکارسازی می کند.

نتای��ج ی��ک مطالعه  
که به تازگ��ی در یکی 
از بانک ه��ای ژاپ��ن 
 انج��ام ش��ده، نش��ان

می دهد که کارمندان  
در هوای بارانی و ابری 
بازده کاری بیش��تری 
دارند.محققان دانشگاه 
ه��اروارد در امریکا در 
این مطالعه فعالیت متخصصان یک بان��ک در توکیو را مورد 
بررسی قرار دادند.محققان اطالعات بازده کاری این کارمندان 
را در یک دوره زمانی مشخص با اطالعات آب و هوایی توکیو 
در آن بازه زمانی مقایس��ه کردند.این مطالعه نش��ان داد که 
کارمندان این بانک در هوای بارانی و ابری بازده کاری بیشتری 

داشتند و در هوای آفتابی بازده کاری آن ها کاهش می یابد.

 نام گذاری نوعی سوسک
 به افتخار »داروین«

 تاریخ آنفلوآنزا را باید از
 نو نوشت؟

کارمندان در هوای بارانی 
بیشتر کار می کنند
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