
عموم��ي  كتابخان��ه  مس��ئول 
شهرس��تان اردل گف��ت: تعداد 
اعض��اي كتابخانه هاي عمومي 
در اي��ن شهرس��تان طي س��ال 
گذشته در مقايسه با سال پيش 
از آن 12 درصد رش��د داشت. 

اميدعلي هادي با اعالم اين مطلب اظهار داشت: ...

دبي��ر انجمن صنف��ي مرغداران 
اصفهان گفت: با توجه به اين كه 
هيچ يارانه اي براي توليدكنندگان 
مرغ در نظر گرفته نش��ده قيمت 
فعلي مرغ به ضرر توليدكنندگان 
است. بهرام پاكزاد اظهار داشت: 

با توجه به اين كه سال 90، سال جهاد اقتصادي ...

مسئول كتابخانه هاي عمومي اردل خبر داد: 
رشد 12 درصدي تعداد اعضاي 

كتابخانه هاي عمومي در اردل

دبير انجمن صنفي مرغ داران اصفهان:
قيمت فعلي مرغ به ضرر 

توليدكنندگان است

صفـحهصفـحه
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هفت ميليون تن به ظرفيت توليد فوالد كشور 
افزوده مي شود
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 صفحه 4

 صفحه 4

با حضور رئيس جمهور در اصفهان

پنج هزار واحد مسكن مهر تحويل 
صفحه 2خريداران مي شود

مديركل راه آهن استان اصفهان 
گفت: در سال گذشته حوادث 
و س��وانح حوزه راه آهن استان 
اصفه��ان ت��ا 70 درصد كاهش 
يافت. بهروز تاكي بيان داشت: 
طول  ايس��تگاه هاي  بازس��ازي 

خط، بهسازي بالك فيروزه به سيستان، احداث ...

مديركل راه آهن اصفهان:
كاهش 70 درصدی حوادث حوزه 

راه آهن در اصفهان

 صفحه 4

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
چهار هزار نشريه در انتظار دريافت مجوز 
انتشار هستند

آگهی مناقصه 

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد ایمن سازی شبکه آبیاری برخوار و نکوآباد با نرده فلزی 

را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا 

از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.

مبلغ پایه: حدود 3/002/800/299 )سه میلیارد و دو میلیون و هشتصد هزار و دویست و نود و نه 

ریال( براساس فهرست بهای پایه ابنیه سال 1388

حداقل رتبه پیمانکار: 5 ساختمان

محل اجراء: استان اصفهان شبکه آبیاری برخوار و نکوآباد

مدت اجراء: 6 ماه

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و مکان و 

زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود.

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 7 روز مهلت دارند نسبت 

به اعالم آمادگی کتبی، تکمیل پرسشنامه اطالعات پیمانکاران و ارائه مدارک مثبته شرکت اقدام 

نمایند. پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل 

خواهد آمد.

نشانی مناقصه گزار: اصفهان – پل خواجو – بلوار آیینه خانه – جنب هالل احمر – شرکت آب 

منطقه ای اصفهان – دفتر قراردادها – کدپستی 76473 – 81646 صندوق پستی 391 از سایت 

 WWW.ESRW.ir

تلفن تماس: 5 – 6615360 داخلی 122 فاکس: 6611073

آب منطقه ای اصفهان 
م الف : 1167

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی )يک مرحله ای(
1 – مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

2- موضوع مناقصه: عملیات تأسیسات الکتریکی و مکانیکال 5 پروژه استان اصفهان 
3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 11/500/000 ریال 

یا واریز به حساب شماره 2172620206000 بانک ملی ایران 
های دارایی  تملک  اعتبارات  محل  از  ریال   1/584/140/702 مبلغ  اولیه:  برآورد   -4 

سرمایه ای بر مبنای فهرست بهای عملیات تأسیسات سال 1388
5- مدت اجرا: به مدت 4 ماه شمسی 

6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 90/02/04 لغایت تاریخ 90/02/08
7- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری 90/02/18

8- تاریخ بازگشایی: رأس ساعت 11 صبح مورخ 90/02/19
9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایی پاکات: اصفهان – خیابان مشتاق دوم 
– دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان )ساختمان 

شماره 3 استانداری(
توضیحات: 

•  به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت 
مقرر آگهی در مناقصه واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

•  سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
•  هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

•  با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور، کلیه 
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس اینترنتی:

 http://iets.mporg.ir 
ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه پاکت های پیشنهادی خود تحویل نمایند.

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
م الف : 1203

نوبت دوم

در چهارمحال و بختياري؛
10 هزار مترمربع فضاي 

فرهنگي نيمه تمام 
وجود دارد

 مدي��ركل س��ابق فرهن��گ و ارش��اد اس��المي
چهارمحال و بختياري گفت: در حال حاضر10 
ه��زار متر مربع فضاي فرهنگ��ي و هنري نيمه 

تمام در اين استان وجود دارد. 
داريوش رضوان در مراس��م توديع خود كه با 
حضور معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در ش��هركرد برگزار شد، ضمن تقدير 
و تش��كر از همكاران و اصحاب فرهنگ و هنر 
اين اس��تان اظهار داش��ت: همدلي و همكاري 
اصحاب فرهنگ و هنر اس��تان نقش مهمي در 
پيشبرد برنامه ها و اهداف اين اداره كل داشته و 
با ياري خدا و به كارگيري همت و تالش خود 
را در راس��تاي ارتقاي فرهنگ و هنر اين استان 
در دوران تصدي گري خويش گام برداش��ته ام. 
وي ب��ه خدمات و فعاليت ه��اي دوران تصدي 
خ��ود در اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
چهارمحال و بختياري اش��اره كرد و گفت: در 
طول اي��ن دوران مجتمع هاي فرهنگي و هنري 
موجود در اس��تان از س��ه مجتمع به 9 مجتمع، 
نشريات محلي از هفت نش��ريه به 26 نشريه، 
كانون ه��اي فرهنگ��ي و هنري مس��اجد از 21 
به 270 كانون، كتابخانه هاي عمومي مس��اجد 
از 12 به 76 كتابخانه، جش��نواره هاي فرهنگي 
و هن��ري از س��ه ب��ه 21 جش��نواره و اعضاي 
كانون هاي فرهنگ��ي و هنري از 7 هزار نفر به 
14 هزار نفر افزايش پيدا كرده اس��ت. رضواني 
تصري��ح كرد: در حالي كه تا قبل از س��ال 84 
هيچ نگارخانه اي در اس��تان وجود نداشت اما 
در حال حاضر هفت نگارخانه در اين اس��تان 
احداث و فعال است. وي افزود: در اين مدت 
هش��ت سال، فضاي فرهنگي و هنري استان از 
30 هزار متر مربع به 38 هزار متر مربع افزايش 

يافته است .
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سراسری
جهان نما نصف النهار

هشدار سفارت ايران در افغانستان 
درباره دالالن رواديد

سفارت جمهوري اس��المي ايران در افغانستان با صدور بيانيه اي ضمن ارايه 
توضيحات درباره نحوه صدور رواديد نسبت به اقدام برخي افراد سودجود در 
اين زمينه به افغان ها هشدار داد. در اين بيانيه آمده است: براساس گزارش هاي 
دريافتي تعداد معدودي افراد سودجو با وعده هاي بي اساس به متقاضيان رواديد 
ايران، به كالهبرداري و اخاذي اقدام مي كنند. در بخش ديگر اين بيانيه افزوده 
شده است: سفارت ايران ضمن هشدار در اين زمينه، هرگونه ارتباط اين افراد با 
نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران در افغانستان را رد مي كند و از متقاضيان 
سفر به ايران مي خواهد براي دريافت رواديد فقط به بخش كنسولي اين سفارت 
و سركنس��ولگري هاي ايران در واليات اين كشور مراجعه كنند و از پرداخت 
پول به افراد سودجو و كالهبردار بپرهيزند. سفارت ايران در افغانستان همچنين 
از افغان ها خواس��ته درصورت مشاهده هر گونه موارد سوء استفاده، مراتب را 
به بخش كنسولي سفارت يا نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران در واليات 
منعكس كنند. در پايان اين بيانيه با اش��اره به قيمت رواديد سفر به جمهوري 
اسالمي ايران اعالم شده كه هزينه ها فقط در آرين بانك قابل پرداخت خواهد 
ب��ود و پرداخت هرگونه پول نقد و اضافي، غيرقانوني و قابل پيگيرد اس��ت. 
براساس اين بيانيه هزينه رواديد زيارتي 40 يورو، گردشگري 50، تجاري براي 
يكبار 80، تجاري س��ه ماهه) كثيرالمس��افره( 150، تجاري شش ماهه )كثيره 

المسافره( 250 و رواديد تجاري يكساله )كثيره المسافره( 450يورو است.

قدرداني نخست وزير ژاپن از كمك هاي 
ملت ايران به زلزله زدگان ژاپني

نخس��ت وزير ژاپن طي پيامي از كمك ها و ابراز احساسات صميمانه دولت و 
ملت ايران نسبت به مصيبت ديدگان حادثه زلزله و سونامي اخير در كشورش 
قدردان��ي ك��رد. نائو توكان  نخس��ت وزير ژاپن در پيام��ي از كمك ها و ابراز 
احساسات صميمانه دولت و ملت ايران نسبت به مصيبت ديدگان حادثه زلزله 
و سونامي اخير در كشورش قدرداني كرد. نائو توكان در بخشي از اين پيام كه 
توسط سفير ژاپن در تهران براي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ارسال شده، آورده است: از نيات خوب اكثريت عظيم ايرانياني كه سيل 
همدردي و پشت گرمي خود را ابراز نموده اند، سپاسگزارم. وي تصريح كرد: از 
جانب مردم ژاپن مراتب تشكر صميمانه خود را براي ارسال چنين كمك هايي 
از سراسر دنيا ابراز مي دارم. عالءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس نيز در پاسخ به نامه سفير ژاپن در تهران ضمن ابراز 
مجدد مراتب همدردي خ��ود با مصيبت ديدگان اين حادثه  گفت: كمك هاي 
جمهوري اسالمي ايران به ملت ژاپن در اين حادثه انعكاس احساسات دوستانه 
ملت ايران نسبت به مردم ژاپن است. وي در اين پيام با بيان اين كه ملت ها در 
طول تاريخ از اين گونه حوادث تلخ بارها تجربه كرده اند، افزود: تنها ملت هايي 
كه با صبر و شكيبايي مشكالت را مديريت كردند توانسته اند بر آنها فائق آمده و 
پيروز شوند. رئيس گروه دوستي  پارلماني ايران - ژاپن در مجلس در ادامه اين 
پيام ابراز اميدواري كرد كه ملت ژاپن نيز با توانمندي و تدبير مسئوالن كشورشان 

از اين گذرگاه سخت تاريخي عبور كرده و بر مشكالت فائق آيند.

دختربچه فلسطيني به دليل ممانعت 
صهيونيست ها از ديدار پدرش سكته كرد

به گزارش رس��انه هاي فلسطين، عبير اسكافي دختر يازده ساله ساكن الخليل 
كه به دليل ممانعت زندانبانان صهيونيست براي در آغوش گرفتن پدر اسيرش 
در زندان صهيونيستي دچار شوك عصبي شديد شده بود، روز جمعه گذشته 
درگذش��ت. پدر وي به چهار بار حبس ابد محكوم است و اكنون هشت سال 
اس��ت كه در زندان رژيم صهيونيس��تي اسير اس��ت. جنبش مقاومت اسالمي 
فلسطين)حماس( رژيم صهيونيستي را مسئول مرگ عبير اإلسكافي دختر يكي 
از اسراي فلسطيني در بند زندان هاي رژيم صهيونيستي دانست. سامي ابوزهري، 
س��خنگوي حماس در اين باره گفت كه رژيم صهيونيستي مسئول مرگ اين 
كودك به دليل محروم كردن وي از ديدار با پدرش است. وي افزود: اين جنايت 
تصوير رفتار غيرانساني و سياست محروميتي است كه اسرا و خانواده هاي آنها 
با آن مواجه هستند و اين امر نيازمند آن است كه تالش هاي زيادي در ارتباط 
با قضيه اسرا در سطح بين الملل انجام شود و فشارهاي زيادي به رژيم اشغالگر 

براي پايان دادن به درد و رنج هاي اسرا و تضمين آزادي آنها اعمال شود.

زيان 80 ميليارد دالري مصر از فروش 
گاز به رژيم صهيونستي

كارشناسان مس��ائل نفتي و فعاالن حقوقي خواهان توقف صادرات گاز مصر 
به فلس��طين اشغالي و كشورهاي اروپايي به علت زيان هنگفت بخش انرژي 
مصر از اين امر هس��تند. به گزارش الجزيره قطر، ناظران سياسي معتقدند كه 
اقدام دادستان كل مصر در صدور حكم بازداشت سامح فهمي وزير نفت اسبق 
مصر و تعدادي از مسئوالن بلندپايه اين وزارتخانه فرصتي طاليي را در اختيار 
عصام شرف به منظور توقف صدور گاز - به خاطر نياز روز افزون داخلي به 
آن و ب��اال رفتن هفت برابري قيمت اين محصول در ماههاي اخير- قرار داده 
است. عبدالمجيد محمود دادستان كل مصر دستور بازداشت 15 روزه فهمي و 
شماري از مسئوالن ارشد سابق بخش انرژي را براي تحقيق درخصوص اتهام 
وارده ب��ه آنها مبني بر زيان وارد كردن به منافع مصر در جريان قرارداد صدور 
گاز طبيعي به فلسطين اشغالي صادر كرد. برپايه اين گزارش، تحقيقات ثابت 
كرده اس��ت كه فهمي و هفت نفر از مسئوالن ارشد سابق بخش هاي مختلف 
وزارت نفت مصر به همراه حس��ين سالم از بازرگانان مصري فراري از طريق 
مذاكره با بنيامين بن اليعازر وزير امور زيربنايي رژيم صهيونيستي درباره صدور 
گاز به فلسطين اشغالي بيت المال را به هدر داده و به منافع مصر ضربه زده اند.

ايتاليا براي مهاجران غيرقانوني مجوز 
اقامت موقت صادر مي كند

ب��ه دنبال افزايش جمعيت پناه جويان كش��ورهاي بح��ران زده منطقه به ايتاليا، 
مقامات رم با صدور مجوز اقامت موقت مهاجران غيرقانوني، از تجمع مهاجران 
غيرقانوني پناهنده به رم جلوگيري مي كنند. به گزارش العربيه، به دنبال تشديد 
درگيري هاي روزافزون در كش��ورهاي بحران زده ليبي و تونس و سرازيرشدن 
جمعيت مهاجران غيرقانوني به كشورهاي اروپائي، مقامات دولت ايتاليا هشت 
روز به پناهندگاني كه به صورت غيرقانوني وارد ايتاليا شده اند، فرصت دادند 
تا براي دريافت مجوز اقامت موقت خود اقدام كنند. بر اس��اس اعالم مقامات 
ايتاليايي، با صدور مجوز اقامت موقت براي پناه جويان غيرقانوني به ايتاليا، امكان 
رفتن آنها به ساير كشورهاي اروپائي نيز فراهم مي شود. اين در حالي است كه از 
14 ژانويه سال جاري ميالدي و شروع بحران در تونس، حدود 20 هزار تونسي 
خود را به جزيره المپدوساي ايتاليا رسانده اند. فرانسه نيز در شرايطي كه دولت 
سيلويو برلوسكوني، نخست وزيري ايتاليا، براي كاهش جمعيت پناه جويان به رم 
اقدام به صدور مجوز هاي موقتي مهاجران غيرقانوني كرده است و با توجه به 
اين كه بسياري از تونسي هاي مسلط به زبان فرانسه وارد پاريس مي شوند، ايتاليا 
را متهم به سوءاستفاده از معاهده شينگن كرده است. بر اساس معاهده شينگن 
كه به جز ايرلند و بريتانياي كبير، بين 25 كشور از 27 كشور عضو اتحاديه اروپا 
به امضا رس��يده است، پست هاي مرزي و ايست هاي بازرسي بين كشورهاي 
مشمول آن برچيده شده اند و براي تمام توريست ها و مسافران خارجي كه قصد 

ورود به اين كشورها را دارند، ويزاي شينگن صادر مي شود.

جهان نما نصف النهار

واهمه عربستان از نزديكي روابط ايران و مصر 

جهان نما

در حال��ي كه رس��انه هاي بي��ن المللي 
اظهارات نبيل العربي، وزير خارجه مصر 
مبني بر تمايل اين كش��ور براي گشودن 
صحف��ه جدي��دي در روابط ب��ا ايران را 
حاك��ي از رويكرد واقع بينانه مس��ئوالن 
مص��ري دانس��تند، بيش��تر رس��انه هاي 
عربستان نسبت به از سرگيري اين روابط 

ابراز نگراني كردند.
اظه��ارات وزير خارجه مص��ر در داخل 
 اين كش��ور با واكنش مثبت بس��ياري از

رسانه هاي مصري همراه شد. 
روزنامه االهرام، از رس��انه هاي مكتوب 
و پرتيراژ مصري، در گزارش��ي در مورد 
روابط اي��ران و مصر نوش��ت: اظهارات 
نبيل العربي درباره روابط با ايران سنجيده 
است. االهرام افزود: اظهارات العربي مبني 
بر رويكرد جديد مصر در تعامل با مسائل 
منطقه و اين كه ايران كش��وري دوس��ت 
است نه دش��من و نيز ضرورت گشودن 
صفح��ه اي جدي��د در روابط ب��ا ايران، 
تأكيدي بر اين اس��ت كه مصر در عرصه 
سياسي منطقه و جهان نقش فعالي خواهد 
داش��ت و رويكرد گذشته مبتني بر فخر 
فروشي و خودپس��ندي را ترك خواهد 
كرد. االهرام در بخش��ي از گزارش خود 
نوش��ت: آنچه ك��ه در ايفاي نقش جديد 
و عظمت بخش��يدن به آن كمك خواهد 
كرد، نگاه تازه كشورهاي جهان به مصر و 
ملت آن است كه احساس مي كنند مصر 

جديدي متولد شده است. 
به گزارش پايگاه خبري روزنامه القدس 
العربي چاپ لندن، رسانه هاي عربستاني 
گش��ايش روابط ايران و مص��ر را مورد 
حمله ق��رار دادند. الق��دس العربي دليل 
حمله رس��انه هاي عربستان به اظهارات 
اخي��ر وزي��ر خارجه مص��ر را حاكي از 
هراس اين كشور در از دست دادن نقش 
منطقه اي خود دانس��ته اس��ت. براساس 
گزارش اين پايگاه خبري: اظهارات نبيل 
العربي، وزير خارجه مصر مبني بر تمايل 
به از س��رگيري روابط با تهران، عربستان 
را از كم رنگ شدن نقش منطقه اي خود 
به هراس انداخته است. به هر حال نكته 
روشن اين است كه عربستان روابط ايران 
و مص��ر را به نفع خود نم��ي داند و بيم 
دارد اي��ن روابط نقش منطق��ه اي را كه 
همواره داعيه آن را داشته است، به خطر 
بيندازد. به نوشته القدس العربي در حالي 
كه روند نزديك شدن روابط مصر با ايران 
و سوريه و متحدان آنان در منطقه سرعت 
گرفته است عالوه بر عربستان، آمريكا نيز 
نگراني خ��ود را از اين روند، مكتوم نگه 
نداشته است. ناظران سياسي بر اين باورند 
كه سياست خارجه مصر، دولت آمريكا را 
به شدت نگران كرده است، زيرا مواضع 
شوراي نظامي انتقالي مصر از تغيير ائتالف 
هاي منطقه اي اين كش��ور حكايت دارد. 
به عنوان مثال شوراي نظامي انتقالي مصر 
به تازگی با عبور كش��تي ايراني از كانال 
س��وئز براي حركت به سمت مديترانه و 
بندر سوريه موافقت كرد و نيز به رهبران 
حماس اج��ازه داد از گذرگاه رفح عبور 
كنند، در حالي كه رژيم حسني مبارك به 
دليل مخالفت آنان با امضاي برگه آشتي 
مصر اي��ن امكان را از آنان س��لب كرده 
بود... درپي اين تغيير رويكرد، كاخ سفيد 
مراتب نارضايتي خود را از اظهارات نبيل 
العربي درمورد گش��ايش روابط مصر با 

ايران ابراز داشت. 
شكست هاي عربستان در منطقه 

عربستان در حالي از به حاشيه رفتن نقش 
منطقه اي خود در بيم و هراس است كه 
در پرونده خ��ود ناكامي هاي متعددي را 
به ثبت رس��انده اس��ت؛ از جمله اين كه 
ب��ا وجود تكاپوي ف��راوان  براي مداخله 
جويي درلبنان و ع��راق مجبور به عقب 
نشيني دراين كشورها شد. اما آن چه بيش 

از پيش عربستان را در برابر افكار عمومي 
عرب قرار داد ميزبان��ي از زين العابدين 
بن علي، ديكتاتور تونس بود، البته سابقه 
ميزباني از ديكتاتورها از جمله عيدي امين، 
ديكتاتورسابق اوگاندا درپرونده آل سعود 
ثبت شده است. حضور نظامي در صعده 
و كشتار حوثي ها در شمال يمن نيز برگ 
ديگ��ري از مداخله جويي عربس��تان در 
منطقه است. عربستان همچنين با حضور 
نظامي در بحرين و ش��ركت در كشتار و 
سركوب مردم اين كشور پرونده دخالت 
هاي آش��كار و پنهان خ��ود در منطقه را 

كامل كرد. 
رويكرد جديد مصر به عربستان 

ب��ه نوش��ته الق��دس العربي، ب��ه عقيده 
ناظران سياسي، مصر اكنون معتقد است 
 كه با رش��د نقش اي��ران در منطقه، نقش
منطق��ه اي ري��اض رو به افول اس��ت و 
عربستان به ويژه پس از انقالب هاي مصر 
و انقالب برخي كشورهاي عربي، متحد 
راهبردي قاهره به شمار نمي آيد. روزنامه 
الق��دس العرب��ي در توضيح بيش��تر اين 
ديدگاه نوش��ت: عامل مهم تر در ارزيابي 
ميزان اهميت ايران در مقابل عربس��تان، 
تأثيرگ��ذاري منطقه اي تهران اس��ت، در 
 حال��ي كه رياض دس��ت خال��ي به نظر
مي رس��د و به عقيده ناظران فاقد قدرت 
تاثير گذاري اس��ت. اين درحالي اس��ت 
كه نبيل العربي، وزير خارجه مصر گفته 
است كه ايران يكي از كشورهاي همسايه 
 بوده كه دولت مصر به آن به ديد دش��من
 نمي نگ��رد و مايل به گش��ودن صفحه 

جديدي از روابط با آن است.
افكار عمومي عرب 

اظهار نظر برخي خوانندگان عرب درمورد 
اظهارات نبيل العربي در برخي رسانه هاي 
عرب زبان از جمله پايگاه خبري الجزيره 
قط��ر حاكي از اس��تقبال آن��ان از روابط 
اي��ران و مصر دارد. برخي از آنان نقش و 
ق��درت منطقه اي ايران را غير قابل انكار 
 دانسته و ابراز اميدواري كردند كه ائتالفي
منطق��ه اي با مش��اركت مص��ر- ايران- 
س��وريه- تركيه و عراق تشكيل شود. به 
عقي��ده اين مخاطبان ع��رب زبان كه در 
مورد روابط ايران ومصر اظهار نظر كرده 
اند، ايران كشوري اسالمي است كه عزت 
و افتخار آن، افتخار اعراب نيز به شمار مي 
آيد و بايد ديدگاه ها دراين زمينه نزديك 
تر ش��ود. همكاري با كشوري اسالمي و 
رواب��ط برادرانه با آن برقرار كردن طبيعي 
اس��ت، اما تنش آفريني نظامي از س��وي 
سعودي ها غير قابل توجيه است. اسرائيل 
از نزديكي روابط ايران و مصر هراس دارد 
و از همين رو آمريكا و اسرائيل در تالش 
هس��تند نوعي رعب و وحشت از ايران 
و سياس��ت هاي آن، در ميان كشورهاي 

منطقه ايجاد كنند. 
يكي از ش��هروندان مصري دراين زمينه 
در پايگاه خبري الجزيره نوش��ت: روابط 
خارجي مصر مبتن��ي بر احترام متقابل و 
حفظ ش��أن و جايگاه مردم خود است و 
هر ك��س اين اصل را بپذي��رد مانعي در 
ارتباط با آن وج��ود ندارد. يكي ديگر از 
شهروندان مصري معتقد است: برقراري 
رواب��ط بين مص��ر و ايران ب��ه اين معني 
نيس��ت كه دو كشور ديدگاه هايي موافق 
و مشابه دارند بلكه هر يك از طرفين در 
برقراري رواب��ط، منافع خود را نيز مورد 

نظر قرار مي دهد. 
ش��هروند ديگر مصري دراي��ن زمينه ، با 
اش��اره به اظهارات وزي��ر خارجه مصر، 
نوشت: بايد به او - نبيل العربي- به دليل 
تصميم��ات ملي گرايان��ه و حفظ منافع 
مصر، آفرين گفت. زيرا غرب و متحدان 
آن در تالش ب��راي رعب افكني از ايران 
هستند، در حالي كه ايران كشوري آزاد و 

تأثير گذار در منطقه است. 

جهان نمانصف النهار نصف النهار

فرمان��دار اصفهان، از تحويل پنج هزار واحد مس��كن مهر به خريداران با 
سفر قريب الوقوع رئيس جمهوري به اين استان خبر داد.  

مظف��ر حاجي��ان در اولين جلس��ه ش��وراي اداري شهرس��تان اصفهان در 
س��ال90 افزود: واحدهاي مس��كن مهر در اس��فندماه س��ال گذشته آماده 
 تحويل بود كه به دليل لغو س��فر مقامات كشوري به استان اين موضوع به

تاخير افتاد.
 وي همچنين به پيش��رفت مصوبات سفرهاي استاني رئيس جمهوري در 
س��ه دوره اش��اره كرد و گفت: در دور اول 98 درصد، دور دوم 66 درصد 

و دور سوم 47 درصد مصوبات پيشرفت داشته است.
 حاجيان با اش��اره به فراهم ش��دن 44 هزار961 فرصت ش��غلي در سال 
گذش��ته در اصفهان تصريح كرد: هرچند اقدامات خوبي در سال 89 انجام 
ش��د ولي خشكس��الي و مهاجرت افراد به شهرها نگذاش��ت اين مهم به 

صورت كامل محقق شود. 
وي به پيگيري مس��اله حق آبه كش��اورزان و پذيرش آن از طرف وزارت 
نيرو اشاره كرد و افزود: وزارت نيرو پذيرفت در مقاطعي كه نمي تواند به 

كشاورزان آب دهد، بايد حق آبه را بپردازد. 
فرمان��دار اصفه��ان گف��ت: 12 ميليارد تومان براي مش��كالت ناش��ي از 
خشكس��الي اصفه��ان تأمين و 50 ميليار تومان ديگ��ر نيز براي آن در نظر 

گرفته شده است ولي تخصيص آن تاكنون قطعي نيست. 

وي با اش��اره به اجراي عمليات س��اخت س��الن اجالس س��ران توس��ط 
 ش��هرداري اصفه��ان نيز گفت: از س��اكنان مناطقي كه دچار خشكس��الي

شده اند در اين پروژه استفاده مي شود.

با حضور رئيس جمهور در اصفهان

پنج هزار واحد مسكن مهر، تحويل خريداران مي شود

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

چهار هزار نشريه در انتظار دريافت مجوز انتشار هستند
مع��اون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي گف��ت: ه��م اكن��ون چه��ار هزار 
درخواست مجوز نش��ريه در وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي وجود دارد.
محم��د جعف��ر محم��دزاده  افزود: بررس��ي 
درخواست نشريه هاي تخصصي و دانشگاهي 

در اولويت قرار دارد. 
وي وظيف��ه نش��ريات و مطبوع��ات را دفاع 
از حيث��ت فرهنگي دانس��ت و گفت: كس��ي 
نم��ي توان��د مطبوع��ات را مح��روم كن��د و 
اگ��ر كس��ي مطبوع��ات را محروم ك��رد در 
 اص��ل خ��ود را از دانس��تن دان��ش مح��روم

كرده است. 
وي گفت: همه نارسايي هاي سياسي ناشي از 
مطبوعات نيس��ت و فضاي ناسالم سياسي را 
ديگران ايجاد مي كنند كه در فضاي مطبوعاتي 

بروز مي كند. 
محمدزاده يادآور ش��د: مطبوعات و رسانه ها، 
تهمت ه��ا و افتراهاي جناح هاي سياس��ي به 
يكديگر را منتش��ر نكنند بلك��ه آن را اصالح 

كنند چرا كه وظيفه رس��انه ها س��الم س��ازي 
فضاي سياسي از ناماليمات است.

  محم��دزاده ي��ادآور ش��د: مطبوع��ه خوب
مطبوع��ه اي اس��ت ك��ه نب��ودش در جامعه 
حس ش��ود و مطبوعات براي توس��عه كمي 
 و كيف��ي خود بايد ت��الش كنند. به گفته وي،
خ��ط بندي هاي سياس��ي نباي��د وارد فضاي 
فرهنگي شود چرا كه مطبوعات بستر فرهنگي 

جامعه را فراهم مي كنند.
مع��اون مطبوعات��ي وزي��ر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي همچنين اضافه كرد: ورود رسانه هاي 
خارج��ي منوط ب��ه اجازه س��ه وزارت خانه 
در كش��ور مي باش��د و هم اكنون 120 رسانه 
خارجي در كش��ور مجوز فعاليت رس��انه اي 

دارند. 
محم��د جعفر محم��دزاده افزود: بخش��ي از 
اين حضور به ديپلماس��ي خارجي جمهوري 
اس��المي ايران ب��از مي گردد و ن��گاه عميقي 
ديپلماتي��ك در اين زمينه بايد وجود داش��ته 

باشد. 

مع��اون مطبوعات��ي و اط��الع  رس��اني وزير 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي از گشايش سراي 
روزنامه  ن��گاران ايران در هفت��ه جاري خبر 
داد و گف��ت: س��راي روزنامه  ن��گاران ايران 
محلي براي فعاليت و حض��ور تمام روزنامه 
  نگاران و خبرنگاران سراس��ر كش��ور خواهد

بود. 
وي با اشاره به كاربردهاي مختلفي كه سراي 
روزنامه  نگاران ايران خواهد داش��ت، گفت: 
برگزاري نمايش��گاه  آثار اهال��ي مطبوعات و 
عرضه و توزيع نشريات عمومي و تخصصي 
كش��ور از جمل��ه فعاليت هاي��ي خواهد بود 
 كه در س��راي روزنام��ه  نگاران اي��ران انجام

مي شود. 
معاون مطبوعاتي و اطالع  رساني وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي تصريح كرد: همچنين در اين 
سرا كالس هاي آموزش��ي متنوع و تخصصي 
مرتب��ط با حوزه رس��انه برگ��زارو كتاب هاي 
مرتبط با حوزه مطبوعات و رس��انه ها عرضه 

خواهد شد.

هفت ميليون تن به ظرفيت توليد 
فوالد كشور افزوده مي شود

عضو هيات عامل و سرپرست سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع 
معدني ايران اعالم كرد: با افتتاح طرح هاي جديد دولتي و خصوصي امسال 
در مجموع هفت ميليون تن به ظرفيت توليد فوالد كشور افزوده مي شود. 
محمدمسعود سميعي نژاد اظهار داشت: در سال 89 كه سال همت مضاعف و 
كار مضاعف بود، اين شعار در صنعت فوالد محقق شد و ميزان توليد فوالد 
توسط واحدهاي دولتي و خصوصي در مجموع به حدود 14 ميليون تن رسيد. 
وي اظهار داشت: اين در حالي است كه قرار بود طبق برنامه پيش بيني شده 
13/5 ميليون تن فوالد توليد شود. وي افزود: در سال 90 كه به نام سال جهاد 
اقتصادي نامگذاري شده است، در مجموع ميزان توليد فوالد كشور به 15 

ميليون تن با احتساب توليد فوالدسازان بخش خصوصي خواهد رسيد. 

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

اسماعيلي در جمع خبرنگاران مطرح كرد:
اسامي ليست 13 نفره پيشنهادي

به احمدي نژاد
عضو هيأت رئيسه فراكسيون اصولگرايان مجلس 
اس��امي قطعي ليس��ت 13 نفره كميته سه نفره به 
احمدي نژاد را عنوان كرد. ولي اسماعيلي نماينده 
م��ردم گرمي و عضو هيأت رئيس��ه فراكس��يون 
اصولگرايان در حاش��يه جلس��ه علني با اشاره به 
ليست 13نفره كميته سه نفره براي پيگيري اتحاد 
جري��ان اصولگراي��ي در انتخاب��ات آتي مجلس 

شوراي اسالمي اسامي قطعي آنها را اعالم كرد.
 وي افزود: آقايان عسگراوالدي، حدادعادل، علي 
اكبر واليتي، مجتبي ثمره هاشمي، سيدشهاب الدين 
ص��در، سيدمحمدحس��ن ابوترابي فرد، حس��ين 

فداي��ي، كوهكن، توكلي، چمران، محصولي، باهنر و رضا آش��تياني از س��وي 
كميت��ه س��ه نفره ب��ه احمدي نژاد ب��راي وحدت و انس��جام بيش��تر در جبهه 
اصولگرايي معرفي شدند. همچنين اسماعيلي اظهار داشت: آقاي احمدي نژاد 
9 نف��ر از 13 نفر معرفي ش��ده را انتخاب خواهد كرد ت��ا مراحل بعدي براي 

رسيدن به وحدت مورد بررسي قرار گيرد. 
عضو هيأت رئيس��ه فراكس��يون اصولگرايان مجلس با بيان اين كه رايزني هاي 
الزم با 13 نفر معرفي ش��ده به رئيس جمهور انجام ش��ده گفت:  اين افراد براي 
انسجام وحدت بين جريان اصولگرايي تالش خواهند كرد تا در انتخابات آتي 

اصولگرايان به وحدت برسند.

جناب آقای مهندس اسفندياری

مدير محترم شعب بانک كشاورزی استان اصفهان

انتصاب حضرتعالی را صمیمانه تبریک عرض می نماییم و از خداوند 

به مردم شریف  انجام خدمت  را در  افزون شما  روز  توفیق  متعال 

استان اصفهان خواهانیم.

                                                    روزنامه زاینده رود

سکه طرح جديد با 160 هزار ريال 
افزايش، معامله شد

ديروز در بازار اصفهان بهای هر قطعه سكه بهار آزادی طرح جديد با 160 هزار 
ريال افزايش به نسبت روز گذشته، 4 ميليون و 270 هزار ريال معامله شد. ديروز 
در بازار اصفهان بهای هر قطعه سكه بهار آزادی طرح قديم نسبت به روز قبل 
با 60 هزار ريال افزايش، 4 ميليون و 470 هزار ريال فروخته شد. همچنين نيم 
سكه نسبت به روز گذشته 70 هزار ريال و ربع سكه با 170 هزار ريال افزايش 
به ترتيب دو ميليون و 130 هزار ريال و يك ميليون و 335 هزار ريال در بازار 
اصفهان عرضه شد. ديروز در بازار طالی اصفهان، نرخ هر گرم طالی 18 عيار 
خام چهارصد و 6 هزار ريال و هر مثقال طالی 17 عيار يك ميليون و 750 هزار 
و 800 ريال معامله شد. همچنين هر مثقال طالی 18 عيار بدون نوسان به نسبت 

روز گذشته، يك ميليون و 870 هزار ريال عرضه و فروخته  شد.  

نماينده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
ذوب آهن  شركت  كارگران  تجمع  راستاي  در 
اين  مشكالت  حل  برای  گفت:  مجلس  مقابل 
افراد با مديرعامل ذوب آهن اصفهان صحبت هايی 
با  جمعه  روز  كه  است  قرار  و  گرفت  صورت 
اين  در  جلسه ای  آنان  سوی  از  دعوت  اعالم 
ناصر  سيد  شود. حجت االسالم  تشكيل  شركت 
مقابل  در  تجمعی  افراد  داشت:  اظهار  موسوی 
جانبازان،  خانواده  از  اسالمی  شورای  مجلس 

ايثارگران و شهدا بودند كه در ارتباط با مشكالت 
خود با نمايندگان مجلس صحبت كردند. نماينده 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  فالورجان  مردم 
خصوص اين كه در كنار افراد تجمعی در مقابل 
مجلس افرادی هم حضور داشتند كه برای تأييد و 
مسئوليت پذيری مديرعامل شركت ذوب آهن گرد 
هم آمده بودند، تأكيد كرد: با توجه به اين كه كشور 
ما اكنون زير ذره بين دشمنان قرار دارد و بيگانگان 
از كوچكترين عامل برای انقالب اسالمی استفاده 

می كنند به عنوان نماينده مردم تجمع هر دو طرف 
را خالف می دانم. موسوی بيان داشت: اعتراض 
شركت  مسئوالن  مديريت  نحوه  به  افراد  اين 
ذوب آهن در پرداخت حق و حقوق آنها بود كه 
در كنار آن خواستار ارتقاي مزايا و ايجاد اشتغال 
برای فرزندان خود بودند و قرار است كه جلسه ای 
برای رسيدگی و رفع مشكالت و دغدغه های اين 
افراد در شركت ذوب آهن با حضور مديرعامل آن 

تشكيل شود.

نماينده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی:
مشكالت كاركنان شركت ذوب آهن جمعه هفته جاری بررسی می شود
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آژیر

طبق برنامه پنج ساله تا سال 1393 بايد 
بيس��وادی در گروه سنی زير 50 سال 
در منطقه هاي مختلف كش��ور ريش��ه 
كن شود اما متأس��فانه هر ساله شاهد 
افزايش شمار زياد كودكانی هستيم كه 

از تحصيل باز می مانند.
 با ش��روع هر سال تحصيلی و آماری 
كه از دانش آموزان تازه وارد به سيستم 
آموزشی كش��ور منتشر می شود، كمتر 
كسی به اين فكر می كند كه چه تعداد 
از اين دانش آموزان به مقاطع باالتر راه 
خواهن��د يافت و چه تع��داد به داليل 
مختل��ف، در نيمه های راه مدرس��ه و 
درس و مش��ق را رها كرده و به بازار 
كار وارد ش��ده يا خانه نشين می شوند. 
جديدتري��ن يافته ه��ای پژوهش��ی از 
وضعي��ت دانش آموزان در مدارس نيز 
حاكی اس��ت ك��ه س��االنه 25 درصد 
دانش آم��وزان يعنی يك چه��ارم آنها 
ترك تحصيل می كنند. مصطفی اقليما، 
رئيس انجمن  علمی م��ددكاران ايران 
و عضو ش��ورای بررس��ی آسيب های 
اجتماع��ی ب��ا اعالم اين آم��ار، ضمن 
اب��راز نگران��ی از تع��داد زي��اد ترك 
تحصي��ل و جداي��ی دانش آم��وزان از 
محيط های آموزش��ی و مدارس، اعالم 
ك��رده اس��ت: دانش آم��وزان در طول 
روز ميانگي��ن بين 7 تا 8 س��اعت در 
م��دارس هس��تند و بيش��ترين وقت 
مفيد خ��ود را در مدارس می گذرانند. 
در حال حاضر بر اس��اس جديدترين 
يافته های پژوهشی در مدارس بيش از 
25 درصد از دانش آموزان س��اليانه از 
مدارس ترك تحصيل می كنند كه اين 
آمار بسيار نگران كننده است و معلوم 
نيس��ت سرنوش��ت اين دانش آموزان 
ك��ه چندين برابر بي��ش از ديگران در 
معرض تهديد های اجتماعی هس��تند، 

چه می شود.
 به اعتقاد بس��ياری از آسيب شناس��ان 
اجتماعی، درصد بااليی از بزهكاری ها 
از  نتيجه ترك تحصي��ل دانش آموزان 
مدرس��ه اس��ت به نحوی كه بيش از 
پنجاه درصد بزهكاران زير 18 سال در 
كانون اصالح و تربيت را دانش آموزان 
ت��رك تحصيل كرده تش��كيل می دهند 

و تحقيق��ات نش��ان می ده��د كه بين 
شكس��ت تحصيلی، ف��رار از منزل و 
مدرسه و ميزان آسيب های اجتماعی، 
ارتباط معناداری وج��ود دارد كه اين 
ام��ر نگران��ی از مي��زان ب��االی ترك 
دوچن��دان را  كش��ور  در   تحصي��ل 

ت��رك  عل��ت  بررس��ی  در  می كن��د. 
تحصيل ه��ای صورت گرفت��ه، عالوه 
بر فقر مالی كه به اش��تغال كودكان يا 
نوجوانان منجر می شود، فقر انگيزشی 
نيز نقش مهم��ی ايفا می كند به طوری 
كه ميزان باالی بي��كاران تحصيلكرده 
و  دانش آم��وزان  می ش��ود  س��بب 
خانواده های ش��ان ب��ه ادامه تحصيل و 
رفتن به مقاطع باالتر به شكل يك امر 
غيرضروری نگاه كنند و كسب درآمد 
از س��نين پايين را بر گرفتن مدرك و 
پيوس��تن به جمعيت بي��كاران ترجيح 

دهند.
 ام��ا نكته قاب��ل توجه ديگ��ر در اين 
ميان، آمار زياد دخترانی اس��ت كه بر 
اثر فش��ارهای خانوادگ��ی يا محيطی 
و اجتماع��ی مجبور ب��ه ترك تحصيل 
می ش��وند و تعدادش��ان در روس��تاها 
و ش��هرهای كوچك از پس��ران پيشی 
گرفته است. ازدواج زودهنگام دختران 
در برخی منطقه ها، دور بودن مدارس 
در بس��ياری از ش��هرها و روس��تاها، 
فرهن��گ پايي��ن خانواده ها و ضروری 
ندانس��تن تحصي��ل ب��رای دخت��ران، 
وج��ود م��دارس مختل��ط در برخی 
روس��تاها و مش��كالتی از اي��ن قبيل 
همه و همه ب��ه ترك تحصيل دختران 
 و بيس��وادی يا كم س��وادی آنها منجر

می شود. 
ب��ا اين اوصاف، از لزوم توجه بيش��تر 
خانواده ها و معلمان برای پيش��گيری 
از دلزدگ��ی دانش آموزان از مدرس��ه 
و در نهاي��ت ت��رك تحصي��ل آنها كه 
بگذري��م،  اي��ن آم��ار ش��ايد تلنگر و 
تايي��دی ني��ز باش��د بر هش��دارهای 
كارشناس��انی كه ب��ر ناكارآمدی نظام 
آموزشی موجود تأكيد كرده و استفاده 
از نظرات پژوهشگران، برنامه ريزان و 
 متخصص��ان امر آم��وزش را ضروری

می شمارند.

جامعه

از هر چهار دانش آموز
يكی ترک تحصيل می كند پسرهای ايرانی

مو افشان می کنند 

اگر می خواهيد جذاب باشيد... 

 هم��ه ما عالقه منديم يادمان در دل های اطرافيان باقی باش��د و اين تنها 
با س��الح خلق خوش حاصل می شود. هنگامی كه به خاطرات پررنگمان 
با آش��نايان مراجعه می كنيم افراد مهربان و خوش اخالق از ماندگارترين 
ش��خصيت ها در ذهن و رحمان می باش��ند. چنين مان��دگاری در قلب ها 
آرزوی همه ماس��ت و اين مهم به دس��ت نمی آيد مگر آن كه از رموز آن 
آگاه باشيم . يكی از مهم ترين رازهای رسيدن به آن جذابيت است و قبل 

از هر چيز بايد بدانيم كه جذابيت چيزی غير از زيبايی است .
 ش��خص می تواند صورت زيبايی نداش��ته باشد اما بسيار جذاب باشد و 
همچنين می تواند بس��يار زيبا باش��د، اما جذابيت نداشته باشد. جذابيت 
و گيرايی يك ويژگی اكتس��ابی اس��ت و به راحتی می توانيم صاحب آن 

شويم : 
ظاهری آراسته داشته باشید:

تمي��ز و مرتب باش��يد، هماهنگی و پاكيزگی، ناخودآگاه ش��ما را جذاب 
می كند. 

بعضی از افراد براس��اس تصوری اش��تباه برای جذاب ش��دن به زحمت 
زيادی می افتند و خود را به ش��كل های عجيب و غريبی درست می كنند. 
مهم ترين مس��أله اين اس��ت كه مرتب و هماهنگ و در عين حال س��اده 
باش��يد. نامرتب بودن حتی حرف های قش��نگ ، مثبت و تأثيرگذار ش��ما 
را بی تأثير می كند. فرزندی كه هميش��ه پدر و مادر خود را آراس��ته و با 
ظاه��ری مرتب می بيند، ظاهر آراس��ته فردِ ناآش��نا او را نمی فريبد، چون 
ممكن اس��ت جذب ظاهر آراس��ته كسی شوند كه تأثير منفی او از اثرات 

مثبتش به مراتب بيشتر باشد. 
بیشتر سكوت كنید:

 اغلب افراد به اش��تباه برای اين كه جذاب تر شوند، بيشتر شلوغ می كنند 
و ب��ه خطا می روند. س��كوت ، ي��ك تأثير ذهن��ی و روانی بس��يار قوی 

می گذارد.
در س��كوت ، فرد پيرامون خود خالء ايجاد می كند و هر خالئی ، س��بب 
جذب می ش��ود. آنها كه بيش��تر صحب��ت می كنند و كمتر می ش��نوند از 
جذابيت خود می كاهند، حال آن كه سكوت و گوش دادن بيشتر به واقع 
ش��ما را عاقل تر و قابل اطمينان تر معرفی می كند و اين زمينه ای مس��اعد 
برای صميميت بيشتر است . سكوتی سرشار از اعتماد به نفس، سرچشمه 

صميميت است . 

نرم و ماليم سخن بگويید:
هنگام��ی ك��ه ن��رم و مالي��م صحب��ت می كنيد اف��راد را ج��ذب خود 
می كني��د و ب��ه راحت��ی می تواني��د ب��ر روی آنه��ا تأثي��ر بگذاري��د. 
 آدم ه��ای خش��ن و پ��ر س��ر و ص��دا اف��راد غي��ر قاب��ل اطمينان��ی

هستند. 
فرد محترمی باشید:

بی احترام��ی به خود، به ديگران و بی احترامی و بی ادبی در كالم و رفتار 
همگی از جذابيت ش��ما می كاهد. شما بايد هم در ظاهر آراسته باشيد و 

هم در باطن وارسته .
افراد مؤدب و متين و محترم بی ترديد جذابند و اين جذابيت از درون موج 
 می زند. محترم و مؤدب و باشخصيت باشيد، خواهيد ديد خود به خود جذاب

می شويد. 
زياد شوخی نكنید اما بسیار تبسم كنید:

ش��وخی فراوان از انرژی ذهنی و جذابيت شما می كاهد چرا كه شوخی 
فراوان به تدريج مرزهای الزم بين افراد را از بين می برد.  متبسم باشيد كه 
تبس��م به چهره شما جذابيتی عميق و ژرف می بخشد. در تبسم ، سنگينی 

و متانت و جذابيت است . 
قاطعیت يعنی جذابیت :

كس��انی كه ش��خصيت قاطعی دارند و ه��دف ها و ارزش ه��ای معينی 
دارند، می توانند افراد جذابی باش��ند، زيرا شخصيت هايی جذاب و تأثير 
گذارند كه بس��يار مصمم هستند و اعتماد به نفس دارند. به دنبال اهداف 
مشخصی بودن و به آنها رسيدن، اعتماد به نفس زيادی به ارمغان می آورد 

و جذابيت در وجود چنين شخصی موج می زند. 
آس��ان بود، اين طور نیس��ت ؟ فكر می كنم ش��ما هم می توانيد يكی از 

جذاب ترين و ماندگارترين ها باشيد. معطل نكنيد دست به كار شويد!  

قب��ول داريد كه نبايد ب��ا ظاهر آدم ها 
قض��اوت كنيد ولی در واقعيت همه ما 
اين كار را انجام می دهيم؛ پس هنگام 
انتخاب هر لباس��ی بايد ب��ه اين نكته 
هم فكر كنيد كه دوس��ت داريد مردم 
چگونه درباره شما قضاوت كنند؟شما 
را چ��ه جور آدم��ی ببينند؟ لباس های 
شما درباره شما حرف می زنند و اين 
اتف��اق، كار انتخاب لباس را س��خت 

وسخت تر می كند.
اگر رازهای روان شناس��ی پش��ت هر 
مدل لباسی را بدانيد، اين كار هم ساده 

می شود. 
لب��اس چگون��ه  ج��دی  آدم  ي��ك    
می پوش��د؟ لباس های رسمی اداری 
اگر درس��ت انتخاب شوند، می توانند 
بهترين تاثي��ر را روی مخاطب ش��ما 
بگذارند ولی حواس��تان باش��د كه اين 
لب��اس ها به جز موقعي��ت های كاری 
برای فضاهای رس��می مناسب هستند 
ول��ی نباي��د در تمام مراس��م مثل يك 
مهمانی عصر دوس��تانه، لباس رسمی 
مث��ل ك��ت و دام��ن و كت و ش��لوار 

بپوشيد. 
ب��ا پوش��يدن لب��اس رس��می در يك 
فض��ای دوس��تانه و صميم��ی، تصور 
 يك آدم خش��ك و نف��وذ ناپذير را در
دوستان تان ايجاد می كنيد. به اين نكته 
به ويژه وقتی كه نخستين بار است در 

جمعی حاضر می شويد، دقت كنيد.
لباس ش��ما چ��ه می گوي��د؟ از اين 
جمله شوكه نشويد ولی هيچ موقعيتی 
 وجود ندارد كه ش��ما فك��ر كنيد، نوع
پوش��ش تان اهميتی ن��دارد؛ حتی در 
 موقعيت��ی كه تنه��ا هس��تيد، خودتان 
می دانيد چه لباسی پوشيده ايد و مدل، 
رن��گ و طرح لب��اس در حال و هوای 

شما مؤثر است. 
به س��لیقه ديگران احت��رام بگذاريد: 
خيلی از م��ا كار انتخ��اب لباس را به 
 طراحان لباس ش��ناخته ش��ده واگذار
م��ی كنيم يعن��ی وارد يك فروش��گاه 
معتبر و خوشنام می شويم و به سليقه 
طراح��ان آن كمپانی اعتم��اد می كنيم. 
موفقيت خري��د لباس ه��ای ماركدار 
در اين اس��ت كه ديگران متوجه با نام 
و نش��ان بودن لباس های شما بشوند، 
در اين صورت به اين نتيجه می رسند 
كه ش��ما آدمی موفق در كس��ب و كار 
خود هستيد اما اين ايده هم از ذهنشان 

می گذرد كه ش��ما بسيار اهل ماديات 
هس��تيد و فقط به مسائل مادی اهميت 
م��ی دهيد. برای شكس��تن اين تصوير 
هرچقدر ه��م عالقه مند به لباس های 
ماركدار هستيد، تعادل را رعايت كنيد. 
شيك و مرتب پوشيدن را رعايت كنيد 
ولی الزم نيس��ت از سرتا پا مارك دار 

بپوشيد.
فرص��ت ها را از دس��ت ندهید: اگر 
در گ��روه آدم هاي��ی هس��تيد ك��ه به 
 هماهنگ بودن لباس های تان اهميت
 نمی دهيد يعن��ی لباس های مختلف 
مثل بلوز، ش��لوار، كت ودامن را بدون 
 هيج تناس��بی با هم تركيب می كنيد و
م��ی پوش��يد، با اي��ن ظاه��ر ديگران 
اعتم��اد قاب��ل  هاي��ی  آدم  را   ش��ما 

نمی دانند.
 از نظ��ر آن ها ش��ما هم��ان طور كه 
ب��ه لباس پوش��يدن ت��ان اهميت نمی 
 دهيد به كار، دوس��تان و س��اير وجوه

زندگی تان هم توجه نخواهيد كرد. 
 ش��ما با چنين ش��يوه لباس پوشيدنی
می توانيد يك فرصت شغلی خوب را 

در نخستين قرار از دست بدهيد. 
 براق بپوش��یم؟ به دست گرفتن يك 
كيف، پوش��يدن يك بلوز، يك كمربند 
براق و... م��ی تواند ظاهر خوبی برای 
ش��ما بسازد، تك بودن لباس براق اين 
ويژگ��ی را دارد و اگر از روس��ری تا 
دام��ن يا از بلوز تا كفش پوش��ش تان 
براق باش��د، تصوير ديگ��ری در ذهن 
اطرافي��ان ايجاد می كنيد. كس��انی كه 
لباس های براق می پوش��ند، به مطرح 
ش��دن در جمع عالقه دارند و دوست 
دارند در يك جم��ع از ديگران متمايز 
باش��ند و نگاه ها را به سمت خودشان 

جذب كنند.
برای انتخاب لباس ورزش��ی: برخی 
آدم ها را همه جا، در س��فر، محل كار 
و حتی مهمانی با كفش كتانی، گرمكن 
و در مجموع لباس های به طور كامل 

اسپرت می بينيد.
 اين لباس ها تصوير يك آدم ورزشكار 
كه به تناس��ب اندام و س��المت خود 
 توج��ه می كن��د را در ذه��ن ديگران

می س��ازد اما فراموس نكنيد اين مدل 
لباس پوشيدن ش��لختگی و بی نظمی 

خيلی نزديك است.
 در انتخ��اب لباس ورزش��ی هم دقت 

كنيد تا اين ذهنيت ايجاد نشود.

پوشش ما با ديگران ارتباط برقرار می كند!

پنجره

دث
حوا

رئي��س اداره بازرگان��ي كاش��ان از شناس��ايي 265 واح��د متخل��ف در 
اي��ن شهرس��تان در ادام��ه اجراي ط��رح نظارتي اي��ن اداره خب��ر داد. به 
گ��زارش فارس عل��ي نطاقي اظهار داش��ت: اي��ن تعداد واح��د متخلف 
از 3 ه��زار و 879 واح��د صنف��ي و خدماتي اي��ن شهرس��تان از ابتداي 
 اس��فندماه س��ال گذش��ته تا پاي��ان فروردين ماه س��ال جاري شناس��ايي

شدند. 
رئيس اداره بازرگاني شهرس��تان كاشان، جريمه اخذ شده در اين مدت از 
اين واحدها را افزون بر 787 ميليون و 399 هزار و 250 ريال ذكر كرد و 
گفت: همچنين در اين مدت 2 هزار و 993 ش��كايت مردمي توسط اداره 

بازرگاني اين شهرستان اخذ شده  است.
 نطاقي گرانفروشي، كم  فروشي و تقلب، عدم درج قيمت، فروش اجباري، 
عدم صدور صورت حس��اب فروش از جمله موارد تخلف صنفي شناخته 
ش��ده اين واحدها اعالم كرد. به گفته وي اداره بازرگاني كاشان از ابتداي 
طرح نظارتي در كاشان همه روزه در دو نوبت صبح و عصر حتي در ايام 

تعطيل، پاسخگوي شهروندان كاشاني بوده  است.
 رئيس اداره بازرگاني شهرس��تان كاش��ان، نصب اتيكت، برچسب قيمت 
و دريافت فاكتور خريد از فروش��نده را سه عامل مهم جهت سوءاستفاده 

كنندگان دانست.
 نطاق��ي فعاليت هاي كميس��يون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز را در جهت 

حمايت از كاالهاي توليد داخل و جلوگيري از عرضه كاالهاي بي كيفيت، 
غيرمجاز و قاچاق خارجي اعالم كرد. 

وي افزود: اداره بازرگاني كاش��ان با اجراي گش��ت هاي بازرسي مشترك 
نماين��دگان ادارات بازرگان��ي، تعزي��رات حكومتي، آگاه��ي و نظارت بر 
اماك��ن عمومي فرماندهي انتظامي، مجامع امور صنفي، دخانيات، معاونت 
بهداش��تي و معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بر نحوه 
فروش، كيفيت و قيمت اجناس واحدهاي صنفي سطح شهرستان نظارت 

دارد.
رئي��س اداره بازرگان��ي شهرس��تان كاش��ان همچنين تهيه فهرس��ت نرخ  
واحده��اي تولي��دي، تكمي��ل درياف��ت روزانه ن��رخ  واحده��اي عمده 
و خ��رده ف��روش ب��ه خص��وص در زمينه كااله��اي مهم اولوي��ت دار و 
ض��روري در س��بد مص��رف خانواده ها و بررس��ي و پيگيري نوس��انات، 
نص��ب بن��ر در س��طح ش��هر و اع��الم تلف��ن رس��يدگي ب��ه ش��كايات 
 را از جمل��ه اقدام��ات انج��ام ش��ده توس��ط اداره بازرگان��ي كاش��ان

ذكر كرد.
 نطاقي در پايان خواس��تار همكاري و اطالع رس��اني به شهروندان در اين 
زمينه ش��د و گفت: ش��هروندان مي توانند ش��كايات خ��ود را به صورت 
حضوري، كتبي و يا تلفني به شماره تلفن 124 و شماره 5553010 اعالم 

كنند.

رئيس اداره بازرگاني كاشان:

265 واحد متخلف در كاشان شناسايي شد
كشف بيش از 350 كيلوگرم مواد مخدر در اصفهان  

مركز اطالع رس��اني پليس اصفهان اع��الم كرد: مأموران مب��ارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان طي هفته گذش��ته مقدار 350 كيلو و 750گرم مواد مخدر از نوع 
حش��يش و ترياك كش��ف كردند.  به گزارش اين مركز،  رئيس پليس مبارزه با 
مواد مخدر فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان گفت: اين مواد در چهار عمليات 
 جداگانه توسط اداره عمليات ويژه پليس، در بيابان هاي حاشيه و شهرهاي استان
كشف شد. سرهنگ حس��ين رضايي افزود: در اين عمليات پنج مرد و يك زن 
دستگير شدند و دو دستگاه خودرو سواري،  يك كاميونت و يك تريلي توقيف 

شد.

كشف 58 هزار و 400 نخ سيگار قاچاق در شاهين شهر 
در پی بازرسی مأموران پليس آگاهی شهرستان شاهين شهر و ميمه از سه واحد 

صنفی تعداد 58 هزار و 400 نخ سيگار قاچاق كشف و ضبط شد. 
سرهنگ محمدرضا خدادوس��ت فرمانده انتظامی شهرستان شاهين شهر اظهار 
داشت: در راستای مبارزه با كاالهای دخانی قاچاق طرح جمع آوری سيگارهای 
قاچاق توس��ط مأم��وران پليس آگاهی اين فرماندهی در س��طح شهرس��تان به 
اجرا گذاش��ته ش��د. وی افزود: در اين طرح تعداد س��ه واحد صنفی كه اقدام به 
فروش س��يگارهای خارجی قاچاق بين مردم می كردند شناسايی كرد. سرهنگ 
خدادوست در ادامه اظهار داشت: تمامی سيگارهای كشف شده به اداره دخانيات 
 اصفهان تحويل و متصديان اين واحدها نيز همراه پرونده تحويل مراجع قضايی

داده شدند.

 مدل ه��ای تازه ای ب��رای آرايش مو ميان 
پس��رهای جوان ايرانی باب ش��ده اس��ت.
خروس��ی، تن تنی، ميكروبی، بك اسليپ، 
تيفوس��ی، بكامی يا مارمولكی و دم عقربی 
آخري��ن مدل ه��ای موی پس��رهای ايرانی 
است كه اين روزها در تهران و در شهرهای 
ديگ��ر مورد اس��تفاده قرار می گي��رد. اينها 
بخش��ی از مدل هايی هس��تند ك��ه پيروی 
 از آن، ب��اب روز اس��ت و »فش��ن« خوانده
می شود. محمد 24 ساله و سعيد 19 ساله، 
در اتاق انتظار آرايش��گاهی در مركز ش��هر 
تهران نشس��ته اند و در انتظار خالی ش��دن 
صندلی های آرايش هس��تند. سعيد كه جلو 
و پش��ت موهايش بلند اس��ت، می خواهد 
موهايش را خروس��ی بزند ك��ه اين روزها 
رايج تري��ن مدل موی متف��اوت در تهران 
است، مدلی كه درآن بايد جلوی مو را مثل 
ت��اج خروس باال داد و پش��ت موها را هم 
صاف كرد. محمد ه��م كه موهای كوتاهی 
دارد می خواهد »ميكروبی« را امتحان كند؛ 
ميكروبی، مدلی است كه در آن موها بسيار 
كوتاه می شوند، سپس با كمك ژل موهای 
جلوی سر، باال داده می شود. كيوان، مسئول 
اين آرايشگاه است. موهای او هم مدل »بك 
اسليپ« اس��ت، يعنی موهايی به هم ريخته 
دارد، درس��ت مثل موهای كسی كه تازه از 
رخت خواب بلند شده است. او می گويد: 
مدل ها از روی ژورنال های س��اليانه، سی 
دی ها، اينترنت، موی بازيكن ها و چهرهای 
مشهور داخلی و خارجی مثل فوتباليست ها 
و هنرپيش��ه ها و كانال های ماهواره ای به 
خصوص كانال فشن برداشته می شود و به 
خاطر هم به آن فشن می گويند. به گفته او 
بيشتر مشتری هايش جوان هايی هستند كه 
برای درست كردن موهای خود با مدل های 
 فش��ن هفته ای دو س��ه بار به آرايشگاهش
می آيند. كيوان می گويد: طی هفته گذشته 
يكی از بازرس��ان اتحاديه آرايش��گاه های 
مردان��ه به همراه ي��ك مأم��ور اداره اماكن 
نيروی انتظامی، با مراجعه به آرايش��گاهش 

از او خواس��ته تا مدل موهای خود را تغيير 
دهد و از مدل های فش��ن و برداشتن ابرو 
 كار نكن��د وگرن��ه آرايش��گاهش را پلمب
می كنند. نيروی انتظام��ی از اول مرداد ماه 
 در ي��ك طرح جدي��د، برخورد ب��ا آن چه
»مدل ه��ای غربی مو و منح��رف« خوانده 
ش��ده را ش��روع كرده اس��ت. محمد علی 
نجف��ی، رئيس اداره اماك��ن نيروی انتظامی 
هم هفته گذش��ته خبر از بس��ته ش��دن 13 
آرايش��گاه مردانه به خاطر اقدام به برداشتن 
ابرو و اس��تفاده از مدل موه��ای غربی داد. 
البت��ه پيش از ش��روع طرح ت��ازه پليس در 
م��ورد برخورد با م��دل موی پس��رها، در 
قوانين اتحاديه آرايش��گاه های مردانه هيچ 
گون��ه منعی ب��رای زدن مدل ه��ای غربی 
وجود نداشته است. طبق بخشنامه ای كه از 
س��وی اتحاديه آرايشگاه های مردانه صادر 
ش��ده است در صورت مش��اهده تخلف از 
 س��وی آرايشگاه ها اول به آن ها تذكر داده
می شود و بعد در صورت تكرار، آرايشگاه 
آنها به ص��ورت موقت تعطيل و اگر مجدد 
 تكرار ش��ود، جواز كس��ب آرايشگاه باطل
 م��ی ش��ود. البت��ه مس��ئوالن بس��ياری از
آرايش��گاه های مردانه اين نظر را ندارند و 
معتقدن��د محدود كردن آرايش��گاه ها نمی 
 توان��د جلوی جوان��ان را بگي��رد و آنها را
وا دارد كه موهايش��ان را با مدل های غربی 
آرايش نكنند. مسئول يكی از اين آرايشگاه 
ها كه آرايشگاهش برای چند روز از سوی 
اتحاديه بسته شده است، می گويد: بسياری 
از جوان ها، خودش��ان اين م��دل ها را در 
 خانه با كمك خواهر و مادرش��ان درس��ت
می كنند؛ م��دل هايی كه حتی به عقل جن 

هم نمی رسد. 
مدل های پر خرج

برای درست كردن مو مطابق مدل هايی كه 
نزد جوان های ايرانی فشن خوانده می شود 
بايد پول خرج كرد.در ب��ازار لوازم آرايش 
تهران قيمت قوطی های چس��ب مو از دو، 
س��ه هزار تا 12 هزار تومان، اس��پری های 

تافت از دو، س��ه هزار ت��ا پنج هزار تومان، 
قوطی های ژل از هزار تا هفت هزار تومان، 
واك��س مو از هزار تا س��ه ه��زار تومان و 
دس��تگاه اتوی مو از 15 ه��زار تا 60 هزار 
تومان است. متوسط دستمزد يك آرايشگر 
هم برای زدن مو به سبك فشن، بين پنج تا 
ده هزار تومان اس��ت كه نس��بت به شهرت 
آرايش��گاه، موقعيت مكان��ی آن و همچنين 
 مي��زان زمانی ك��ه برای آراي��ش مو صرف
می ش��ود فرق می كند. بهنود، طرفدار مدل 
فشن است و هفته ای 20 هزار تومان برای 
درس��ت ك��ردن موهايش خرج م��ی كند. 
 او م��ی گويد: هفته ای دوبار به آرايش��گاه
م��ی روم و خودم هم هر روز نيم س��اعت 
برای درست كردن موهايم وقت می گذارم. 
او می گويد: س��ن من با پدرم فرق می كند. 
من جوان هس��تم و نباي��د موهايم را مدل 
قديم��ی بزنم. پر هزينه ب��ودن مدل موهای 
های فشن به اين معنی نيست كه استفاده از 
آنها تنها در بين جوانان پول دار و در تهران 
رايج اس��ت. اش��كان كه خود اهل يكی از 
شهرستان های استان كهگيلويه و بويراحمد 
اس��ت و به همراه برادرش تنها آرايش��گاه 
فش��ن شهرشان را اداره می كرده می گويد: 
خيلی از جوان ها برای اصالح موهايشان با 
مدل های فش��ن صف می كشيدند و گاهی 
برای چند هفته بع��د هم وقت می گرفتند. 
درس��ت ك��ردن و زدن مدل های »فش��ن« 
 گاه دردس��رهايی را ه��م به دنب��ال دارد و
م��ی تواند ب��ه جز برخ��ورد ه��ای پليس 
مش��كالت ديگری را به همراه داشته باشد. 
نيما 24 س��اله و دانش��جوی عمران از اين 
دردس��ر ها م��ی گويد: دوس��ت دارم مدل 
موهايم را به س��ليقه خ��ودم تغيير دهم. به 
عن��وان مثال زمانی جل��وی موهايم را از ته 
می زدم و پش��ت آن ها را بلند می كردم اما 
خانواده ام دوست نداشتند و مردم به من در 

خيابان خيلی بد نگاه می كردند. 
برخوردهای گاز انبری 

هرچن��د مدل موهای وي��ژه و آرايش های 

فش��ن، اين روزها ميان پس��ران بيش��تر به 
چش��م می خورد، ام��ا گرايش به داش��تن 
ظاهری نامتعارف و باب روز، گرايشی تازه 
نيست و هر زمان به شكل و گونه ای رايج 
بوده اس��ت. ناصر قاس��م زاده، روانشناس 
كه ب��ه گفته خود در بين كس��انی كه به او 
مراجعه می كنند جوان های طرفدار فش��ن 
هم حض��ور دارند، می گويد:  اين قضيه را 
 در ابت��دای س��ن جوانی و پاي��ان نوجوانی
می بيني��م. اين يك ويژگ��ی دوران جوانی 
است، يك جور نشان دادن خود به ديگران 
و خودنماي��ی ك��ه در ص��ورت هدايت و 
كنترل می تواند به سالمت روان هم كمك 
كن��د. او می گويد: نبايد به دنبال پيدا كردن 
بيماری در اين جوانان باش��يم. داشتن مدل 
موهای ويژه به ش��كلی مب��ارزه با وضعيت 
موجود اس��ت كه دلخواه آن ها نيست و به 
جای برخورد، بايد روی خواس��ته های اين 
جوانان بررس��ی هايی ص��ورت بگيرد و به 

آنها الگوهايی را ارائه داد.
مدل های میخی، سیخی 

البت��ه در ايران خيلی از آرايش��گرها و افراد 
هم هستند كه از مدل های فشن خوششان 
نمی آيد و حتی نام اين مدل ها را نش��نيده 
 ان��د و اي��ن مدل ه��ا را بد و »سوس��ولی«
می دانند. حسن، يكی از اين افراد است. او 
 77 س��ال دارد و 60 سال است آرايشگری

می كند. او صاحب آرايش��گاهی اس��ت كه 
هنوز ماش��ين های برقی سلمانی به آن راه 
نيافته و در آن همچنان از ماش��ين دس��تی 
استفاده می شود؛ آرايشگاهی با يك صندلی 
آرايشگری و يك آينه بزرگ در روبه روی 
آن. در اين آرايش��گاه هيچ خبری نه از ژل 
اس��ت و نه از تافت و واكس مو. آرايشگاه 
تنه��ا با جعبه های تيغ، كاس��ه های برنجی 
كوچك كه برای درست كردن كف ريش از 
آن ها استفاده می شود، شانه های مختلف و 
شيشه های خالی ادكلن های قديمی تزئين 
ش��ده است. حسن بهترين مدل هايی را كه 
می تواند بزند ايتاليايی، فرانس��وی، آلمانی 
و كرنلی معرفی می كند كه در گذش��ته مد 
بوده اس��ت.  او می گويد: چند س��ال پيش 
مغ��ازه جا برای س��وزن انداخت��ن نبود، اما 
 ح��اال مش��تری چندانی ندارم، بيش��تر بچه
 مدرسه ای ها، مشتری های قديمی و كسانی كه
می خواهند موهايش��ان را كوتاه كوتاه كنند 
و پ��ول كمی بدهند پيش من م��ی آيند. او 
م��ی گويد: حاال جوان ه��ا موهای خود را 
 م��دل ميخی و س��يخی می زنن��د و روغن
می زنند به كله هايشان. او هيچ چيز درمورد 
مدل های فشن نشنيده است و تا اسم مدل 
تيفوس را می ش��نود م��ی گويد: دوره آخر 
زمان ش��ده. تيفوس كه يك مرض است نه 

مدل مو. 
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص

عضو شركت فرآوری و توليد سوخت اورانيوم ايران:

اهمیت صنعت هسته ای کمتر از صنعت نفت نیست 
عض��و ش��ركت ف��رآوری و توليد س��وخت اورانيوم 
اي��ران در برنامه انجمن علمی – دانش��جويی فيزيك 
 دانش��گاه ش��هركرد ب��ه مناس��بت روز مل��ی فناوری
هس��ته ای تصريح كرد: اهميت صنعت هسته ای اگر 

بيشتر از صنعت نفت نباشد كمتر از آن هم نيست.
به مناس��بت بزرگداش��ت روز ملی فناوری هسته ای، 
برنام��ه ای ب��ا عنوان »ما توانس��تيم« ب��ا حضور نيلی 
از ش��ركت فرآوری و توليد س��وخت اورانيوم ايران 
)فاتس��ا(، توس��ط انجمن علمی – دانشجويی فيزيك 

دانشگاه شهركرد در اين دانشگاه برگزار شد.
اين برنامه با بزرگداش��ت ياد و خاطره شهدای علم و 
تحقيق، ش��هيدان دكتر مس��عود علی محمدی و دكتر 
علی ش��هرياری، توسط دكتر رئيسی از اعضای هيأت 

علمی گروه فيزيك دانش��گاه ش��هركرد آغاز شد و با 
بحث پيرامون ابعاد مختلف فناوری هس��ته ای توسط 
مهن��دس نيلی ادامه يافت. نيلی در جمع دانش��جويان 
 دانش��گاه ش��هركرد تصري��ح ك��رد: اهمي��ت صنعت
هس��ته ای اگر از صنعت نفت بيش��تر نباشد كمتر از 
آن هم نيس��ت. وی با بيان تاريخچه صنعت هسته ای 
در ايران به بيان مباحث علمی غنی س��ازی و شكافت 
اورانيوم همچنين تبيين انواع دس��ته بندی راكتورهای 

هسته ای و مواد به كار رفته در آنها پرداخت.
گفتنی اس��ت در اين جلس��ه تدابير امنيتی راكتورها، 
راكتور نيروگاه هس��ته ای بوش��هر، حادث��ه چرنويل 
و وقاي��ع اخير مرتب��ط با راكتورهای ژاپ��ن نيز مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرفت. نيلی از چرخه سوخت 

هس��ته ای منابع اورانيوم در جهان و ايران درصدهای 
مختلف منابع اورانيوم موجود در كشورهای مختلف 
جهان و همچنين موقعيت مناطق اكتش��افی اين منابع 
در گس��تره ايران س��خن گرفت و درباره تأسيس��ات 
مختلف مرتبط با فناوری هس��ته ای در نقاط مختلف 
كش��ور اطالعات��ی در اختيار دانش��جويان دانش��گاه 
شهركرد قرار دارد. همچنين درباره تأسيسات فرآوری 
اورانيوم، بسته های س��وخت و مديريت پسمانداری 
ني��ز مباحثی را برای دانش��جويان تش��ريح كرد. نيلی 
با اش��اره به بحران انرژی در آينده اهميت س��وخت 
هس��ته ای در تولي��د انرژی و داليل نياز بش��ر امروز 
 به اس��تفاده از س��وخت هس��ته ای در تولي��د انرژی

را بيان كرد.

با موافقت رئيس سازمان ميراث فرهنگی كشور 

ارتفاع ساخت و ساز در بافت های تاريخی فرهنگی اصفهان افزايش يافت

حاج رسوليها باز هم 
رئيس شورای شهر شد 

اعضای هيأت رئيس��ه ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان به مدت يك سال 
ديگر انتخاب ش��دند. در جلسه روز شنبه اين ش��ورا از طريق رأی گيری 
با ورقه اعضای هيأت رئيسه شامل رئيس، نايب رئيس، خزانه دار، سخنگو 
 و منشی انتخاب ش��دند. بر اين اساس جهت انتخاب رئيس، از بين آقايان
حاج رس��وليها و ش��يران به عنوان كانديداهای اين مسئوليت عباس حاج 
رسوليها از مجموع 11 رأی مأخوذه، موفق به كسب 7 رأی شد و به عنوان 

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان به مدت يك سال انتخاب گرديد. 
ش��يران نيز دو رأی كسب كرد و دو نفر نيز رأی سفيد دادند. برای انتخاب 
نايب رئيس نيز آقايان داودی و شيران كانديدا شدند كه سيد كريم داودی با 
هفت رأی به عنوان نايب رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان انتخاب شد و 
شيران دو رأی كسب كرد. سخنگو، خزانه دار و منشی شورای اسالمی شهر 

اصفهان نيز بر اساس آرا زير در مسئوليت های خود ابقا شدند.
 ابوالفض��ل قربان��ی از مجم��وع ده رأی مأخوذه با هش��ت رأی به عنوان 
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان انتخاب، وحيد فوالدگر از مجموع 
ده رأی مأخوذه با كس��ب ده رأی به عنوان خزانه دار شورای اسالمی شهر 
اصفهان منصوب ش��د و عليرضا نصراصفهانی از مجموع ده رأی مأخوذه 
با كس��ب هفت رأی به عنوان منشی شورای اسالمی شهر اصفهان انتخاب 
گرديد. گفتنی است مدت فعاليت اعضای هيأت رئيسه شورای اسالمی شهر 

اصفهان يك ساله خواهد بود.

دبير اجرايي خانه كارگر كاشان:
كارگران موثرترين قشر جامعه هستند

دبير اجرايي خانه كارگر كاش��ان گفت: كارگران در عين حال كه مؤثرترين 
قشر نظام در همه دوران ها بوده اند از محروم ترين جمعيت ها نيز محسوب 
مي ش��وند. ماش��اءاله زهتابي در جمع اعضاي اجرايي خانه كارگر كاشان با 
تبريك هفته كارگر به كارگران زحمتكش عرصه اقتصاد كشور گفت: هفته 
كارگر فرصت خوبي براي مس��ئوالن است تا ضمن رسيدگي به مشكالت 
كارگران به خواس��ته هاي صنفي اين قش��ر زحمتكش نيز توجه كنند. وي 
خاطرنشان كرد: اميدواريم در اين هفته فرصتي فراهم شود تا كارگران بتوانند 
مشكالت خود را از طريق رسانه هاي ديداري و شنيداري به خصوص رسانه 

ملي به گوش مسئوالن و متوليان برسانند.
 ب��ه گفته وي صدا و س��يما نقش مهمي در معرفي دس��تاوردهاي صنعتي 
و معرفي نقش كارگران در توس��عه كش��ور دارد. دبير اجرايي خانه كارگر 
كاش��ان در ادامه با اش��اره به حضوركارگران در تمامي عرصه هاي انقالب 
افزود: كارگران با حضور در تظاهرات و با اعتصابات مستمر و مكرر، كمر 
رژيم ستم شاهي را شكستند. وي افزود: جامعه كارگري در زمان تظاهرات و 
مبارزات عليه رژيم منفور پهلوي اولين قشري بودند كه حمايت خود را از 

نظام اسالمي اعالم كردند. 
 زهتابي با اش��اره ب��ه اين كه در جنگ تحميلي نيز كارگ��ران در جبهه هاي
دفاع مقدس حضور همه جانبه اي داش��تند، تصريح كرد: در پشت جبهه و 
در س��نگر اقتصاد نيز كارگران لحظه ا ي اجازه ندادند چرخ هاي اقتصادي از 
حركت باز بماند. وي همچنين با اشاره به مشكالت امروز جامعه كارگري 
براي تامين مخارج زندگي خود گفت: قش��ر كارگر امروز با وجود تمامي 
مشكالت معيشتي در هر وضعيتي همگام با واليت فقيه از آرمان هاي مقدس 

نظام جمهوري اسالمي و مقام معظم رهبري دفاع مي كنند.

عضو هيأت علمي دانشگاه اميركبير:
در عصر حاضر به رودخانه زاينده رود 

بي مهري مي شود
عضو هيأت علمي دانش��گاه اميركبير گفت: در عص��ر حاضر به رودخانه 
زاينده رود بي مهري مي شود، چرا كه آب آلوده اي در اين رود در جريان است 

كه بناهاي تاريخي اصفهان را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. 
عبدالعظيم امير ش��اه كرمي در آيين نكوداشت شيخ بهايي و هفته اصفهان 
اظهار داشت: در حال حاضر رودخانه زاينده رود به دليل آلودگي هاي فراوان 

سبب شده كه بناهاي تاريخي اصفهان نابود شود. 
وي اف��زود: براي نجات بناهاي تاريخي اصفهان بايد از رودخانه زاينده رود 
آغاز كرد و اين محور زيبا كه در گذشته با هدف حيات بخشيدن به اصفهان 

طراحي شده را از هر گونه آلودگي پاك كرد.
 اي��ن متخصص س��ازه و ژئوفيزي��ك تصريح كرد: ب��راي تحقق اين مهم 
ش��هروندان مي توانن��د با رعايت و حف��ظ محيط زيس��ت زباله هاي خود 
 را ب��ه اي��ن رودخان��ه نريزند ت��ا در نهايت زاين��ده رود رودخان��ه اي تميز

 شود. 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به درخشش اصفهان در 
عصر صفوي اظهار داشت: در دوره صفوي نگاه ويژه اي نسبت به طبيعت 
و محيط زيست وجود داشت، چنانچه اگر تنها چند نقطه از زمين اصفهان 
 را انتخاب كنيم در نهايت مي توان اين مهندس��ي عصر صفوي را كش��ف

كرد. 
استاد دانشگاه امير كبير تهران در ادامه به نگاه عصر صفوي نسبت به بناهاي 
تاريخي اشاره كرد و ادامه داد: آنها آن چنان به طبيعت ايران و اصفهان آگاهي 
و آشنايي داشتند كه در نهايت توانستند از اصفهان كويري شهري شاه نشين 
بس��ازند. وي ادام��ه داد: در عصر حاضر به رودخانه زاين��ده رود بي مهري 
مي شود، چرا كه آب آلوده اي در اين رود در جريان است كه بناهاي تاريخي 

اصفهان را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. 
امير شاه كرمي با اشاره به اين كه رودخانه زاينده رود حيات شهر اصفهان به 
شمار مي رود، تصريح كرد: با آلوده كردن آن در نهايت حيات شهر اصفهان را 
نيز از بين خواهيم برد. وي با بيان اين كه آب در گذشته و تاريخ ايران همواره 
در تمام دوران مقدس بوده اس��ت، گفت: اين موضوع در عصر صفوي به 

عالي ترين شكل خود مي رسد.

مسئول كتابخانه هاي عمومي اردل خبر داد:
رشد 12 درصدي تعداد اعضاي 
كتابخانه هاي عمومي در اردل

مس��ئول كتابخانه عمومي شهرس��تان اردل گفت: تعداد اعضاي كتابخانه هاي 
عمومي در اين شهرس��تان طي سال گذشته در مقايسه با سال پيش از آن 12 
درصد رشد داشت. اميدعلي هادي با اعالم اين مطلب اظهار داشت: در حال 
حاضر 880 نفر عضو كتابخانه عمومي اين شهرستان هستند كه از اين تعداد 
497 نف��ر زن و 383 نفر آنان مرد اس��ت. وي اف��زود: افزايش تعداد اعضاي 
كتابخانه نشانگر ارتقاي فرهنگ و جايگاه كتاب و كتابخواني در بين مردم اين 
شهرس��تان دارد. هادي تعداد كتابخانه هاي موجود در اين شهرس��تان را بيش 
از 2 باب برش��مرد و گفت: اين دو فضاي كتابخانه در ش��هر اردل و روستاي 
دش��تك استقرار شده است. وي با بيان اين كه بيش از 24هزار جلد كتاب در 
كتابخانه هاي اين شهرستان وجود دارد، گفت: در حال حاضر سرانه مطالعه در 
س��طح اين شهرستان 50 دقيقه است. هادي با اشاره به مهم ترين فعاليت هاي 
صورت گرفته در اين شهرستان در حوزه كتاب و كتابخواني طي سال گذشته، 
افزود: برگزاري پنج نمايش��گاه كتاب، اجراي دو مس��ابقه نقاشي، اجراي دو 
مسابقه كاريكاتور، اجراي دو مسابقه شعر، اجراي يك مسابقه زيارت عاشورا از 
مهم ترين اين برنامه ها محسوب مي شود. وي ادامه داد: برگزاري هفت مسابقه 
كتابخواني، اجراي 10 مس��ابقه قصه خواني كودكان و برگزاري دو نمايشگاه 
عكس همكاري با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي اين شهرستان در فعاليت هاي 
فرهنگي از ديگر اين اقدامات است. هادي از واگذاري قطعه زميني به مساحت 
يك هزار مترمربع در روستاي آليكوه اين شهرستان به منظور احداث كتابخانه 
خبر داد و تصريح كرد: اين قطعه زمين به ارزش 350 ميليون ريال از س��وي 
يكي از ساكنان خير اين روستا به منظور احداث كتابخانه اهداء شده است. وي 
افزود: كتابخواني امر مهمي براي توسعه زير ساخت هاي فكري جامعه است كه 

اين امر بايد در اين شهرستان تقويت شود.

در چهارمحال و بختياري؛
تكميل پروژه هاي راه سازي نيازمند

300 ميليارد ريال اعتبار است
مديركل راه و ترابري چهارمحال و بختياري گفت: تكميل پروژه هاي راهسازي 
در اين استان نيازمند 300 ميليارد ريال اعتبار است. علي عليخاني با اعالم اين 
مطلب اظهار داشت: تكميل كمربندي سه كيلومتري بروجن، تكميل چهارخطه 
بروجن � گندمان، تكميل چهارخطه لردگان � بروجن به طول هفت كيلومتر، 
اجراي روكش آس��فالت 200 كيلومتر از راه هاي روستايي از ديگر پروژه هاي 

راه سازي اين استان است.
وي از نصب تهويه تونل رخ در سال جاري خبر داد و گفت: همچنين باتوجه 
به برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي پل قوسي 380 متري 26 ميليارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شده است. عليخاني با اشاره به احداث پروژه آزادراه در اين 
استان، گفت: احداث پروژه آزادراه مركز اين استان به آزادراه كنار گذر غرب 
اصفهان به عنوان يكي از مصوبات سفر سوم هيأت دولت است كه مطالعات 
اوليه آن انجام شده و به زودي اجرايي خواهد شد. وي بهسازي ساختمان هاي 
راهداري در سطح اين استان را از ديگر اقدامات سال جاري اين اداره كل اعالم 
كرد و گفت: تكميل مطالعه محور ش��هركرد � بازفت � مسجدس��ليمان براي 
تبديل به راه اصلي كش��ور، احداث پل هاي عابر پياده ثابت در دو روستاي از 
توابع بخش ناغان، احداث پل عابر پياده در لردگان، تكميل كمربندي سامان از 

ديگر اين پروژه ها به شمار مي رود. 

با هدف تسريع در زمان عيوب يابي؛
 دستگاه تست خط برق

چهارمحال و بختياري راه اندازي مي شود
معاون بهره برداري شركت توزيع برق چهارمحال و بختياري گفت: به زودي 
يك دستگاه تست خط در اين استان در راستاي يافتن سريع خطا خريداري و 
راه اندازي مي شود. محسن ميرزائيان در نشست بررسي مشكالت پروژه هاي 
برق رساني اين شركت در شهرستان شهركرد با اعالم اين مطلب اظهار داشت: 
يافتن سريع محل خطا و مجهز شدن خودروها به بي سيم هاي كار و تالش در 
راستا پوشش بي س��يم تمام نقاط اين استان و برقراري ارتباط آنالين با مركز 
كنترل شركت توانير به منظور پيگيري وضعيت خاموشي ها از طريق ويدئو از 

مهم ترين مزاياي اين دستگاه است. 
وي در ادامه راه اندازي سيس��تم 121 در راس��تاي پاسخگويي به خاموشي ها 
در اين اس��تان خبر داد و گفت: اين س��امانه به عنوان پل ارتباطي مستقيم بين 
مردم و ش��ركت توزيع برق اين اس��تان و با هدف جمع آوري، دس��ته بندي، 
پيش��گيري خاموش��ي هاي برق و موارد درخواس��تي درباره حوادث برقي به 
طور 24 س��اعته خدمات ارائه مي كند. ميرزائيان افزود: واحد 121 تماس هاي 
مرتبط با بهربرداري و كنترل ش��بكه هاي برق رساني از جمله قطع برق، افت 
ولتاژ خاموش��ي معابر، خرابي كنتور و خاموشي هاي ناخواسته در اين استان 
را پيگيري مي كند. ميرزائيان ميزان س��ختي كار، فاصله مكان مشترك تا محل 
ش��عبه شهرستان شرايط آب و هوايي و صعب العبور بودن منطقه را از جمله 
عوامل موثر در زمان بر بودن رفع خاموشي ها دانست و اضافه كرد: خاموشي ها 
با برنامه يك روز قبل از اجراي خاموش��ي از طريق برق شهرستان ها و رسانه 
اطالع رساني مي شود و خاموشي ها بدون برنامه خارج از كنترل بوده و ممكن 
است در اثر حوادث انساني و طبيعي از جمله توفان و شكسته شدن درختان 
اتفاق افتد. وي با اش��اره به راهكارهاي جلوگيري از خاموشي هاي پيوسته در 
اين اس��تان، بيان داشت: با نصب پوشش براي مقرها و برق گيرها در راستاي 
جلوگيري از پرنده زدگي، نصب تجهيزاتي نظير ريكلوزر يا كليد قدرت برق 
براي رفع خطاهاي گذرا اجراي عمليات خط گرم براي حذف خاموشي ها با 
برنامه سرويس پست ها براي جلوگيري از اضافه بار و نصب قفل شبكه براي 
جلوگيري از فيوز سوزي در هنگام باد مي توان از خاموشي هاي به وقوع پيوسته 

جلوگيري و يا آنها را اصالح كرد.

رئيس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان از موافق��ت رئيس س��ازمان ميراث 
 فرهنگی كش��ور در خص��وص افزايش ارتفاع س��اخت و س��از در بافت های

تاريخی – فرهنگی اين شهر خبر داد.
عباس حاج رس��وليها در آغاز يكصد و نود و پنجمين جلسه علنی اين شورا، با 
اشاره به نشست اخير رئيس سازمان ميراث فرهنگی كشور، استاندار اصفهان و 
رئيس شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: خوشبختانه در اين جلسه توافقات 
بسيار خوب و مثبتی صورت گرفت كه مهم ترين و شاخص ترين آنها تفويض 
كامل اختيارات رئيس س��ازمان ميراث فرهنگی كش��ور به اس��تاندار اصفهان و 
موافقت با افزايش ارتفاع ساخت و ساز در بافت های تاريخی فرهنگی اصفهان 

تا سقف 12 متر بود.
وی در همين زمينه ضمن تقدير ويژه از همكاری های صميمانه مديركل ميراث 
فرهنگی اس��تان اصفهان از اين نشست صميمی و سه جانبه در راستای افزايش 
تعامالت مديريتی ياد كرد و از مش��اور مربوط خواست با توجه به اين موافقت 
ارزشمند رئيس سازمان ميراث فرهنگی كشور، اقدامات بعدی خود را به سرعت 

عملياتی نمايد تا اين مناطق از محدوديت ارتفاع خارج شوند.
حاج رسوليها در ادامه سخنان خود با تبريك فرا رسيدن هفته شورا از اين نهاد 
مردمی به عنوان تبلور مردم س��االری دينی ياد كرد و گفت: با توجه به اين كه 
بحث ش��وراها، ريشه در مباحث قرآنی، دينی، روايی و عقالنی دارد بسياری از 

مشكالت و مباحث می تواند از طريق اين نهاد حل شود.
وی در عين حال از موافقت رؤس��ای قوای س��ه گانه و مسئوالن بلندپايه كشور 
در مورد تحقق مديريت واحد شهری و واگذاری 23 وظيفه خدماتی به شوراها 
خبر داد و گفت: نشاط، پويايی و سرعت كار در مديريت شهری با هيچ يك از 
دس��تگاه های اجرايی و دولتی قابل مقايس��ه نيست چرا كه اين دستگاه ها برای 

تبدي��ل فرصت های خدمت به اجرا، نياز به موافقت های مس��ئوالن ذيربط در 
مركز دارند و اين موافقت ها نيز زمان بر است.

رئيس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان يكی از مهم ترين مباحث در سال جهاد 
اقتصادی را اس��تفاده از ظرفيت های باالی ش��وراها و اصالح س��اختار كشور 
دانس��ت و گفت: وجود 110 هزار نفر نيروی شورايی در كشور بهترين فرصت 

و ظرفيت برای حل مشكالت و خدمت صادقانه به اين مردم عزيز است.

مديركل راه آهن اصفهان:

كاهش 70 درصدی حوادث حوزه راه آهن در اصفهان
مديركل راه آهن استان اصفهان گفت: در سال گذشته 
حوادث و سوانح حوزه راه آهن استان اصفهان تا 70 

درصد كاهش يافت.
بهروز تاكي بيان داشت: بازسازي ايستگاه هاي طول 
خط، بهس��ازي ب��الك فيروزه به سيس��تان، احداث 
س��كوي دوم و ايستگاه كاش��ان از جمله برنامه هاي 
اداره راه آهن اس��تان اصفهان در س��ال گذشته بوده 
اس��ت. وي ادامه داد: نصب و راه اندازي موتورخانه 
ايستگاه ديزيچه، احداث س��اختمان كنترل ترافيك 
ايستگاه باد رود از اقدامات انجام شده در سال گذشته 
در حوزه راه آهن استان بوده است. وي تصريح كرد: 
بازسازي بالك ورتون، سيستان و بازسازي ايستگاه 
زرين شهر به صورت مرحله اي از خدماتي بود كه در 

سال گذشته در راه آهن استان اجرايي شد. مديرعامل 
راه آهن اس��تان اصفهان افزود: همچنين آماده ش��دن 
عملي��ات نصب سيس��تم عالئ��م الكترونيكي و زير 
پوش��ش سي،تي،س��ي و قرار گرفتن آن حداكثر تا 
پايان ارديبهش��ت ماه سال جاري از برنامه هايي است 
ك��ه در اين ماه اجرايي مي ش��ود. وي با بيان اين كه 
كاه��ش 70 درص��دي وقوع حوادث و س��وانح در 
حوزه راه آهن به لحاظ تعداد و خس��ارات وارده در 
سال گذشته از جمله عملكردهاي شاخص اين اداره 
كل بوده اس��ت، گفت: ارائه ب��ه موقع آمار عملكرد، 
گزارش و اطالعات درخواستي از سوي بخش هاي 
مختلف زير مجموعه اين اداره از درخواس��ت هاي 
مديريت مجموعه در س��ال جاري است. تاكي ادامه 

داد: از اقداماتي كه در سال جاري به منظور اجرا در 
حوزه راه آهن اس��تان اصفهان ب��راي آن ها تمهيداتي 
انديش��يده شده، مديريت پرداخت حق اضافه كاري 
كاركنان، س��امان دهي اع��زام كاركنان به مأموريت و 
جلوگي��ري از م��وازي كاري در اي��ن زمينه و تاكيد 
ب��ر نظارت دقيق در اج��را و تاييد صورت وضعيت 
پيمانكاران خواهد ب��ود. وي تصريح كرد: همچنين 
در سال 1390 اداره كل راه آهن استان اصفهان موفق 
ب��ه دريافت تنديس برت��ر اداره كل مديريت بحران 
استانداري اصفهان به دليل انجام طرح هاي عملياتي 
و پيش��گيرانه ك��ه منجر ب��ه كاهش بالي��اي طبيعي 
و كمك رس��اني به موقع به آس��يب ديدگان ناشي از 

حوادث غيرمترقبه شده بود، شد.

نايب رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان:
تالش حداكثری مردم و مسئوالن در جهت پويايی 

و رونق اقتصادی كشور 
نايب رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان تحقق برنامه پنجساله شهرداری را نمود عينی جهاد اقتصادی در 
سال جاری بيان كرد. سيد كريم داودی در نطق قبل از دستور خود در يكصد و نود و پنجمين جلسه علنی 
اين شورا به نامگذ اری امسال به نام سال جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری اشاره كرد و جهاد و تالش 
حداكثری مردم و مسئوالن در جهت پويايی و رونق اقتصادی كشور را مورد تأكيد قرار داد و گفت: با اجرای 
پروژه های احداث سالن اجالس غير متعهدها، مرحله دوم ميدان امام علی)ع(، ادامه بزرگراه شهيد همت و 
تكميل حلقه سوم ترافيكی شهر، تقاطع غير همسطح شهيد الوی، مبلمان شهری جنوب اصفهان، پاركينگ و 
ادامه خيابان باغ گلدسته، پروژه بزرگ شهر روياها، بازسازی محله همت آباد و پروژه های متعدد فرهنگی، 
اين امر مهم در اصفهان تحقق خواهد يافت. وی تالش، همكاری و همدلی مسئوالن استان و شهر اصفهان را 
برای اجرای اين پروژه ها و تحقق دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر سال جهاد اقتصادی ضروری دانست 
و اظهار اميدواری كرد: با اجرای اين پروژه ها، تحولی شگرف و خاص در كالنشهراصفهان ايجاد شود. نايب 
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه سخنان خود با گراميداشت سالگرد تأسيس شوراهای اسالمی 
شهر و روستا، عملكرد اين نهاد در 12 سال گذشته را مثبت ارزيابی كرد و افزود: تالش و اقدامات صورت 
گرفته در كشور در اين مدت با قبل از شروع به كار شوراهای اسالمی قابل مقايسه نيست و كارهايی كه توسط 

شوراهای اسالمی به ويژه كالنشهرها انجام شده نمودی از موفقيت عينی آنهاست.

برپايی نمايشگاه كتاب انتشارات دانشگاه شهركرد
در كتابخانه مركزی اين دانشگاه 

نمايش��گاهی از كتب منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه شهركرد تا س��ال 1390 در اين دانشگاه برپا شده 
است. حمداله مشتاقی، عضو هيأت علمی و رئيس كتابخانه و انتشارات دانشگاه شهركرد هدف از برگزاری 

اين نمايشگاه را معرفی انتشارات دانشگاه شهركرد به دانشجويان اين دانشگاه بيان كرد.
وی همچنين گفت: كتاب هايی كه توسط اعضای هيأت علمی اين دانشگاه تأليف و گردآوری می شود پس 
از ارايه به شورای پژوهشی در صورت تائيد به چاپ می رسد و اين انتشارات با به نمايش گذاشتن آخرين 
انتش��ارات خود در كتابخانه مركزی دانشگاه س��عی در معرفی اين تأليفات دارد. مشتاقی افزود: در نمايشگاه 
كتاب انتشارات دانشگاه شهركرد، 65 عنوان كتاب كه از سال 1371 تاكنون در زمينه های كشاورزی، علوم پايه، 
ادبيات، فنی و مهندسی، هنر و دامپزشكی توسط اعضای هيأت علمی دانشگاه شهركرد منتشر شده به نمايش 
 درآمده اس��ت. بيشترين كتاب های منتشر شده توس��ط اعضای هيأت علمی دانشگاه شهركرد به ترتيب در

زمينه های كشاورزی، علوم پايه و دامپزشكی است.
رئيس كتابخانه دانش��گاه ش��هركرد تعداد كتاب های موجود در كتابخانه مركزی اين دانشگاه را حدود 110 
هزار جلد عنوان كرد و افزود: در اين كتابخانه 246 عنوان مجله فارسی و 320 عنوان مجله التين نيز موجود 
است. همچنين كتابخانه مركزی دانشگاه شهركرد دارای 9 پايگاه اطالعاتی است كه اعضای هيأت علمی و 
دانش��جويان اين دانشگاه می توانند در محدوده دانشگاه از اين طريق به مقاالت علمی و پژوهشی دسترسی 

داشته باشند.

عضو كميته كشوري طب سالمندي:
تعداد متخصصان طب سالمندي در كشور

به انگشتان دست هم نمي رسد
عضو كميته كشوري طب سالمندي گفت: تعداد متخصصان طب سالمندي در كشور به انگشتان دست هم 
نمي رس��د. سيدرضا اس��حاقي در گفتگو با فارس اظهار داشت: بسته خدماتي كه از حدود پنج تا شش سال 
پيش از س��وي وزارت بهداش��ت براي سالمندان تعريف ش��ده بود هنوز به صورت آزمايشي در چند كشور 
در حال اجراس��ت. وي بيان داش��ت: هر طرح كشوري طي يك تا سه س��ال بايد به صورت آزمايشي انجام 
بگيرد اما در حالي كه اين طرح كشوري به علت تعويض مديريتي هاي كه شده با گذشت شش سال هنوز به 
صورت آزمايشي اجرا شده است. عضو كميته كشوري طب سالمندي تصريح كرد: بسته خدماتي سالمندان 
در خانه هاي بهداش��ت و درمان، مراكز بهداش��ت و بيمارستان ها به صورت سلسله مراتبي در حال اجراست. 
وي ادامه داد: بخشي از طرح كه حالت آموزشي براي سالمندان و خانواده داشته با موفقيت انجام گرفته و با 
استقبال بسياري روبه رو شد. اسحاقي افزود: بخشي ديگري از بسته هاي خدماتي تعريف شده براي سالمندان 
نياز به تكنولوژي يا احتياج به پرستار يا پزشك دارد و از همين رو هزينه  بر بوده و در اين راستا تاكنون ضعيف 
عمل ش��ده اس��ت، اما نسبت به فعاليت هاي انجام شده قابل چشم پوشي است. وي با بيان اين كه بايد ساالنه 
بودجه خاصي براي سالمندان اختصاص دهيم، اضافه كرد: در حال حاضر نزديك به 8 ميليون نفر از جمعيت 
 ايران را سالمندان تشكيل مي دهند كه نزديك به 40 تا 50 درصد از سالمندان با چند بيماري دست و پنجه نرم

مي كنند. 

دبير انجمن صنفي مرغ داران اصفهان:

قيمت فعلي مرغ به ضرر توليدكنندگان است
دبير انجم��ن صنفي مرغداران اصفهان گفت: با توجه به اين ك��ه هيچ يارانه اي براي 
توليدكنندگان مرغ در نظر گرفته نشده قيمت فعلي مرغ به ضرر توليدكنندگان است. 
بهرام پاكزاد اظهار داشت: دولت اگر مي خواهد مرغ را با قيمتي ارزان به مردم ارائه دهد 

بايد يارانه مرغ را به توليدكنندگان داخلي پرداخت كند.
وي تصريح كرد: بايد اصالحاتي در مورد واردات مرغ گوشتي به كشور انجام گيرد و 
از ورود مازاد بر مصرف به داخل كشور جلوگيري شود. دبير انجمن صنفي مرغداران 
اصفهان تأكيد كرد: در ش��رايطي دولت تصميم واردات مرغ را به كشور اجرايي كرده 
است كه پرورش دهندگان مرغ در داخل، توانايي توليد مرغ با كيفيتي به مراتب باالتر 
از مرغ هاي وارداتي را دارند. وي با اشاره به مشكالت توليدكنندگان مرغ گوشتي افزود: 

در حال حاضر 35 درصد واحدهاي توليدي در استان اصفهان به دليل واردات بي رويه 
و عدم نقدينگي ضررهاي زيادي را متحمل ش��ده و غير فعال ش��ده اند. پاكزاد تأكيد 
كرد: براي توليد مرغ گوشتي هزينه هايي از قبيل جوجه ريزي، دامپزشكي، غذاي طيور، 
سوخت، هزينه برق، آب و كارگر الزم است. وي تصريح كرد: با آغاز طرح هدفمند 
شدن يارانه ها قيمت هر آنچه كه براي توليد و پرورش هر مرغ الزم است، افزايش پيدا 
كرده و توليدكننده در اين ميان بدون داشتن كمك هزينه بايد با متحمل شدن ضرر مرغ را 
به فروش برساند. دبير انجمن صنفي  مرغ داران  اصفهان ادامه داد: در حال حاضر قيمت 
هر كيلو مرغ زنده در اصفهان دو هزار و250 تومان به فروش مي رسد و اين موضوع 

ضرر توليدكنندگان را در پي دارد.
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  زاینده رود

براس��اس آخرين برآوردها كاهش پنج درصدي مصرف آب 
ش��رب و نيز كاهش 5/7 درصد مصرف برق از زمان اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها نس��بت به مدت مش��ابه سال 88 از 
آثار مثبت اين رويداد مهم بوده اس��ت. ميانگين مصرف آب 
ش��رب كش��ور حدود 5 ميليارد مترمكعب در سال است كه 
وزارت نيرو در نظر دارد با استفاده از بخشي از منابع حاصل 
از هدفمندي يارانه ه��ا در بخش آب كاهش ميزان تلفات در 

شبكه و نيز كاهش هزينه تمام شده آب را محقق مي كند.
به نقل از پايگاه اطالع رساني دولت هم اكنون ميزان تلفات در 
شبكه هاي آب ايران حدود 16 تا 18 درصد است كه با در نظر 
گرفتن آب هايي كه بهاي آن دريافت نشده افزون بر 28 تا 30 
درصد خواهد ش��د. اين در حالي است كه استاندارد جهاني 

تلفات در شبكه هاي آب تنها 8 تا 12 درصد مي باشد.
يكي از محاس��ن اج��راي قانون هدفمندي يارانه ها ش��فاف 
بودن نحوه محاسبه آب در قبوض جديد است به طوري كه 
هزينه هايي مانند تبصره دو و سه، آبونمان و جريمه حذف و 

تنها قيمت آب و ماليات بر ارزش افزوده درج مي شود. 
شايان ذكر است: قيمت آب بها شهري با سه ضريب كيفيت، 
اس��تحصال و آماي��ش جغرافيايي و متوس��ط هر متر مكعب 
2500 ريال محاس��به مي شود كه اين ضرايب در نحوه تعيين 

قيمت آب بها اثرگذار است.
از سويي قيمت نهايي آب به 10 طبقه تبديل شده و طبقه بندي 
با فاصله طبقاتي پنج متر براي خانواده ها در نظر گرفته ش��ده 
كه مي توانند با مديريت مصرف در طبقات پايين تر با پرداخت 
هزين��ه آب بها كمتر قرار گيرند. در بخ��ش برق نيز افزايش 
بازده��ي نيروگاه ه��ا، كاهش مي��زان تلفات ب��رق و افزايش 
به��ره وري انرژي برق از آثار مثب��ت اجراي قانون هدفمندي 

يارانه ها اس��ت كه در نهايت به كاهش شدت مصرف انرژي 
منجر مي ش��ود. يكسان شدن صورتحساب هاي برق مصرف 
مش��تركان جهت امكان محاسبه براي هر نوع قشري از ديگر 
آثار مثبت اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست. در اين قبوض 
آبونمان حذف شده و تنها 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده به 

قبوض اضافه شده است.
گفتني اس��ت در اين قانون نرخ مص��وب تعرفه هاي برق در 
بخش خانگي هر كيلو وات 450 ريال و در مناطق گرمس��ير 
140 ريال تعيين شده و طبق اطالعات دو ماه گذشته الگوي 
كنوني محاس��به نرخ برق در فصل تابس��تان در چهارمنطقه 
گرمسير كشور پابرجاست. از سويي نرخ مصوب تعرفه برق 
در بخش عمومي هر كيل��و وات 582 ريال در بخش دولتي 
1200 ري��ال و در بخش آموزش بهداش��ت، اماكن مذهبي و 
مراكز شبانه روزي نگهداري معلوالن هر كيلو وات 250 ريال 
تعيين شده است. در بخش توليد كشاورزي نيز قيمت جديد 
هر كيل��و وات برق 140 ريال و در بخش صنعت و معدن و 
س��اير مصارف به ترتيب 400 ريال و 1200 ريال مي باش��د. 
براساس اعالم وزارت نيرو ميانگين قيمت جديد برق تجاري 
1000 ريال در هر كيلو وات اس��ت كه در س��ه پله محاسبه 
مي گردد. بررسي ها نشان داده كه حدود 80 درصد مغازه ها در 
كل كشور با قيمت هاي جديد مصرف،  هزينه روزانه شان بيش 

از 5000 ريال نمي باشد.
شايان ذكر است: ميزان انرژي توليدي داخل كشور از ابتداي 
س��ال 89 تا اواس��ط زمس��تان 89 بيش از 205 هزار و 659 
گيگاوات ساعت بوده است كه در مقايسه با 191 هزار و 961 
گيگا وات ساعت انرژي توليدي زمان مشابه سال 88 ، 7/14 

درصد افزايش نشان داده است.
تأثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر سرمايه گذاري در 

صنعت آب و برق:

بررس��ي ها نش��ان داده كه با اجراي اين قان��ون انگيزه بخش 
خصوصي براي مشاركت در طرح هاي توسعه اي وزارت نيرو 
افزايش يافته و در نتيجه دولت مي تواند به راحتي تصدي گري 
خ��ود در اين بخش را كاهش دهد. اين در حالي اس��ت كه 
وزارت نيرو افق روشني را از نظر رونق حضور سرمايه گذاران 
داخل��ي و خارجي در اين بخش پي��ش روي خود مي بيند و 
اميدوار اس��ت كه با اجراي قان��ون هدفمندي يارانه ها انتظار 
موردنظر سرمايه گذاران جهت سرمايه گذاري در صنعت آب 

و برق ايران تأمين شود.
ب��ه نق��ل از پايگاه اطالع رس��اني دولت وزير ني��رو در يك 
نشس��ت خبري گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، 
ش��رك�ت هاي زير مجموعه وزارت نيرو را به مجموعه هايي 
كارا، به��ره ور و س��ود ده تبديل مي كند. بنابراين صنعت برق 
مي تواند از تلفات شبكه و فرسودگي نيروگاه ها فاصله گرفته 
و به سوي نوسازي و بازسازي تجهيزات و خطوط انتقال برق 

و گسترش نيروگاه ها گام بردارد.

احتمال نتيجه گيري از اكتشاف اولين 
ذخاير نفت و گاز ايران در خزر

تا پايان سال
مديرعامل شركت حفاري شمال با اشاره به حفر چاه اكتشافي توسط 
س��كوي حفاري اميركبير در درياي خزر گفت: حفر چاه اكتش��افي 
براساس اطالعات خام لرزه نگاري و زمين شناسي صورت مي گيرد 
بنابراي��ن اميدوارم كه در س��ال جاري اين عمليات به نتيجه برس��د. 
هدايت اله خادمي در گفتگو با فارس گفت: ش��ركت حفاري شمال 
در حال حاضر با يك ش��ركت خارجي به نام دراگون اويل مش��غول 
همكاري است. وي ادامه داد: تا كنون 26 حلقه چاه براي اين شركت 
تركمنستاني حفاري كرديم به طوري كه يكي از موفقترين پروژه هاي 
خارجي شركت حفاري شمال محسوب مي شود. مدير عامل شركت 
حفاري ش��مال با اشاره به حفاري س��كوي اميركبير گفت: در حال 
حاضر مشغول حفر چاه اكتشافي با اين سكوي حفاري هستيم و حفر 
چاه ها براساس اطالعات لرزه نگاري و زمين شناسي و اطالعات خام 
ص��ورت مي گيرد. خادمي تصريح كرد: تا وقتي كه عمليات حفر چاه 
اكتشافي را تكميل نكنيم مشخص نيست كه در اين ميدان بتوانيم گاز 
و يا نفت پيدا كنيم ولي اميدوارم كه در س��ال جاري اين عمليات ما 

نتيجه دهد و به گاز و يا نفت برسيم.

بازار كار كشور بايد
 براي توسعه اشتغال زنان مهيا شود 

كارش��ناس اقتصادي حوزه كار معتقد است: با وجود اين كه زنان به 
لحاظ تحصيلي و مهارتي نه تنها كمتر از مردان نيستند، بلكه در برخي 
موارد هم نس��بت به مردان پيش گرفته اند، بنابراين بازار كار كش��ور 
براي توسعه اش��تغال زنان بايد بيشتر مهيا شود. عليرضا حيدري در 
گفتگ��و با ايرنا با تأكيد بر اين كه در ب��ازار كار نبايد تفاوتي براي به 
كارگيري زنان و مردان باش��د، افزود: زنان و مردان بايد به تساوي از 
فرصت هاي شغلي بهره مند شوند و باال بودن نرخ بيكاري زنان جوان 

حكايت از بيكاري گسترده در ميان آنها است. 
حيدري گفت: متاسفانه در بسياري از كشورها و از جمله ايران تفاوت 
دستمزد ميان مردان و زنان در مقابل كار مساوي مشاهده مي شود. بي 
ش��ك جامعه اي مي تواند در مسير توس��عه گام بردارد كه از نيروي 
كار زنان به نحو شايس��ته اي بهره مند شود. توانمندي زنان مترادف 
با توانمندي جامعه است. به گفته اين كارشناس حوزه كار، متأسفانه 
 هزينه هاي��ي ك��ه جامعه براي ارتق��اي آموزش زنان انج��ام مي دهد،
نمي تواند از نيروي كار آنها بهره مند شود و بسياري از زنان پس از 
نااميدي از بازار كار، خانه دار مي شوند و در زمره جمعيت غير فعال 

قرار مي گيرند.
 وي مي��زان بيكاري در ميان زنان را 46/5 درصد اعالم كرد و افزود: 
اين ميزان بيكاري نش��ان مي دهد به دليل شرايط اقتصادي زنان جوان 
در جستجوي كار هستند و هنوز از بازار كار كشور، خارج نشده اند. 
حيدري تاكيد كرد: بنابراين با اين ميزان بيكاري در ميان زنان 15تا 24 

ساله ، بازار كار كشور نياز به تحرك و پويايي بيشتر دارد. 

خبر

تأثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر مصرف آب و برق ايرانيان

براي اولين بار در فوالد مباركه:
ساخت و بهره برداري از ترانس پست 400 كيلوولت كوره هاي قوس الكتريكي

در راس��تاي بومي س��ازي تجهيزات و تبديل تحريم ها و تهديدهاي شركت هاي خارجي به فرصت، اين بار ترانس پست 400 
كيلوولت فوالد مباركه با همت و تالش كارشناسان و شركت هاي سازنده داخلي بومي سازي شد. بهرام كل كيان مهندس فرآيند 
ناحيه انرژي و س��ياالت ف��والد مباركه اين خبر را داد و افزود: اين تجهيز كه تران��س T7A-N نام دارد با ظرفيتي معادل 220 
مگاولت آمپر قابليت تبديل 400 كيلوولت به 63 و به 5/30 كيلوولت با همكاري كارشناسان فوالد مباركه و شركت ايران ترانسفو 
ساخته و در مدار توليد مورد بهره برداري قرار گرفت.وي با بيان اين كه ترانس هاي مشابه قبلي ساخت شركت هاي هيتاچي ژاپن 
و زيمنس آلمان بوده است، ادامه داد: اين پروژه بالغ بر 80 ميليارد ريال هزينه در بر داشته كه 35 ميليارد ريال آن مربوط به خريد 
ترانس و 45 ميليارد ريال آن نيز مربوط به خريد ساير تجهيزات نصب، تست و راه اندازي ترانس بوده است. ايشان زمان ساخت 
و نصب اين ترانس را دو س��ال اعالم كرد و گفت: با بهره برداري از اين ترانس حس��اس عالوه بر جلوگيري از خروج مقادير 
قابل توجهي ارز كشور و ايجاد فرصت هاي شغلي، انرژي الكتريكي موردنياز كليه طرح هاي توسعه زيرسقف كوره هاي قوس 
الكتريكي فوالدسازي فوالد مباركه هم تأمين خواهد شد كه به جاست از كليه عزيزاني كه در اين خصوص مساعدت و تالش 

نمودند تقدير و تشكر به عمل آوريم.

با حضور شهرداران شهرستان مباركه بررسی شد:
مديريت اقتصادی و استفاده بهينه از منابع موجود در شركت فوالد مباركه

در جريان بازديد شهرداران شهرستان مباركه از سايت سرباره های فرآوری شده شركت فوالد مباركه، و جلسه ای كه به اين منظور 
با مديريت توسعه و تكامل منطقه ای شركت برگزار گرديد؛ مديريت اقتصادی بر ضايعات دفنی شركت فوالد مباركه مورد بحث 

و گفتگو قرار گرفت.
سعيد اعرابی، رئيس خدمات جنبی توسعه و تكامل منطقه ای شركت فوالد مباركه با اعالم اين خبر گفت: با توجه به مسئوليت  
اين مديريت در تحقق مسئوليت های اجتماعی و رعايت استاندارد های محيطی و بهبود شرايط زيست محيطی شركت مقرر شد 
در سالی كه از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی معرفی شده است، با مديريت اقتصادی بر ضايعات دفنی و 
كاهش آنها، به ويژه سرباره های فرآوری شده با همكاری واحدهاي مختلف شركت، نسبت به فعال سازی پروژه های مختلف در 

اين خصوص و كاربردی نمودن سرباره ها در طرح های مختلف عمران شهری اقدام گردد.
رئيس خدمات جنبی، تعامل با سازمان های منطقه ای در راستای مسئوليت های اجتماعی شركت را از اهداف مهم اين مديريت 
بيان نمود و گفت: شركت فوالد مباركه كماكان آمادگی همكاری با كليه مسئوالن ذيربط به خصوص در توسعه راه های شهری و 

روستايی شهرستان  و تحويل سرباره ها را دارد. 

مزايده
1/358 آگه��ي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه: 17 الي 20614-2/772 شش��دانگ عرصه و 
اعيان يكبابخانه )قطعه اول تفكيكي( پالك ش��ماره 5985/14 مجزي شده از پالك 5958/2 
به مس��احت 235/50 مترمربع واقع در بخش 3 اصفهان به آدرس: اصفهان خيابان وليعصر- 
خيابان صغير اصفهاني نبش س��ه راه صغير ابتداي خيابان كمال پالك 3 كه اسناد مالكيت آن 
در صفح��ات بش��ماره 65 و 383 و 386 بش��ماره هاي 5791 و 17583 و 17584 دفاتر 60 
و 112 امالك با ش��ماره چاپي 497520 و 072583 و 072584 بنام هاي آقاي مهرداد ش��ب 
انگيز فرزند غالمعلي بشناس��نامه 1075 صادره از حوزه 4 اصفهان متولد 1347 و خانم رويا 
شب انگيز فرزند مهرداد بشناسنامه 1271324024 منطقه يك اصفهان متولد 1371 )بواليت 
پدرش( و خانم فريبا اس��ماعيل پور فرد فرزند حس��ين بشناس��نامه 10066 صادره از حوزه 
6 تهران متولد 1348 )هر كدام نس��بت به دو دانگ( ثبت و صادر ش��ده اس��ت كه طي نامه 
35800/ ش-87/11/9 اداره ثبت منطقه ش��مال اصفهان حدود اربعه بدين ش��رح مي باش��د: 
ش��ماالً بطول اول بديوار اشتراكي با خانه پالك 5959 بطول 4/50 متر مربع، دوم در قسمت 
بديوار اش��تراكي با خانه پالك 5958/3 بترتيب بطول هاي 3 متر و 7/80 متر كه قسمت اول 
آن غرب مجاور است شرقا بطول 20/55 متر ديوار به ديوار خانه قطعه دوم تفكيكي، جنوبا 
بطول 16/30 متر ديواريس��ت به پياده رو خيابان كمال،  غربا بطول 14/60 متر ديواريست به 
پالك 5958/1 حقوق ارتفاقي ندارد. كه طبق نظر كارشناس رسمي پالك فوق بصورت يك 
واحد آپارتمان مسكوني و دو واحد مغازه تجاري در همكف و انباري در زير مغازه ها بوده 
و اعياني ساختمان شامل يك واحد آپارتمان مسكوني بمساحت 139/5 مترمربع و دو واحد 
مغازه تجاري بمس��احت 96 مترمربع و زيرزمين انباري بمساحت 96 مترمربع بوده و داراي 
بناي يك طبقه س��اختمان با قدمت قديمي مي باش��د و از طرف جنوب به گذر خيابان كمال 
)بر خيابان( مي باشد و حد جنوبي اصالحي دارد. اسكلت ساختمان فلزي و سقف ها تيرآهن 
و آجر، نماي خارجي س��نگ، س��طوح داخلي ديوارها گچ و رنگ، درب و پنجره ها پروفيل،  
درب ه��اي داخل��ي چوبي با چارچوب فل��زي، داراي دو اطاق خواب، پذيرايي، س��رويس 
بهداشتي، آشپزخانه با كابينت فلزي، آبگرمكن گازي، كف موزائيك، مفروش موكت، سيستم 
گرمايش��ي بخاري گازي، سيستم سرمايشي كولر آبي مي باشد داراي انشعابات آب، برق، گاز 
و فاقد پاركينگ با توضيح اينكه دو واحد مغازه تجاري )برنج فروشي و شيريني فروشي كه 
زيرزمين ها در تصرف آنها مي باش��د( در حال حاضر فعال و در تصرف مس��تأجر مي باشند 
كه طبق اس��ناد رهني ش��ماره 129219-89/12/27 )تعويض وثيقه( و 113418-80/1/8 و 
114177-80/3/28 و 129221-82/12/27 و 137087-84/8/22 دفت��ر اس��ناد رس��مي 15 
اصفهان در رهن بانك صادرات اصفهان واقع مي باش��د از س��اعت 9 الي 12 روز س��ه شنبه 
مورخ 90/3/10 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقي- 
چهار راه اول س��مت چپ به مزايده گذارده مي ش��ود. مزايده از مبلغ پايه 5/777/000/000 
ريال )پنج ميليارد و هفتصد و هفتاد و هفت ميليون ريال( ش��روع و به هركس خريدار باشد 
به باالترين قيمت پيش��نهادي نقدا فروخته مي ش��ود. الزم به ذكر اس��ت پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد 
مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه 
پ��س از مزايده در صورت وجود م��ازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مس��ترد مي گردد. ضمنًا اين آگهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفه��ان مورخ 90/2/5 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطيل��ي روز مزايده به روز 

بعد موكول مي گردد.
م الف/ 690                         اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
مزايده

1/384 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه: 005 و 003-2/828 شش دانگ آپارتمان واقع 
در طبقه زيرزمين پالك ش��ماره 15202/825 مجزي ش��ده از پالك شماره 15202/455 به 
مس��احت 143/70 مترمربع با قدر الس��هم از عرصه مشاعي و مشاعات كه عبارتند از عرصه 
مش��اعي و راه پله و حياط و پاركينگ مش��اعي پالك هاي 455 و 824 و 828 و 829 فرعي 
واقع��ات در بخش پنج ثبت اصفهان ب��ه آدرس: اصفهان خيابان جي خيابان ش��هيد رجائي 
خيابان 13 آبان خيابان بهار 4 )شهرك فاضل( كوچه گل نيلوفر پالك 262 كدپستي 67643 
الي 67639-81599 كه سند مالكيت آن در صفحه 77 دفتر 120 امالك ذيل شماره 20352 
با ش��ماره چاپي 329890 ثبت و صادر ش��ده است با حدود: شماالً اول به طول 5 متر ديوار 
و پنجره است به كوچه دوم در سه قسمت كه قسمت اول شرقي و سوم غربي به طول هاي 
5 متر ديوار مش��ترك و 2/50 متر درب و ديوار مش��ترك و 5 متر ديوار مش��ترك با راه پله 
مش��ا عي 824 فرعي س��وم به طول 3/50 متر ديوار و پنجره اس��ت به كوچه ش��رقًا به طول 

14/20 متر ديوار به ديوار پالك 15202/454 جنوبًا اول به طول 3/50 متر ديواري اس��ت به 
بقيه عرصه دوم به طول 7/50 متر درب و ديوار و پنجره  اس��ت به حياط ش��ماره 828 فرعي 
غربًا به طول 14/20 متر ديوار به ديوار پالك 15202/456 كه طبق نظر كارش��ناس رس��مي 
پالك فوق يك آپارتمان در يك مجتمع س��ه واحدي مي باش��د و نوع س��ازه بتني و س��قف 
تيرچه بلوك، نماي خارجي آجرنما س��ه سانتي با تركيب سنگ، نماي داخلي گچ و رنگ و 
راه پله ها س��نگ با نرده فلزي، كف آشپزخانه سراميك و ديوار بغل كاشي، كابينت آشپزخانه 
فلزي، كف هال موزاييك، دو خوابه، ديوار بغل پاركينگ س��نگ، كف حياط موزائيك فرش 
و قدمت بيش از 7 س��ال مي باشد. سيستم گرمايش گاز شهري و سيستم سرمايش كولر آبي 
و داراي اش��تراكات آب و گاز مش��ترك و برق اختصاصي مي باش��د و طبق اعالم بستانكار 
مورد رهن داراي بيمه مي باشد. ملكي خانم پژمان آزاد زاد فرزند الياس كه طبق اسناد رهني 
ش��ماره 129890-83/02/29 و 143662-85/12/01 دفترخان��ه 15 اصفهان در رهن بانك 
ملي اصفهان واقع مي باشد از ساعت 9 الي 12 روز دوشنبه مورخ 90/3/23 در اداره اجراي 
اس��ناد رس��مي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقي- چهار راه اول خيابان الهور به 
مزايده گذارده مي ش��ود. مزايده از مبلغ پايه نهصد و پنج ميليون و س��يصد و ده هزار ريال 
ش��روع و به هركس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذكر 
اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراك 
و مص��رف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باش��د و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض 
ش��هرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم ش��ده يا نش��ده باشد به 
عهده برنده مزايده اس��ت ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي 
باب��ت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد مي گ��ردد. ضمنًا اين آگهي در 
يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 90/2/5 درج و منتش��ر مي گردد و در 

صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد.
م الف/ 768                         اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
مزايده

1/385 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالسه: 2/806-456 ششدانگ عرصه و اعياني يك باب 
خانه پالك شماره 2421 فرعي مجزي شده از 1221 فرعي از 15190 اصلي واقع در بخش 
5 اصفهان به انضمام شش��دانگ جوي متروكه پالك ثبتي ش��ماره 16798 فرعي از 15190 
اصلي به مساحت 9/20 مترمربع كه با پالك فوق الذكر بصورت يك باب خانه درآمده و سند 
مالكيت آن در يك جلد به شماره 882257 و شماره ثبت 167674 در صفحه 233 دفتر 910 
امالك بخش 5 ثبت اصفهان سابقه ثبت دارد به آدرس: شهرستان اصفهان- خيابان احمدآباد 
خيابان مهرگان كوچه شادكام پالك 48 كه سندمالكيت آن در صفحه 25 دفتر 109 امالك با 
شماره چاپي 101623 و شماره 12767 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً به گل انداز 
جوي اس��نجان به طول 9/5 شرقًا بديوار اش��تراكي با خانه 15190/1221 باقيمانده به طول 
24/65 متر جنوبًا اول درب حد فاصل اس��ت به كوچه اش��تراكي بين پالك مذكور و پالك 
15190/1221 باقيمانده به طول يك متر دوم ديواريست به ديوار خانه پالك 15190/1132 
به طول 8/65 متر غربًا ديواريس��ت به ديوار خان��ه 15190/1146 دوم به ديوار خانه نامبرده 
سوم ديواريست به ديوار خانه مذكور جمعاً به طول 24 متر حدود ششدانگ جوي متروكه كه 
طبق نظر كارش��ناس رسمي پالك فوق داراي 363 مترمربع اعياني شامل زيرزمين با كاربري 
انباري همكف در تراز 60- بصورت مس��كوني پاركينگ و طبقه اول با كاربري مس��كوني 
در س��ه سقف احداث با اس��كلت ديوار باربر و فلزي و نماي خارجي آجرنما و سنگ بادبر 
پنجره هاي خارجي پروفيل آلومينيوم طبقه زيرزمين ش��امل دو اتاق و يك س��الن با پوشش 
كف موزاييك و بدنه آجرنما طبقه اول ش��امل هال،  پذيرايي، آش��پزخانه، سه اطاق خواب و 
س��رويس بهداش��تي كه بدنه هال و اطاق ها و قسمتي از آش��پزخانه اندود گچ و رنگ روغن 
درب هاي داخلي چوبي با روكش و رنگ س��يلر و كيلر و مش��خصات طبق همكف مش��ابه 
طبقه اول فقط داراي يك اتاق خواب آب گرم مصرفي بوسيله آبگرمكن مخزني سرمايش به 
وسيله كولر آبي و گرمايش بوسيله بخاري گازي تأمين مي شود كه دو پالك 15190/2421 
و 15190/16798 هر دو تش��كيل خانه مذكور را داده  اند و داراي انشعابات آب و فاضالب 
و گاز و تلفن و دو انش��عاب برق مي باش��د. ملكي خانم مهنار هداييان كه طبق س��ند رهني 
ش��ماره 21273 دفترخانه 106 اصفهان در رهن بانك ملي ايران شعبه اصفهان واقع مي باشد 
از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 90/3/21 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در 
خيابان هش��ت بهشت شرقي- چهار راه اول س��مت چپ به مزايده گذارده مي شود. مزايده 
از مبل��غ پاي��ه 2/991/600/000 ريال ش��روع و به هركس خريدار باش��د به باالترين قيمت 
پيش��نهادي فروخته مي ش��ود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد 
و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي 

آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت 
وج��ود م��ازاد، وجوه پرداختي باب��ت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد 
مي گ��ردد. ضمنًا اين آگهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 90/2/5 

درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد.
م الف/ 767                           اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
تأسيس

2/115 ش��ماره: 900 آگهي تأس��يس ش��ركت كاوش��گران نقش جهان نما )سهامي خاص(. 
خالصه اساسنامه و اظهارنامه شركت كاوشگران نقش جهان نما سهامي خاص كه در تاريخ 
90/1/24 تحت شماره 785 با شناسه ملي 10980157594 در اين اداره به ثبت رسيده و در 
تاريخ 90/1/24 از لحاظ امضاء ثبت تكميل گرديده اس��ت و براي اطالع عموم در روزنامه 
زاينده رود چاپ اصفهان آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: انجام كليه فعاليت هاي معدني 
عمراني نقش��ه برداري از قبيل طراحي- مش��اوره، نظارت اجراء و پيمانكاري عمليات شامل 
اكتش��اف- اس��تخراج- امور ساختماني- راه سازي- سدس��ازي تونل سازي شامل حفاري- 
تحكي��م و الينينگ- امور نقش��ه برداري و كلي��ه فعاليت هاي بازرگان��ي از قبيل صادرات و 
واردات، خري��د و ف��روش،  توليد و تهيه و توزيع كاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تس��هيالت 
دولتي و خصوصي- صرفًا جهت تحقق اهداف شركت و كليه امور ترخيص كاال، گمركات 
كش��ور ش��ركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي- مشاركت و سرمايه گذاري در 
ش��ركت هاي دولتي و خصوصي، 2- مركز اصلي شركت: اردستان بلوار شهيد بهشتي كوچه 
ارديبهشت پالك 18 كدپستي 43811-83818، 3- سرمايه شركت: يك ميليون ريال منقسم 
به يكصد سهم با نام هر يك به ارزش ده هزار ريال كه 35 درصد آن نقداً پرداخت و مابقي 
در تعهد صاحبان سهام شركت مي باشد، 4- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 
5- اولين مديران و صاحبان امضاء: آقاي عليرضا زائري اميراني به سمت مديرعامل و آقاي 
حم��زه زائري اميراني به س��مت رئيس هيئ��ت مديره و آقاي اباذر زائري اميراني به س��مت 
نايب رئيس هيئت مديره براي مدت دو س��ال انتخاب ش��ده اند و كليه اوراق و اسناد مالي و 
تعهدات ش��رك با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره و مهر ش��ركت معتبر خواهد بود. 
6- اختيارات مديرعام��ل: آقاي عليرضا زائري اميراني نامبرده مجري مصوبات هيئت مديره 
خواهد بود، 7- بازرسان اصلي و علي البدل: آقاي مجتبي كبريايي زاده فرزند اصغر به سمت 
بازرس اصلي و آقاي ياس��ر زائري اميراني فرزند حس��ن بازرس علي البدل ش��ركت براي 
مدت يك س��ال انتخاب ش��دند، 8- روزنامه زاينده رود جهت درج در آگهي هاي ش��ركت 

انتخاب گرديد. 
م الف/ 40                                  فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

 
احضار 

2/120 نظر به اينكه آقاي مهدي ابراهيمي فرزند قدمعلي شكايتي عليه قاسم خسروي فرزند 
حس��ن مبني بر تحصيل نامشروع وجه و غصب عنوان مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
900096 ب 2 ثبت اين ش��عبه و وقت حضور ظرف يك ماه پس از انتشار آگهي مي باشد با 
توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك 
نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت به 
عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. 
م الف/ 1181    دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4 اصفهان

 
ابالغ رأي

2/122 ش��ماره دادنامه: 8909970350601615، ش��ماره پرون��ده: 8909980350600788، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890801، خواه��ان: تعاوني اعتبار ثامن االئمه ب��ا وكالت آقاي علي 
بهنام به نش��اني بهارستان خ الفت پ 180، خوانده: آقاي ايرج سربازي به نشاني اصفهان خ 
الله خ فروردين پ 79 فعاًل مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه وجه چك، گردشكار: دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص دع��واي تعاوني اعتبار ثامن االئمه با وكالت آق��اي علي بهنام به طرفيت آقاي 
ايرج سربازي فرزند حسين به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال قسمتي از وجه چك 
شماره 503609 مورخ 88/5/22 عهده بانك رفاه شعبه مركزي اصفهان به انضمام خسارات 
دادرسي و تأخير تأديه، از توجه به دادخواست تقديمي وكيل خواهان و با توجه به تصاوير 
مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت صادره از ناحيه بانك محال عليه به تاريخ 88/5/25 

و ب��ا عناي��ت به اينكه دعواي مطروحه و داليل اس��تنادي خواهان از ه��ر گونه ايراد و دفاع 
خوانده مصون مانده اس��ت دادگاه دعواي مطروحه را محمول بر صحت تشخيص و مستنداً 
به مواد 249 و 313 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني رأي 
ب��ر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
هزينه دادرس��ي و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه و پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ 
ص��دور گواهينامه عدم پرداخت لغايت اجراي دادنام��ه كه از ناحيه اجراي احكام برابر نرخ 
ش��اخص قيمت ها محاس��به و وصول و ايصال خواهد ش��د، در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ي نمايد رأي ص��ادره غيابي و از تاريخ ابالغ ظرف مهلت بيس��ت روز قابل واخواهي در 

همين دادگاه است.
م الف/ 1185                    محمدي- رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ اجرائيه

2/124 كالس��ه: 112843-4130 بدينوسيله به: آقاي كوروش علي پور فرزند علي به شماره 
شناس��نامه 1266 صادره از آبادان س��اكن: ش��اهين شهر- خيابان فردوس��ي- فرعي 2 غربي 
مؤسس��ه باران 2- خانم فاطمه نس��اء بهدان فرزند علي به ش��ماره شناسنامه 18544 صادره 
از خرمش��هر ساكن: شاهين ش��هر- خيابان عطار- فرعي 2 شرقي نيم فرعي دوم پالك 2 كه 
برابر گزارش واحد ابالغ دادگستري شاهين شهر شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر 
قرارداد ش��ماره 1136-85/12/2 تنظيمي در بانك س��په- شعبه س��ه راه خانه اصفهان مبلغ 
43/862/058 ميليون ريال بابت اصل، مبلغ 10/363/376 ميليون ريال بابت خسارت تأخير 
تا تاريخ 89/9/30 و ذمه روزانه به مبلغ 24/635 ريال به مديريت ش��عب بانك س��په منطقه 
اصفهان بدهكار مي باش��يد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه 
نموده، پس از تش��ريفات قانون��ي اجرائيه صادر و به كالس��ه 112843-4130 در اين اداره 
مطرح مي باشد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از 
تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است و فقط يك نوبت در روزنامه 
زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي گردد،  ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي 
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش��ار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 1139                       اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
ابالغ اجرائيه

2/125 پرونده كالسه: 4342-90/1/31-2/856-703 بدينوسيله به تراب استكي اورگاني به 
آدرس اصفهان خيابان ش��يخ صفي بعد از چهار راه س��وم پالك 10 بدهكار پرونده كه برابر 
گزارش مأمور مربوطه نش��اني فوق مورد شناس��ايي واقع نگرديده اب��الغ مي گردد كه برابر 
س��ند رهني ش��ماره 121329-86/5/17 تنظيمي در دفترخانه 12 اصفهان، بستانكار مبادرت 
ب��ه صدور اجرائيه كالس��ه فوق را نموده كه برابر آن مبل��غ 974/720/000 ريال اصل طلب 
563/201/769 ريال جريمه تأخير و از 89/5/1 روزانه مبلغ 744/066 ريال بانضمام مبلغ و 
حق الوكاله متعلقه بدهكار مي باش��يد كه خس��ارت تأخير تا روز پرداخت نيز طبق مفاد سند 
رهني به آن اضافه مي گردد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مراتب فقط 
يك نوبت در روزنامه زايند ه رود چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتش��ر و از زمان 
درج در روزنامه اجرائيه ابالغ ش��ده محس��وب مي گردد چنانچه ظ��رف مدت مقرر در ماده 
34 اصالحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن نس��بت به پرداخت بدهي 
خود اقدام ننمائيد بنا به تقاضاي بس��تانكار پ��س از ارزيابي تمامي مورد وثيقه و قطعيت آن 
حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي و با برگزاري مزايده نس��بت به وصول 
مطالبات مرتهن و حقوق دولتي اقدام خواهد ش��د و جز آگهي مزايده آگهي ديگري منتش��ر 

نخواهد شد.
م الف/ 1138                       اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ
2/127 ش��ماره 823-89 خواهان: الهام كاظمي فرزن��د رحمت اله، خوانده: مصطفي منطقي 
فرزند حبيب، خواس��ته: طالق، آق��اي مصطفي منطقي فرزند حبيب خواه��ان الهام كاظمي 
دادخواس��تي به طرفيت شما به خواسته طالق ارائه نموده است كه قرار ارجاع امر به داوري 
صادر گرديده است لذا با توجه به مجهول المكان بودن شما بدينوسيله به شما ابالغ مي گردد 
ظرف مهلت بيست روز از تاريخ نشر اين آگهي داور خود را به شعبه چهارم حقوقي زرين 
ش��هر كتبًا معرفي نمايند در غير اينصورت وفق مقررات اقدام خواهد ش��د. الزم است داور 

واجد شرايط مقرر در قانون به جهت داوري باشد.
م الف/ 174                                             مديريت شعبه چهارم حقوقي زرين شهر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 25 APRIL 2011 محيط زيست

حفظ محيط زيست از نظر قانونی، اخالقی و اجتماعی يك 
ضرورت اجتناب ناپذير اس��ت، كم توجهی به اين نكته در 
واق��ع كم توجه��ی به اصل زندگی بر روی زمين اس��ت. از 
طرف ديگر توس��عه آبزی پروری در كشور ما يك ضرورت 
اقتصادی اس��ت زيرا ذخاير طبيعی آبزي��ان ما چه در آبهای 
داخلی و چه در آب های س��رزمينی در ش��مال و جنوب، نه 
امروز و ن��ه در آينده به هيچوجه جوابگوی تقاضا نخواهند 
بود همچنين در شرايط كنونی كه موضوع اشتغال در جامعه 
ما بسيار پراهميت است، چون آبزی پروری مي تواند زاينده 
فرصت های ش��غلی مول��د و ارزش افزوده باش��د، بنابراين 
توس��عه آبزی پروری هم غيرقابل اجتناب مي ش��ود. اكنون 
مدتهاست كه اين پرس��ش مطرح است كه آيا توسعه آبزی 
پروری با حفاظت از محيط زيست در تضاد و تناقض است؟ 
آي��ا اگر تداخلی بين اين دو وج��ود دارد مي توان يكی را بر 
ديگری ارجح دانس��ت؟ آيا توس��عه آبزی پروری در جهت 
توس��عه پايدار انجام مي ش��ود؟ يا برخالف آن؟ نگارنده كه 
تحصيالتی در زيس��ت شناسی جانوری و دريايی و تجاربی 
در زمينه آبزی پروری دارد اعتقاد دارد كه آبزی پروری اگر با 
اصول و مبانی حفظ محيط زيست همراه شود نه تنها تضادی 
با محيط زيس��ت ندارد بلكه مي تواند كمك به حفظ محيط 

زيست و در جهت توسعه پايدار هم باشد. 
دوستی آبزی پروری و محيط زيست 

شك نيس��ت كه هر فعاليتی در طبيعت مي تواند تأثيراتی بر 
محيط زيس��ت داشته باشد اما ما بايد بدانيم كه آبزی پروری 
مي تواند حامی و دوست محيط زيست هم باشد!! درك اين 
پديده چندان پيچيده نمی باش��د كه در زير به چند نمونه از 

آن اشاره مي كنيم:
جلوگيری از انقراض نسل گونه های تجاری 

يكی از راه های كمك به توسعه پايدار كمك به حفظ گونه ها 
و تنوع آنها در طبيعت استنسل گونه های تجاری آبزيان بعلت 
صيد بی رويه بيش از س��اير گونه ه��ا در معرض خطر قرار 
گرفته است. از اين رو توسعه آبزی پروری مي تواند به چند 
طريق به حفظ و بقاء نس��ل اين گونه ها كمك كند. پرورش 
آبزيان به منظور بازسازی ذخاير از دست رفته طبيعی كمك 
مؤثری به حفظ و بقاء نس��ل گونه هايی است كه به هر دليل 
در معرض خطر قرار دارند. ش��روع آبزی پروری در كشور 
نيز ابتدا با همين هدف بوده است. امروزه چندين گونه مهم 
در كش��ور به طور مصنوعی تكثير و پ��س از پرورش اوليه 
در طبيعت رهاسازی مي شوند. شايد اگر اين كارها صورت 
نمی گرفت نس��ل برخی از اين گونه ها تاكنون منقرض شده 
بود. آبزی پروری همچنين مي تواند فش��ار صيد بی رويه را 
از روی ذخاي��ر طبيعی آبزيان كاهش دهد و از اين طريق به 

حفظ محيط زيست كمك كند. وجود گونه های پرورش در 
بازار بعلت دسترسی آسان و در همه فصول و هر جا، تازگی 
محصول، قيمت به نسبت پائين و امكان توليد براساس ذائقه 
مص��رف كنن��دگان و تقاضا در مجم��وع مي توانند به حفظ 
گونه های تجاری در طبيعت كم��ك مؤثری بنمايند. آمارها 
نش��ان مي دهند كه اكنون درصد بسيار بااليی از نياز مصرف 
كنندگان ماهی در كش��ور ما از طريق آبزيان پرورشی تأمين 
مي شود. حجم توليدات آبزيان پرورشی در سال 86 به تنهايی 
بيش از سه برابر حجم ماهيان صيد شده از دريای خزر بوده 
اس��ت كه اگر اين مقدار ماه��ی را از بازار حذف كنيم بدون 
ترديد به علت تقاضای بازار صيد بی رويه شدت گرفته و يا 
تالش صيادی بيشتر مي شود و در نتيجه گونه هايی به سرعت 
بيشتری از آبهای طبيعی حذف مي شوند و اين ضرر سنگين 

به محيط زيست آبی خواهد بود. 
مزارع آبزی پروری کمک به بقاء پرندگان 

پرندگان آبزی و يا كنار آبزی بعضی مهاجر و بعضی س��اكن 
هستند. اين پرندگان بركه های كم عمق را به عنوان محل هايی 
برای چرای خود انتخاب مي كنند. وجود اس��تخرهای بزرگ 
پ��رورش ماهيان گرمابی و ميگو كه ب��ه صورت درياچه ای 
پرورش داده مي شوند بس��تر مناسبی برای تغذيه و زمستان 
گذران��ی اين گروه از پرندگان اس��ت. البت��ه آبزی پروران با 
پرندگان ماهيخ��وار مبارزه مي كنند ول��ی خيلی از پرندگان 
آبزی و كنار آبزی ماهيخوار نيستند. تعداد زيادی از پرندگان 
قدرت غواصی ندارند و از گونه های ديگر آبزی در سطح يا 
كنار آب تغذيه مي كنند. وجود استخرهای پرورش ماهی به 
علت بس��تری كه برای توليد انواع نرم تنان- سخت پوستان 
و دوزيس��تان و كرم ها فراهم مي كند در هر صورت موجب 

جلب انبوه پرندگان مي گردد. 
مزارع پرورش ماهی و گسترش فضای سبز  

پرورش ماهی به دليل اين كه آب را به خاك نزديك مي سازد 
خ��ود به خود مي تواند باعث گس��ترش فضای س��بز گردد. 
فضای سبز ايجاد شده ممكن است به صورت درختان سايه 
دار يا حتی گس��ترش نيزارها و چمنزارها باشد كه همگی از 

نظر بوم شناسی و زيست محيطی دارای اهميت هستند. 
تهديدهای بالقوه آبزی پروری بر محيط زيست 

در مقاب��ل مزايايی كه گفته ش��د خطراتی ني��ز وجود دارند 
 كه نمي توان آنه��ا را ناديده گرفت. در مورد پيامدهای منفی
زيس��ت محيطی پرورش آبزيان آدم ه��ای غيرمتخصص يا 
غيرمس��ئول به صورت اغ��راق آميزی صحب��ت مي كنند به 
طوری كه اين خطر احس��اس مي ش��ود كه با شمشير حفظ 
محيط زيست جلوی توسعه پرورش آبزيان گرفته شود. اين 

پيامدهای منفی را می توان به دو گروه تقسيم كرد. 

گروه اول پيامدهای منفی زيس��ت محيطی ناش��ی از توسعه 
پرورش آبزيان را مي توان به توس��عه غيرمس��ئوالنه پرورش 
ماهی نسبت داد. يعنی توسعه ای كه فقط منافع افراد سودجو 
را در پی دارد و به هيچوجه مورد تأييد انس��ان های طرفدار 
توس��عه پايدار نمی باش��د به طور مثال مي ت��وان به احداث 
مزارع پرورش ماهی در جنگل ها كه با قطع درختان جنگلی 

همراه است اشاره نمود. 
گروه دوم تضادهای بالقوه ذاتی توسعه آبزی پروری با حفظ 
محيط زيس��ت هستند كه وظيفه ما انس��ان ها آن است كه تا 

جائی كه ممكن است از آنها جلوگيری كنيم. 
شايد مهم ترين مشكلی كه در اين ارتباط خودنمايی مي كند 
موضوع پس��اب م��زارع پرورش ماه��ی و ورود آن به منابع 
پذيرنده باشد. بحث پس��اب مزارع ماهی در همه جای دنيا 
مطرح اس��ت و در كش��ورهای پيش��رفته نيز با آن دست به 

گريبان هستند. 
از همين رو امروزه در كشورهايی كه طرفداران حفظ محيط 
زيس��ت در قدرت ق��رار دارند مزارع پ��رورش ماهی را در 
نقاطی كه حساس بوده الزام به ايجاد تأسيسات تصفيه پساب 
كرده اند و اكنون اين نوع تأسيسات در كشورهايی مثل آلمان 
در برخی مزارع ماهی وجود دارند كه با وجود آنها پرورش 
ماهی هيچ گونه مش��كل زيست محيطی ندارد. بنابراين اين 
مش��كل هم قابل حل اس��ت و راه ح��ل دارد و نبايد نگران 
آن بود. پس��اب مزارع پرورش ماهی ح��اوی مقاديری مواد 
آلی اس��ت ك��ه مربوط به فعاليت های حياتی ماهی و س��اير 
گياهان و جانوران آبزی هس��تند. همچنين آزمايشات نشان 
مي دهد ميزان فس��فات ها و نيترات های معدنی و مواد معلق 
هم در پس��اب ها به صورت بالقوه ممكن است وجود داشته 
باش��ند. در اين ميان اگر منبع پذيرنده آب برگشتی از مزارع 
آبزی پروری ظرفيت كافی نداش��ته باشد مي بايستی چاره ای 

انديش��يده ش��ود. مواد معلق يكی از معضالت پس��اب های 
پرورش آبزيان هس��تند اين گونه مواد به علت قطر ذرات و 
ماهيت ها قابل ته نشينی هستند. بنابراين وجود حوضچه ای ته 
نشين كننده با وسعت كافی كه زمان ماند آب را در حدی كه 
مواد معلق آن ته نشين شوند تضمين نمايد مي تواند برطرف 

كننده مشكل مواد معلق باشد. 
توسعه پرورش آبزيان و عدم تأثير بر محيط زيست 

در مواردی توس��عه آبزی پروری تأثيری بر محيط زيس��ت 
ندارد. ديدگاه آاليندگی محيط زيست در تمام موارد »به جز 
موضوع آب« پرورش آبزيان تغييری در محيط زيست ايجاد 
نمی كند. به عنوان مث��ال در مراحل بهره برداری پروژه های 

پرورش آبزيان: 
پرورش آبزيان آلودگی صوتی ايجاد نمی كند. 

پ��رورش آبزيان آلودگی هوا ايجاد نمی كند بلكه بالعكس به 
تلطيف هوا هم كمك مي كند. 

پرورش آبزيان آلودگی خاك ندارد. 
پرورش آبزيان نازيبائی محيط زيست را به همراه ندارد. 

پرورش آبزيان پس��ماندهای جامد و يا غيرقابل برگشت به 
همراه ندارد. 

البته در مرحله س��اخت و ساز ممكن اس��ت تأثيرات منفی 
ضعيفی به وجود آيند كه موقتی هستند. 

نتيجه گيری 
توسعه پرورش آبزيان اگر مس��ئوالنه و مديريت شده باشد 
نه تنها خطری برای محيط زيس��ت ن��دارد بلكه كمك های 
زي��ادی به حف��ظ محيط زيس��ت و تعادل اكوسيس��تم ها و 
تن��وع زيس��تی ه��م مي نماي��د و بنابراين باي��د در انتخاب 
مح��ل طرح های پرورش آبزي��ان و مديريت بهره برداری از 
 مجتمع ها به نكته هاي زيس��ت محيط��ی توجه كافی مبذول

شود.

در چهارمحال و بختياري؛
20 مدرسه آموزش مهارت هاي 
زيست محيطي برگزار مي كنند

پ����رورش و  آم��وزش  ك����ل  اداره   س��الم��ت   كارش��ن��اس 
چهارمح��ال و بختي��اري از اج��راي ط��رح آم��وزش مهارت هاي 
زيس��ت محيطي در 20 مدرس��ه ابتدايي و راهنمايي در س��طح اين 

استان خبر داد.
ب��ه گزارش ف��ارس، بهن��ام اس��ماعيلي در مراس��م نواختن زنگ 
زمي��ن پاك در دبس��تان نور ش��هر بروج��ن با اع��الم اين مطلب 
اظه��ار داش��ت: تبديل كردن ام��ر حفاظت محيط زيس��ت به يك 
 ب��اور ذهن��ي و ع��ادت، تنها راهي اس��ت كه در نهاي��ت به حفظ
محيط زيس��ت مي انجامد و بهتري��ن زمان براي ايجاد چنين باوري 
 نيز از دوران كودكي اس��ت و در اي��ن زمينه مدارس نقش حياطي

دارند.
وي اف��زود: برهمين اس��اس آموزش مهارت هاي زيس��ت محيطي 
ب��ه دانش آم��وزان و فرهنگ س��ازي حفاظ��ت از محيط زيس��ت 
 در مقاب��ل تخريب هاي��ي كه به دس��ت انس��ان ص��ورت مي گيرد،
و مهم تري��ن  ك��ه  ط��وري  ب��ه  داد،  ق��رار  توج��ه   م��ورد 
زيس��ت محي��ط  نگه��داري  و  در حف��ظ  عام��ل   اساس��ي ترين 

است.
اس��ماعيلي از توزي��ع 2 ه��زار س��ي دي آم��وزش مهارت ه��اي 
 زيس���ت محيط��ي در ب�ي��ن م��دارس اب�تداي��ي اي��ن اس��ت�ان،
ب��ا آموزش��ي  س��ي دي  ت�ع��داد  اي��ن  گف��ت:  و  داد   خ�ب��ر 
 ه��دف آم��وزش مهارت ه��اي زيس��ت محيطي و ضرورت ه��اي
ش��ده توزي��ع  دانش آم��وزان  بي��ن  زيس��ت  محي��ط   حف��ظ 

است.
كارشناس س��المت و پيشگيري از آس��يب هاي اجتماعي اداره كل 
آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري خاطرنشان كرد: همچنين 
در سال گذشته نيز يك كارگاه آموزش 50 نفره در راستاي مراقبان 
سالمت و معلمان داوطلب در راستاي مهارت هاي زيست محيطي 

برگزار شد.
هفت��ه  در  فرهنگ��ي  برنامه ه��اي  اج��راي  ب��ر  تأكي��د  ب��ا  وي 
زمي��ن پ��اك، اف��زود: تم��ام روزهاي م��ا باي��د روز زمي��ن پاك 
 باش��د و همگ��ي بتواني��م در راس��تاي حف��ظ محي��ط زيس��ت

بكوشيم.
 اس��ماعيلي با تأكيد ب��ر نقش آموزش و آگاه كردن مردم نس��بت 
به مس��ايل محي��ط زيس��تي، گفت: در ح��ال حاضر ني��ز در دهه  
جهان��ي آم��وزش ق��رار داريم كه از س��وي س��ران كش��ورها به 
مجم��ع عموم��ي س��ازمان ملل توصيه ش��ده اس��ت تا ب��ا جهت 
دادن آموزش ه��اي زيس��ت محيط��ي ب��ه س��وي ترويج انديش��ه 
 توس��عه پاي��دار زمينه ه��اي الزم ب��راي تحق��ق اين مه��م فراهم

شود.
وي همگان��ي ب��ودن آموزش ه��ا را مورد تأكيد ق��رار داد و گفت: 
اي��ن آموزش ها مش��روط بر ت��داوم و اس��تمرار اقدام��ات انجام 
 ش��ده م��ي ت��وان ش��رايط را در چند س��ال آت��ي امي��دوار كننده

تصور كرد.

كارشناس آموزش محيط زیست:
حرمت زمين را در اين هفته

پاس بداريم 
كارشناس آموزش محيط زيست اداره كل حفاظت از محيط زيست 
اس��تان اصفهان، »هفت��ه زمين پاك« را فرصتی برای انديش��يدن به 
طبيعت دانس��ت و گفت: انتظار مي رود مردم سراسر كشور حداقل 
در اين هفته از فعل و انفعاالتي كه آلودگي هاي زيس��ت محيطي را 
در پ��ي دارد بپرهيزند و حرمت زمين را كه تأمين كننده منافع مادي 

و معنوي و محل رشد و نمو آن هاست، پاس بدارند.
فيروزه س��عادتی در گفتگ��و با ايمنا، به بي��ان تاريخچه ای از روز 
جهانی زمين پاك پرداخت و اظهار داش��ت: روز جهانی زمين پاك 
هر ساله در 22 آوريل مصادف با 2 ارديبهشت در تمام دنيا برگزار 
و به همه مردم روی زمين يادآوری می ش��ود كه نبايد سياره خود؛ 

زمين را فراموش كنند و به فكر حفظ آن باشند.
وی ب��ا بيان اين كه روز زمين پاك مناس��بت س��االنه ای اس��ت كه 
ب��ا هدف افزاي��ش آگاهی و تجلي��ل از محيط زيس��ت كره زمين 
نامگذاری شده است، تصريح كرد: در سال 1969، جان مك مونل 
فرزن��د يك مبلغ دينی مس��تقل و عالقمند به عرص��ه دين، علم و 
صل��ح، ايده برگزاری ي��ك روز جهانی به نام روز زمين پاك را در 
همايش يونس��كو درباره محيط زيست مطرح كرد و در همان سال 

پرچم زمين پاك را طراحی كرد.
كارش��ناس آم��وزش محيط زيس��ت اداره كل حفاظ��ت از محيط 
زيس��ت استان اصفهان افزود: تمام كش��ورهای جهان به خصوص 
 كشورهای دوستدار محيط زيست و كشورهايی كه پايبند به قوانين
محيط زيستی هس��تند با حركت های نمادين اين روز و اين هفته 

را گرامی می دارند.
س��عادتی يكی از اين حركت های نمادين را اجرای موس��يقی در 
كش��ورهای طرفدار محيط زيس��ت اعالم كرد و افزود: در اين روز 
 به كس��انی ك��ه تخريب محيط زيس��ت را انجام م��ی دهند، اعالم
می ش��ود كه بايس��تی تغيير رويه داده و بيش��تر به ش��ناخت زمين 
بپردازند و از تخريب آن جلوگيری كنند. وی با بيان اين كه » هفته 
زمي��ن پاك« در كش��ور ما نيز با انجام برنامه ه��ای متنوعی گرامی 
داش��ته می ش��ود، گفت: برگزاری برنامه هايی هم چون پاكسازی 
ميادين ورودی شهرها و محوطه كارخانه ها و صنايع بزرگ توسط 
دولت و س��ازمان های مردم نهاد در اين راس��تا می باشد. سعادتی 
» هفت��ه زمين پاك« را مجالی برای انديش��يدن ب��ه آن چه هزاران 
س��ال، بش��ر را ميزبانی كرده است دانس��ت و بيان داشت: با آغاز 
عصر ماش��ين و پيش��رفت های صنعتی و علمی و رشد روزافزون 
علم گرايی، راه تس��لط انسان بر آرزوی ديرينه اش، يعنی تسلط بر 
طبيعت تا اندازه زيادی هموار شد اما خودخواهی ها و سودجويی 
های انس��ان، انديش��ه سيطره و آگاهی بيش��تر او از جهان اطرافش 
را ب��ه صحنه كارزاری نابرابر ميان او و طبيعت تبديل كرده اس��ت. 
وی با بيان اين كه چند دهه اس��ت كه زنگ های خطر برای زمين 
به صدا درآمده اس��ت، اظهار داش��ت: روزی نيس��ت كه خبرها و 
گزارش هايی از سراسر جهان مخابره نشود و بيانگر نگرانی عميق 
كارشناس��ان از تخريب محيط زيس��ت و به خطر افتادن زندگی بر 

روی كره زمين نباشد.
س��عادتی افزود: انتظار مي رود مردم سراس��ر كشور حداقل در اين 
هفته از فعل و انفعاالتي كه آلودگي هاي زيس��ت محيطي را در پي 
دارد بپرهيزن��د و حرمت زمي��ن را كه تأمين كنن��ده منافع مادي و 
معنوي و محل رش��د و نمو آن هاس��ت، پاس بدارند. وی آموزش 
و فرهنگ س��ازی را مهم ترين حركت در زمينه حفاظت از محيط 
زيس��ت اع��الم كرد و ي��ادآور ش��د: اداره كل حفاظ��ت از محيط 
 زيس��ت استان اصفهان از س��ال 85 تاكنون اين حركت را در راس

فعاليت های خود قرار داده است. 

خبر

توسعه آبزی پروری
و حفاظت از محيط زيست  

بر اس��اس آخرين نتيجه های به دس��ت آمده از مقايسه تصاوير ماهواره اي، در 
فاصله سال هاي 1975 تا 2007 بالغ بر 85800 هكتار از پوشش طبيعي جنگل 

هاي منطقه به زمين هاي كشاورزي تبديل شده است.
به گزارش دبيرخانه پروژه حفاظت از تنوع زيس��تي زاگرس مركزي، ارزيابي و 
بررس��ي روند تغييرات پوشش جنگلي در س��يماي حفاظتي زاگرس مركزي با 
اس��تفاده از فناوري س��نجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي نشان داد كه 
سطحي حدود 96000 هكتار از اراضي جنگلي زاگرس مركزي در طي 32 سال 

تخريب شده و يا دچار تغيير كاربري شده اند.
براس��اس اين گزارش در طي سال هاي 1975 تا 1989حدود 39600 هكتار از 
اراضي جنگلي به اراضي كشاورزي تبديل شده است. اين ميزان در فاصله سال 
ه��اي 1989 تا 2000 رقمي در حدود 24000 هكتار و در دوره 2000 تا 2007 

نيز حدود 22200 هكتار بوده اس��ت. ميثم جعفري، دانش��جوي دكتراي محيط 
زيس��ت ك��ه يكي از تهيه كنندگان اين گزارش بوده م��ي گويد: به طور كلي در 
مجموع 85800 هكتار در طي سال هاي 1975 تا 2007 پوشش طبيعي جنگلي 

به پوشش كشاورزي تبديل شده است.
اين كارش��ناس خاطرنشان مي كند: به طور كلي بيش��ترين ميزان تبديل اراضي 
جنگل��ي در منطق��ه زاگرس مركزي به اراضي كش��اورزي بوده اس��ت و عمده 
ترين دليل آن نيز استعداد و توان توليد زياد اين اراضي براي توليد محصوالت 

كشاورزي است.
اين در حالي اس��ت ك��ه با حمايت دول��ت در اجراي طرح ه��اي آبخيزداري 
و مديري��ت و احي��اء اراضي باير و بال اس��تفاده منطقه، مي توانس��تيم ش��اهد 
گس��ترش اراضي كشاورزي در اين اراضي و رش��د و شكوفايي كشاورزي در 

منطقه باش��يم نه اينكه جنگل ه��ا را به مزارع كش��اورزي تبديل كنيم. وی مي 
افزاي��د: بنابراين به منظور به حداقل رس��اندن تخري��ب و تغيير كاربري طبيعي 
زمي��ن در جه��ت حفظ تنوع زيس��تي منطق��ه، اجراي طرح ه��اي جنگلداري، 
 مرتع��داري و حفاظتي اراضي، ضرورتي انكار ناپذير اس��ت و بايد به آن توجه

شود.
پروژه حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي با حمايت مالي تسهيالت جهاني 
محيط زيست)GEF(، برنامه عمران ملل متحد و سازمان حفاظت محيط زيست 

از سال 2007 عمليات اجرايي خود را آغاز كرده است.
حفاظت از تنوع زيس��تي، تقويت نظام مناطق حفاظت شده و كاربري پايدار در 
بخش هاي كش��اورزي، جنگلداري، مراتع، آب و توريسم از جمله اهداف اين 

پروژه است. 

از سال 1975 تا 2007 رخ داد، 

تبديل 86 هزار هکتار از جنگل هاي زاگرس مرکزي به زمين هاي کشاورزي 

ناي��ب رئيس اتحاديه صناي��ع بازيافت ايران ب��ا بيان اين كه روزان��ه در ايران 
50 ميلي��ون كيلوگ��رم زبال��ه توليد مي ش��ود گفت: به دليل نظ��ارت نكردن و 
 بي توجهي س��ازمان محيط زيس��ت 70 درصد صنايع بازيافت كش��ور تعطيل

شده اند. 
كاميار فيلس��وفي در گفتگو با مهر در آس��تانه روز جهاني زمي��ن پاك با انتقاد 
از عملكرد س��ازمان محيط زيس��ت كش��ور در حمايت و نظارت بر واحدهاي 
بازيافت كش��ور گفت: زماني كه در سال 85 طرح مديريت پسماند به تصويب 
رسيد سازمان محيط زيست مسئول نظارت بر اجراي دقيق اين طرح شد تا به 
درستي اجرا شود ولي س��هل انگاري مسئوالن اين سازمان موجب شد پس از 
گذشت 4 سال از تصويب اين طرح 70 درصد صنايع بازيافت تعطيل شوند. 

وي افزود: امروز صنايع بازيافت كش��ور مجبورند مواد اوليه خود را از دس��ت 
زبال��ه جمعكن ها و مافياي طالي كثيف خريداري كنند كه در فصل زمس��تان 
قيمتها باال و در تابس��تان پايين اس��ت و نبض بازار در دس��ت اين دوره گردها 
اس��ت. نايب رئيس اتحاديه صنايع بازيافت ايران با بيان اين كه بيش از 4 سال 
اس��ت كه هيچ گونه ناظري از سوي س��ازمان محيط زيست از صنايع بازيافت 
بازدي��د و نظارت نكرده اند گفت: ده ها بار با روس��اي قبلي و فعلي س��ازمان 

محيط زيس��ت و قائم مقام اين س��ازمان مكاتبه كرده ايم ولي حتي وقتي براي 
ديدار هم به اعضا نداده اند.

ايران قابليت ساليانه 10 هزار ميليارد تومان درآمد از بازيافت دارد
فيلس��وفي با اش��اره به اهميت بازيافت در محيط زيست انس��اني در كشورها 
گفت: ما براي برنج، چاي، زيتون و... پژوهش��كده داريم ولي در مورد بازيافت 
هي��چ گون��ه مركزي ب��راي تحقيق و پژوهش در كش��ور نيس��ت در حالي كه 
اي��ران ه��م تكنولوژي و هم نيروي متخصص اين صنع��ت را دارد و مي تواند 
 حداقل به طور ميانگين س��اليانه تا 10 ه��زار ميليارد تومان از اين طالي كثيف

بهره برداري كند. 
توليد روزانه 50 ميليون کيلوگرم زباله در ايران

فيلس��وفي اظهار داش��ت: ايراني ها روزانه 50 ميليون كيلو زباله توليد مي كنند 
در حالي كه تنها 5 درصد آن بازيافت شده و به چرخه بازمي گردد و اين يك 
فاجعه اس��ت. وي گفت: س��ازمان محيط زيس��ت صندوق صندوقي به عنوان 
صندوق ملي محيط زيست ايجاد كرده كه در آمدش از همان جرائم و عوارض 
است ولي براي يك صنايع بازيافت چند ميلياردي تنها 12 ميليون وام مي دهد 

آن هم با سند ملكي كه در نوع خود قابل تامل است.

کشف گونه جديد مارمولک
در کشور 

مدير عامل مؤسسه خزنده شناسی 
پارس نسبت به انقراض دو گونه 
خزنده بومی كشور هشدار داد و 
گفت: دو گونه تمساح و سوسمار 
بوم��ی كش��ور به دلي��ل تخريب 
زيس��تگاه ه��ا و خشكس��الی در 

معرض انقراض قرار دارند.
 اميد مظف��ری در گفتگو با مهر، 
با اش��اره به وضعي��ت خزندگان 
كشور، يادآور شد: در حال حاضر 
120 گونه مارمولك و سوس��مار 

در كشور وجود دارد كه برخی از آنها در طبقه بندی حفاظتی قرار دارند.
 وی نس��بت به اتقراض نسل اين خزندگان هش��دار داد و يادآور شد: جثه 
اين دسته از جانوران هرچه بزرگتر می شود آسيب پذيرتر می شوند چراكه 
راحت تر شكار می شوند.مدير عامل مؤسسه خزنده شناسی پارس، تمساح 
گاندو را از گونه های بومی در حال انقراض كش��ور دانست و خاطرنشان 
كرد: زيستگاه اين نوع تمساح در منتهی اليه گوشه جنوب شرقی كشور در 

طول مرز ايران و پاكستان حوزه آبريز باهوكالت قرار دارد.
مظفری ادامه داد: اين منطقه از كوه های كم آب و بيابان تش��كيل ش��ده و 
تا رودخانه س��رباز در بلوچستان گس��ترده شده است. اين منطقه زيستگاه 
تمساح تاالبی و منحصر به فرد ايرانی به نام گاندو است كه در آبگيرهای 
كم عمق رودخانه زندگی می كند.اين محقق خزنده شناس، شكار بی رويه 
و خشكسالی را از عوامل كاهش جمعيت اين گونه بومی تمساح ذكر كرد. 
وی با تأكيد بر اين كه در ايران دو تا س��ه گونه سوس��مار در كشور وجود 
دارد، اضافه كرد: بزمجه يا سوسمار خار دم از ديگر گونه های بومی ايران 
اس��ت. اين خزندگان دارای 50 تا 60 سانتيمتر طول هستند و بر روی دم 
آنها پولك های بس��يار بلند و تيغ مانندی وجود دارد و گياهخوار هستند. 
اين نوع سوسمار در اقصی نقاط كشور وجود دارد ولی در برخی مناطق به 

دليل تخريب زيستگاه ها، در معرض تهديد قرار دارند.
وی از كشف گونه جديد مارمولك در كشور خبر داد و در اين باره توضيح 
داد: در س��فرهای اكتشافی موفق به كشف گونه ای مارمولك در تپه های 

مرنجاب شديم. 

توليد روزانه 50 ميليون کيلوگرم زباله در ايران 

گرم شدن اقيانوس ها
و انقراض گونه هاي دريايي

باال رفت��ن دماي اقيانوس ها باعث ش��ده تا بس��ياري از گونه هاي دريايي 
در معرض خطر انقراض قرار بگيرند. به گزارش فارس، تحقيقات نش��ان 
مي دهد افزايش س��ريع دماي آب اقيانوس ها در برخي از نقاط دنيا سبب 
ش��دند تا برخي از گونه هاي ماهي ها محدود شوند و اين جانوران دريايي 
در معرض خطر مرگ قرار گرفته اند. اين تحقيقات توس��ط پژوهش��گران 
 ،Tasman Sea اس��تراليايي روي گونه هاي مختلف ماهي كه در آب هاي
منطقه اي بين آب هاي نيوزلند و استراليا، زندگي مي كنند، انجام شده است 
دانشمندان با بررسي داده هاي قبلي و داده هاي امروزي دريافتند كه دماي 
آب ها در طي 60 سال گذشته حدود 2 درجه سانتي گراد در درياي تاسمن 
افزايش پيدا كرده اس��ت. اين محققان توضيح دادند كه برخي از گونه هاي 
دريايي و ماهي ها با افزايش دماي آب ها محدود ش��ده اند و اگر اين روند 

ادامه پيدا كند، آن ها در معرض خطر انقراض قرار مي گيرند.

شيرهای آسيايي
در غرب و مرکز آفريقا 

محقق��ان امر حفاظت از حيات وحش احتمال حضور دو گونه ش��ير را در 
آفريقا به اثبات رساندند.ش��يرهاي غرب و مركز آفريقا را بس��يار ش��بيه به 
ش��يرهاي آسيايي می دانند، تحقيقات جديد نش��ان داده  كه شيرهاي غرب 
و مركز آفريقا بسيار متفاوت با شيرهاي شرق و جنوب اين قاره مي باشند. 
محققان امر حفاظت از حيات وحش دي ان اي شيران سرار آفريقا و هند را 
مورد تجريه و تحليل قراردادند.در كمال تعجب شباهت بسيار زياد شيرهاي 
غرب و مركز آفريقا با شيرهاي آسيايي ساكن در هند بيانگر اين موضوع بود. 
پژوهش نشان داده است اين دسته از شيرها در آفريقا از لحاظ اندازه، كوچك 
تر و وزن كمتري دارند و نيز در گروه هاي بسيار كوچك زندگي مي كنند. 
1700 ق��الده از اين گونه ش��ير در غرب و مركز آفريقا زندگي مي كنند كه 
محققان با بيان تكه تكه شدن زيستگاه، شكار و كشتار بسيار اين گونه و حتي 

تخريب زيستگاه اين گونه را به شدت در خظر انقراض دانستند.
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آرسن ونگر
گزينه نخست 
براي جانشيني 
مورينيو

فریبا:
شانس باالی 
استقالل برای 
قهرمانی

بحران مصدوميت 
در بارسلونا قبل 
 از سومين
ال کالسيکو

رسانه هاي انگليس از قرار گرفتن نام آرسن ونگر، سرمربي 
كنوني تي��م فوتبال آرس��نال در صدر فهرس��ت گزينه هاي 
جانش��يني خوزه مورينيو در رئال مادريد خبر دادند. روزنامه 
ميرر در اين باره نوش��ت، مورينيو بارها از تمايل خود براي 
بازگش��ت به انگليس سخن گفته اس��ت و اگر چه هنوز سه 
س��ال ديگر از قراردادش در برنابئو باقي مانده اما اين باشگاه 
اس��پانيايي نگران اس��ت ›آقاي خاص‹ زودتر از موعد برود. 
از اين رو مس��ئوالن باش��گاه رئال مادريد تصميم گرفته اند 
از اكنون فهرس��ت گزينه هاي مربيگري اين تيم را مشخص 
كنند. ونگر در گذش��ته چندين بار به مربيگري رئال نس��بت 
 داده ش��ده اس��ت و از او به عن��وان فردي نام ب��رده اند كه
مي تواند برنامه هاي بلند مدتي را در اين باش��گاه اجرا كند 
ب��ا وجود اين وي ه��م اكنون موقعيت مطمئني در آرس��نال 
دارد ولي فش��ارها روي او براي كس��ب قهرماني شدت پيدا 

كرده است. 
آرس��نال در شش سال گذش��ته موفق به كسب هيچ عنواني 

نشده است. 

مربي تيم فوتبال اس��تقالل تهران اعالم كرد كه اين تيم هنوز 
ش��انس بااليي براي قهرماني در ليگ برتر دارد.  بهتاش فريبا 
افزود: تيم ما با بازي بس��يار خوبي كه روز گذشته از خود به 
نمايش گذاشت نشان داد يكي از شانس هاي قهرماني است 
و خوش��بختانه توانستيم به جايگاه دوم جدول صعود كنيم و 
اميدوارم با پي��روزي در بازي هاي آينده بتوانيم قهرمان ليگ 
ش��ويم. مربي تيم فوتبال اس��تقالل تهران با اش��اره به داليل 
ب��ازي ضعيف تيم صنعت نفت تصريح كرد: حضور نفت در 
ليگ برتر براي فصل آينده قطعي ش��ده است و اين موضوع 
باع��ث كاهش انگيزه بازيكنان حريف ش��ده ب��ود. مربي تيم 
فوتبال اس��تقالل تهران در خصوص ادامه همكاري مظلومي 
و كادرش با اس��تقالل در فصل آينده اظهار داش��ت: قرارداد 
مظلومي با باش��گاه 2 س��اله است و در جلس��ه اي كه صبح 
ام��روز با فتح اله زاده داش��تيم در خصوص وضعيت تيم در 
س��ال آينده صحبت كرديم. وي در پايان اعالم كرد كه هنوز 
پرويز مظلومي هيچ ليستي به مديريت باشگاه استقالل نداده 

است.

تيم فوتبال بارسلونا در آستانه ديدار مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
باشگاه هاي اروپا مقابل رقيب ديرينه اش يعني رئال مادريد، دچار 
بحران مصدوميت بازيكنان شده است.  در اين بازي كه چهارشنبه 
شب در ورزشگاه سنتياگو برنابئو برگزار مي شود، حضور مكس 
 ول برزيل��ي و گابريل ميليتو آرژانتيني در دفاع بارس��لونا به دليل 
آسيب ديدگي هنوز قطعي نيست. مكس ول دچار كشيدگي كشاله 
ران ش��ده در حالي كه ميليتو در دقيقه 65 ديدار بارس��لونا مقابل 
اوساسونا به دليل آس��يب ديدگي عضالت پاي راستش از زمين 
بيرون رفت. باشگاه بارسلونا در وب سايت رسمي خود اعالم كرده 
است، پپ گوآرديوال سرمربي بارسلونا پس از معاينه دقيق هر دو 
بازيكن در مورد س��فر آنها به مادريد تصميم مي گيرد. از س��وي 
ديگر اريك آبيدال دفاع چپ بارسلونا نيز هم اكنون دوران نقاهت 
پس از عملش را س��پري مي كن��د و آدريانو جايگزين او در اين 
 پست هفته گذشته در جريان يكي از مسابقات آسيب ديد. يكي از
گزينه هاي سرمربي بارس��لونا در اين قسمت سيدو كيتا هافبك 
 ماليايي است. گوآرديوال  »بويان« را هم به دليل مصدوميت در اختيار

ندارد.

پروانه كوهيان:
سپاهان آينده خوبی دارد

س��رمربي تي��م هندبال بانوان س��پاهان رقاب��ت دو تيم 
هندبال بانوان س��پاهان وذوب آه��ن را مصاف بازيكنان 
بس��يار باتجربه ذوب آهن با نيروهاي بس��يار جوان وبا 
انگيزه سپاهان دانست وگفت: در صورتي كه سال آينده 
ب��از هم س��پاهان درهندبال تيمداري كند آينده بس��يار 
درخشاني در انتظار اين تيم است. پروانه كوهيان پس از 
شكست تيمش در هفته سوم دور برگشت از رقابت هاي 
هندبال بانوان كش��ور كه در سالن ملت اصفهان برگزار 
ش��د اظهار داشت : ذوب آهن تيم بس��يار خوب ويك 
دس��تي در اختيار دارد كه سال ها در كنار يكديگر بازي 
كردن��د به عن��وان مثال نجمه م��رادي در ذوب آهن به 
تنهايي مي تواند نتيج��ه يك بازي را تغيير دهد بنابراين 
نمي توان ب��ه راحتي از كنار اين تيم ومهره هاي باارزش 

آن گذشت. 
وي با اش��ار به عملكرد بازيكنان خود در اين مس��ابقه 
گفت: آنها بازيكنان بس��يار جواني هس��تند كه درآينده 
مي توانند براي تيم هاي مختلف ليگ برتر دردسرس��از 
ش��وند در مسابقه با ذوب آهن زمانهاي زيادي پابه پاي 
يكديگر امتيازات پيش مي رف��ت، البته خبرهايي مبني 
بر عدم تيمداري س��پاهان در س��ال آين��ده در حد ليگ 
برتر ش��نيده ام كه اميدوارم اين مس��ايل نادرست باشد 
چرا كه س��پاهان با مديريت محمدرضا س��اكت ش��ايد 
يكي از باش��گاه هايي باش��د كه به خوب��ي معناي حرفه 
اي ب��ودن ب��ه ويژه در ورزش بان��وان را تعبير مي كند. 
وي اخ��راج هدي رئيس��ي را در تغيير رون��د تيم موثر 
خواند وافزود: متأس��فانه جانش��ين وي در حد واندازه 
رئيسي ظاهر نش��د ونتوانست توقعات را برآورده كند. 
وي داوري اي��ن ديدار را كم اش��تباه ت��ر از بازي هاي 
قبل دانست وخاطرنشان كرد: كميته داوران با برگزاري 
جلسه اي  مشترك بين مربيان و داوران ليگ برتر زمينه 
خوبي فراهم كرد تا مس��ايل ومشكالت دو طرف بيان 
ش��ود. با اين كه قوانين يكسان اس��ت اما نوع قضاوت 
داوران زن ومرد متفاوت اس��ت كه اميدواريم با روندي 
كه فدراس��يون در پيش گرفته شاهد تحوالت مثبتي در 

ليگ برتر هندبال بانوان باشيم.

مصاحبه

خبر

بزرگ ترین موزه المپيك جهان در قطر 
ساخته مي شود

 مس��ئوالن كميت��ه المپي��ك قط��ر در تالش��ند ت��ا ب��ا كم��ك م��وزه 
»خوزه آنتونيو س��امارانش« بارسلون، بزرگ ترين موزه المپيك جهان را در 
دوحه تأس��يس كنند.   به گزارش قطر،  در نشست مسئوالن قطري و موزه 
سامارانش اسپانيا، تأس��يس بزرگترين موزه المپيك جهان در دوحه مورد 
بررس��ي قرار گرفت. بر اس��اس اين گزارش، اين موزه 18 هزار متر مربع 
مس��احت دارد و پروژه پيشنهادي تاسيس آن در جريان بازي هاي المپيك 
2012 لن��دن به كميته بين المللي المپيك ارائه خواهد ش��د. اين پروژه كه 
با همكاري كميته المپيك قطر و ش��هرداري بارس��لون انجام مي شود، به 
مدت سه سال به طول مي انجامد و توسط ›خوان سباستيا‹ معمار معروف 

اسپانيايي طراحي و ساخته خواهد شد.

نقش جهان باز هم خبر ساز می شود

ستون های سيمانی ميهمان ناخوانده پيست اتومبيل رانی
  زاینده رود

صحب��ت از نقش جهان اس��ت، اما نه اس��تاديوم 
سبز چش��م به راه توپ و تماش��اگر. صحبت از 
بلوك های س��يمانی 10 تنی است كه حضورشان 
س��ال هاست در تنها پيست اتومبيل رانی اصفهان 
خودنماي��ی می كند و كام عاش��قان س��رعت را 

تلخ...  
يازده س��ال پيش پاركينگ كوچك ورزش��گاه در 
حال س��اخت نقش جهان به تنها پيست اتومبيل 
رانی اصفهان تبديل ش��د. فضا كم بود اما فرصتی 
بود ت��ا جوان��ان اصفهانی هر جمعه س��رعت و 
هيج��ان را در كن��ار امنيت تجرب��ه كنند. اوضاع، 
بد پي��ش نمی رفت تا اين كه 3 س��ال پيش پای 
پايه های سيمانی استاديوم فوتبال نقش جهان به 
اين پيس��ت باز ش��د. می گويند جدل پيمانكار و 
كارفرما بر س��ر طلب و بدهی باع��ث اين اتفاق 
شده اس��ت. اعالم كردند كه پايه های سيمانی 4 
ماه بيشتر ميهمان پيست نيستند و با دريافت طلب 
از محل عبور اتومبيل ها برداشته می شوند، اما 4 
ماه به 3 سال تبديل شد تا مسئوالن هيات، مربيان 
و ورزش��كاران به دنبال چاره ای جدی برای حل 

اين مشكل بيفتند.
مدير کل به جای حل مش��کل صورت مس��أله 

را پاک کرد
شهرام شاه زمانی مربی اتومبيل رانی اصفهان ماجرا 
را اين گونه شرح می دهد: زمانی كه به اين نتيجه 
رسيديم اين پيس��ت ديگر قابل استفاده نيست و 

هر لحظه ممكن اس��ت جان ورزشكاران به خطر 
بيفتد درخواس��ت زمين كرديم. قرار شد در كنار 
پيست موتورسواری زمينی به مساخت 400هزار 
متر مربع به هيات واگذار ش��ود، اس��تانداری اين 
واگذاری را تأييد كرد و اعالم شد كه دی ماه 89 

كار ساخت پيست آغاز می شود. 
وی ادام��ه می دهد: زمانی كه آم��اده آغاز به كار 
بوديم بدون اطالع م��ا 300 هزار مترمربع از اين 
زمين را ب��ه احداث منازل مس��كونی اختصاص 
دادند و م��ا مانديم و 100 ه��زار متر مربع زمين 

باقی مانده.
اس��تانداری هم كه پيش از اين احداث پيست را 
تائيد كرده بود دس��تور به ديواركشی زمين را داد. 
با اوضاع نابس��امان مالی هيات تصميم گرفتيم با 

همين شرايط كار را ادامه دهيم.
ش��اه زمان��ی وج��ود يك پيس��ت اس��تاندارد را 
ني��از جوان��ان می دان��د و می گوي��د: آن چه كه 
مش��خص است اين است كه بسياری از مسئوالن 
نمی خواهند اين پيس��ت س��اخته ش��ود. اما نكته 
مس��لم اين كه، تخليه هيجانی نياز جوانان است. 
اگ��ر اين اتفاق در پيس��ت انجام نش��ود هر روز 

شاهد هزاران حادثه در شهر خواهيم بود. 
وی در ادامه بار ديگر به بلوك های سيمانی وسط 
پيست اش��اره می كند و می گويد: زمانی كه اين 
اتفاق افتاد مس��ئوالن اداره كل تربيت بدنی استان 
به جای ح��ل آن صورت مس��أله را پاك كردند. 
گفتند برداش��تن بل��وك های 10 تن��ی كد بندی 

ش��ده 50 تا 60 ميليون تومان هزين��ه دارد، خبر 
 دادند طلبكار طلب��ش را گرفته اما باز هم اقدامی

نشد.
يک جعبه کمک های اوليه هم نداريم

زه��را س��ادات صف��وی از بان��وان اتومبيل ران 
اصفهانی است. او كه می گويد سال هاست فقط 
به خاطر عش��ق و عالقه مشكالت تمرين در اين 
پيس��ت را به جان خريده اس��ت؛ تمرين در كنار 
اين بلوك ها را خطری جدی برای اتومبيل رانان 
اصفهانی می داند. او م��ی گويد: ما اتومبيل رانان 
ب��ه فضايی نياز داريم كه با امنيت كامل و آرامش 
فعالي��ت كنيم. اما اي��ن بلوك ها به ج��ز اين كه 
باعث می شوند تكنيك رانندگی با مشكل مواجه 
شود خطرات بسياری هم به همراه دارد. اتومبيل 
ران��ان و خود من بارها و بارها ب��ا اين بلوك ها 
برخورد كرده ايم و ماش��ين ها همه دچار صدمه 
ش��ده اند. مهم تر اين كه جان ورزشكاران با اين 
ش��رايط به شدت در خطر است. به خصوص در 
پيس��تی كه حتی يك جعب��ه كمك های اوليه هم 

وجود ندارد!
صفوی مش��كل اتومبي��ل رانی اصفه��ان را فقط 
مرب��وط به بل��وك های س��يمانی نم��ی داند. او 
ادام��ه می دهد: هي��ات درآمد آنچنان��ی ندارد و 
با مش��كالت مالی س��ازمان و فدراسيون بودجه 
چندانی هم در اختيارش گذاش��ته نمی ش��ود. با 
اين اوضاع بسياری از ورزشكاران حاضر به ادامه 
فعاليت در اين رش��ته نش��دند و در حال حاضر 

تنها كس��انی كه عالقه مند به اتومبيل رانی هستند 
فعاليت را ادامه می دهند.

امسال پيست جديد را راه اندازی می کنيم
نادعلی كريم زاده كه دو س��الی اس��ت رياس��ت 
هي��أت اتومبيل رانی و موتورس��واری اصفهان را 
برعهده گرفته اس��ت مش��كالت هي��ات را قبول 
دارد. اما در ارتباط با بلوك ها و مش��كل پيس��ت 
مخالف نظر صفوی و شاه زمانی صحبت می كند. 
كريم زاده می گويد: اداره كل تالش بسياری برای 
حل اين مساله و برداشتن بلوك ها كرد اما موفق 
نشد. ولی در تالشيم به هر نحوی كه شده امسال 
زمي��ن كنار پيس��ت موتورس��واری را راه اندازی 
كنيم. هزينه زيادی در پی خواهد داش��ت اما اگر 

امكانات فراهم شود دريغ نمی كنيم.
وی ادام��ه می دهد: صحبت اين نيس��ت كه چرا 
موتورس��واری بيش��تر مورد اهميت است مساله 
اين اس��ت كه شرايط استفاده از پيست را نداريم. 
كريم زاده به عدم حمايت فدراس��يون از هيأت ها 
اش��اره می كند و می گويد: حمايت فدراس��يون 
صفر است. اگر فدراسيون حمايت می كرد شايد 
اين مش��كل تا امروز حل شده بود. هيأت بودجه 
كافی برای فعالي��ت آنچنانی ندارد. از تفاهم نامه 
 47 ميلي��ون تومان��ی هم كه ابتدای س��ال پيش با

اداره كل منعق��د كردي��م فق��ط 13 ميليون تومان 
درياف��ت كرده ايم ك��ه اين مبلغ ب��ه هيچ عنوان 

مشكالت كنونی ما را مرتفع نمی كند.

فرضيه كاپلو اثبات شد 

8/5 ميليون واژه فوتبالی کشف شد
فهمي��دن اي��ن كه ه��دف »فابيو كاپل��و« از گفتن اين جمل��ه كه می توان��د تيم ملی 
انگلس��تان را با 100 واژه مربيگری كند توهين بوده يا تعريف، بس��يار دش��وار است 
 اما دس��ت كم دانش��مندان انگليس��ی توانس��ته اند اي��ن فرضيه فوتبال��ی را به اثبات

برسانند.
محققان دانش��گاه كمبريج با اس��تفاده از ابررايانه ای به بررس��ی صدها هزار گزارش 
فوتب��ال پرداختن��د ت��ا بتوانند راي��ج تري��ن و كاربردی تري��ن واژه ه��ا در گزارش 
 فوتب��ال را يافت��ه و دريابن��د آيا اين واژه ها ب��رای تفهيم منظور گوينده كافی اس��ت

 يا نه؟
ليس��ت واژه هايی كه محققان توانس��تند به دست بياورند شامل اسامی حياتی از قبيل 
ت��وپ، تير دروازه، جام و افعالی مانند ش��وت زدن، دريبل زدن و ش��يرجه زدن بوده 
اس��ت. شايد واژه های حياتی كه كاپلو برای هدايت تيم ملی كشور بريتانيا به آن نياز 

دارد واژه هايی مانند احساسات، روح و غرور باشد.
 دانش��مندان همچنين ليس��تی از واژه های اجتناب ناپذير كه هر مربی انگليسی به آن 
نياز خواهد داش��ت را نيز به دس��ت آوردند كه ش��امل واژه هايی از قبيل دفاع كردن، 

نارضايتی، تحقير كردن و البته اخراج كردن است.
 »دوميني��ك گلن��ان« از مرك��ز آموزش زب��ان دانش��گاه كمبريج می گوي��د: من فكر 
م��ی كن��م كاپلو ب��رای هداي��ت قابل قب��ول تيم مل��ی انگلس��تان به بي��ش از 100 
 واژه ني��از داش��ته باش��د اما در عين ح��ال معتقدم ادع��ای وی چن��دان فاصله ای تا

واقعيت ندارد.
كاپل��وی 64 س��اله ماه گذش��ته با گفتن اين ك��ه محدوديت وی در اس��تفاده از زبان 
انگليس��ی در دس��تور دادن به بازيكنان در مديريت وی در تيم ملی خللی وارد نمی 

كند، موجب شگفتی طرفداران اين تيم شد. 
وی در س��خنان خ��ود ادعا ك��رد در صورتی ك��ه بخواهد درباره اقتص��اد يا هر چيز 
ديگ��ری صحب��ت كند، م��ی تواند ام��ا زمانی كه بحث بر س��ر تاكتيك ه��ای فوتبال 
باش��د نيازی به اس��تفاده از واژه های زياد نيس��ت، وی معتقد اس��ت برای اين گونه 
س��خن گفتن نبايد درباره موارد زياد و متعددی س��خن گفت، در اين مورد اس��تفاده 
از 100 واژه كافی اس��ت. پس از ش��نيدن اين سخنان، دانش��مندان تصميم گرفتند تا 

 100 واژه ای ك��ه ي��ك مربی فوتبال ب��رای هدايت يك تيم ملی به آنه��ا نياز دارد را
كشف كنند. 

برای اين كار هفته ها زمان صرف جستجو در واژه نامه آنالين كمبريج شد، اين واژه 
نامه حاوی بيش از يك ميليارد واژه انگليسی است كه در روزنامه ها، كتابها، مكالمات 

و ايميلها از آنها استفاده می شود.
محقق��ان ط��ی اي��ن مطالع��ه 8/5 ميلي��ون واژه مرتبط با فوتب��ال را يافته و س��پس 
از مي��ان آنه��ا 100 واژه از رايج ترين اس��مها، فعله��ا و صفتهای راي��ج در فوتبال را 
 انتخ��اب ك��رده و اع��الم كردند ب��ا اس��تفاده از اين واژه ه��ا هدايت ي��ك تيم ملی

غير ممكن نيست.
بر اس��اس گ��زارش تلگ��راف، محققان دانش��گاه كمبري��ج 100 واژه راي��ج، مهم و 
 كلي��دی در فوتب��ال را به ترتيب اهمي��ت و در رويكردی علمی به اين ش��كل اعالم

كردند:
»توپ، جام، بازيكن، مس��ابقه، رقاب��ت، برد، باخت، بازی، تي��م، دروازه بان، مدافع، 
دف��اع پوشش��ی، دفاع ميانی، بازيكن كن��اره، مهاجم، دفاع ك��ردن، ميانه ميدان، حمله 
 ك��ردن، مي��دان مس��ابقه، گل زدن، تي��ر دروازه، خط عرض��ی، تيرك، زمي��ن بازی،
 خط��وط كن��اری، ب��ه چ��پ، ب��ه راس��ت، ضرب��ه زدن، پ��اس دادن، ت��كل كردن،
 عبور كردن، دريبل زدن، ش��وت زدن، هجوم بردن، امتياز، مساوی كردن، خطا، دفاع،
حمله، س��ر زن، لمس كردن، نشانه، شيرجه زدن، داور، خط نگه دار، دستيار، آفسايد، 
 خطای دست، ضربه آزاد، پنالتی، ضربه گوشه، شوت به سوی دروازه، اخطار، تعليق، زرد،
 قرم��ز، كارته��ا، بي��ن الملل��ی، مس��ابقات قهرمان��ی، مرحل��ه، رقاب��ت، دوس��تانه،
انتخاب ش��ده، گروه، يك چهارم نهايی، نيمه نهايی، پيش��رفت كردن، نهايی، ش��وت 
 زدن به بيرون، تاكتيك ها، تمرين دادن، آرايش تيم، مالكيت، فش��ار، تدافعی، تهاجمی،
ت��اب آوردن، آمادگ��ی جس��می، نيمه اول، نيم��ه دوم، نيمه بازی، وقت تلف ش��ده، 
وقت اضافه، جس��مانی، فنی، چابك، ش��تاب، مهارت، با استعداد، طرفداران، حاميان، 
 احساس��ات، روح، غ��رور، هيجان، شكس��ت، ناخش��نودی، تحقير، اخراج ش��دن.«
 افع��ال كمك��ی، ح��روف اضاف��ه، ح��روف رب��ط و واژه ه��ا و افعال��ی مش��ابه كه

كاربرد دستوری دارند در اين ليست در نظر گرفته نشده اند.

سرمربي تيم واترپلوي خانه شناگران:
هر بازيکن دو متر بيشتر فضا براي تمرين ندارد!

تمرين س��ه تي��م واترپلو در يك زم��ان و يك مكان از 
اتفاقات جالبي اس��ت كه در اصفهان در حال رخ دادن 
است. تيم هاي ليگ برتري خانه شناگران، فوالد ماهان 
و تيم واترپلوي زير 17 سال هيات شنا يك روز درميان 
و در يك س��اعت در اس��تخر انق��الب اصفهان تمرين 

مي كنند.
س��رمربي تيم خانه شناگران اين مساله را اتفاقي عجيب 
و حاصل سياس��ت هاي نادرست اداره كل تربيت بدني 
مي داند.  بابك بس��يطي اظهار داش��ت: پ��س از پايان 
نيم فصل نخس��ت ليگ برتر آن طور كه انتظار داش��تيم 

جلسات تمرينمان برگزار نشد.
 15 روز ابتداي س��ال كه اس��تخر انق��الب تعطيل بود، 
10 روز بعد هم كه گفتند ممكن اس��ت اس��تخر مدتي 
تعطي��ل ش��ود و ام��كان تمرين پي��دا نكردي��م اما بعد 
از آن ه��م كه ش��رايط تمرين فراهم ش��د ب��ه صورتي 
اس��ت كه ه��ر دو تيم لي��گ برتري اصفه��ان به عالوه 
تيم واترپلوي زير 17 س��ال هيات ش��نا در يك ساعت 

 ب��ه ص��ورت ي��ك روز در مي��ان در اس��تخر انقالب
تمرين مي كنند.

وي اف��زود: اين مس��اله اتفاق عجيبي اس��ت و حاصل 
واگ��ذاري  در  كل  اداره  نادرس��ت  ه��اي  سياس��ت 
اس��تخر قهرمان��ي انق��الب به هيات س��ه گان��ه و تنها 
ب��راي درآمدزايي اس��ت و به اين صورت هيات ش��نا 
 نباي��د ب��راي انج��ام برنام��ه هاي خ��ود ج��ا و مكاني

داشته باشد. 
بس��يطي ادامه داد: من نه پست و مس��ئوليتي در هيات 
دارم ك��ه بخواهم دفاع كنم و نه از روي قصد و غرض 
صحبت مي كنم اما به عنوان فردي كه 20 س��ال در اين 
رش��ته فعاليت كرده ام نابود شدن واترپلوي اصفهان را 

مي بينيم.
س��رمربي تيم واترپلوي خانه ش��ناگران ب��ا بيان اين كه 
زماني مديريت هيات شنا مورد انتقاد بسياري بود گفت: 
م��ن از هيچ تيم مديريت��ي دفاع نمي كنم و كاري با اين 
مسائل ندارم اما زماني مس��ائلي را به اين هيات نسبت 
دادند و با تغيير مديريت استخر را هم به هيات سه گانه 

واگذار كردند.
در ط��ول س��ال هايي ك��ه در اين رش��ته فعاليت كردم 
دوره اي به اين ش��كل و با اين مس��ائل س��راغ ندارم. 
اميدوارم هر چه زودتر فكري به حال اين مش��كل شود 
 تا حداقل مش��كل تمرين تيم هاي ليگ برتري اصفهان

حل شود.

خبر

مرحله نيمه نهایی ليگ برتر واليبال
باريج اسانس سنت شکنی 

می کند؟
تيم واليبال باريج اسانس كاشان در ديدار برگشت مرحله 
نيمه نهايی ليگ برتر واليبال باش��گاه های كش��ور ميزبان 
پيكان تهران اس��ت.  در كاش��ان تيم هاي پيكان و باريج 
اس��انس برابر هم قرار خواهند گرفت. اين دو تيم كه در 
ديدار رفت در خانه واليبال ديداري مهيج را برگزار كردند  
اين بار در كاشان به مصاف هم مي روند تا براي صعود به 

ديدار پاياني حريف خود را شكست دهند.
 كاش��اني ها كه ب��ازي مرحله رفت را در ته��ران با نتيجه

3 ب��ر 2 ب��ه حريف پرق��درت خود يعني پي��كان تهران  
واگذار كرده اند در خانه  بسيار اميدوار هستند كه به كمك 
هواداران پرش��ور و انرژي خود  مي توانن��د كار را براي 
شاگردان پيمان اكبري سخت كنند. پيمان اكبري هم پس 
از پيروزي در دي��دار رفت در اظهار نظري خاص اعالم 
كرد كه بازي در كاش��ان به مرات��ب راحت تر از بازي در 

تهران خواهد بود. 
مداف��ع عن��وان قهرماني ب��ا خيالي راحت در كاش��ان به 
مصاف حريف خ��ود خواهد رفت چراك��ه در صورت 
شكس��ت احتمالي هم بازي س��ومي در تهران براي آنها 
در پيش خواهد بود، اما در مقابل اين تيم باريج اس��انس 
اس��ت كه نبايد دس��ت از پا خطا كند، چون هر اشتباهي 
 ممكن اس��ت منجربه عدم رس��يدن آنها به ديدار پاياني

شود.

سپاهان بدون چهار بازيکن 
مقابل صبا

تي��م فوتبال س��پاهان در ب��ازي مقابل صب��اي قم چهار 
بازيكن اصل��ي خود را در اختيار ندارد و س��رمربي تيم 
اصفهاني نمي تواند از اين بازيكنان مقابل صبا استفاده كند.  
شاگردان امير قلعه نويي كه قرار است امروز در چارچوب 
مس��ابقات هفته س��ي و يك��م ليگ برتر ب��ه مصاف تيم 
 صباي ق��م بروند، 4 بازيكن اصلي تيم خود را در اختيار
ندارند. ميلوراد يانوش، مهاجم صربس��تاني سپاهان كه از 
دو روز پيش به تمرينات تيم س��پاهان اضافه ش��ده براي 

بازي امروز آماده نيست و نمي تواند بازي كند.
جمش��يديان، جان واريو و هاش��م بيگ زاده هم به دليل 
مصدومي��ت در اين بازي خانگي براي تيم خود به ميدان 

نمي روند.
 مهدي رحمتي نيز عالوه بر اين كه مچ پايش صدمه ديده 
به تازگي با كش��يدگي كش��اله ران روبرو شده اما وي به 

بازي صبا مي رسد.

سپاهان 50 ميليون جریمه شد
دو باش��گاه نفت آبادان و س��پاهان اصفهان به دلي��ل تخلفات صورت 
گرفت��ه در مس��ابقه بين دو تيم به جريمه نقدي محكوم ش��دند. ديدار 
معوق��ه هفته پانزدهم دو تيم س��پاهان و صنعت نف��ت آبادان در حالي 
برگزار شد كه در دقيقه 51 و 81 بازي از سوي تماشاگران تيم سپاهان 

با الفاظ غير اخالقي به داور مسابقه توهين شد.
بر همين اس��اس تيم س��پاهان به مبلغ 50 ميليون ري��ال جريمه نقدي 

محكوم شد.
همچني��ن سرپرس��ت اين تيم ب��ه دليل اعت��راض و اخ��الل در نظم 
 برگزاري مسابقه به پرداخت 2 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.

تي��م صنعت نفت آبادان ب��ه دليل تاخير در ورود به زمين مس��ابقه به 
پرداخت 4 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.

حضور جودو در تيران و كرون برای 
نخستين بار

مدير اداره تربيت بدنی شهرس��تان تيران و كرون گفت: رش��ته ورزش��ی 
جودو از فروردين ماه امس��ال در شهرستان تيران و كرون آغاز به كار كرد. 
بهزاد درويشی اظهار داشت: فعاليت اين رشته ورزشی در شهرهای تيران 
و رضوان ش��هر آغاز شده اس��ت و در روس��تای افجان نيز به زودی اين 
ورزش ش��روع به كار می كند. وی با توجه به استعدادهای خوبی كه مردم 
اين شهرس��تان در ورزش های انفرادی دارند و با توجه به آماده بودن زير 
ساخت های مناسب وهمچنين وجود مربيان خبره و باتجربه چه در حوزه 
برادران و چه در حوزه بانوان تصريح كرد: آينده درخشانی را برای اين رشته 
ورزش��ی پيش بينی می كنيم و اين رشته ورزشی با توجه به  استعدادهايی 
كه در س��نين نوجوانان و جوانان دارد پله های رشد و ترقی رايكی پس از 
ديگری طی می كند.  درويش��ی در خصوص ورزش جودو بيان داش��ت: 
هدف اصلی اين رشته نهادينه كردن فرهنگ مذهبی است و ورزش جودو 

رابه عنوان مادر ورزش رزمی می شناسند و آن را هنر المپيك می دانند.
وی در خصوص امكانات اين رشته  ورزشی افزود: خوشبختانه در دولت 
نهم و دهم جهش صد درصدی را در ورزش شهرس��تان داشتيم  و توجه 
رياست جمهوری به ورزش اين شهرستان چشم گير بوده به طوری كه از 
سرانه ورزشی صفر به پيشرفت قابل توجهی دست يافتيم. همچنين رئيس 
هيأت جودو شهرس��تان تيران و كرون گفت:با توجه به اين كه اين رش��ته 
ورزشی تازه شروع به كار كرده و نوپا است ابتدا بايد زيرساخت های آن در 

شهرستان فراهم شود. 
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  زاینده رود

اولين جش��نواره اس��تانی نمايش عروسكی ويژه 
اعض��ای مراك��ز فرهنگی هنری از ف��ردا به مدت 
دو روز در اصفه��ان كار خ��ود را آغ��از می كند. 
مديركان��ون پرورش فكری ك��ودكان و نوجوانان 
اس��تان اصفه��ان در جم��ع خبرن��گاران ضم��ن 
بيان اي��ن مطلب گف��ت: كانون پ��رورش فكری 
 كودكان و نوجونان در س��ال های گذشته تنها در
جش��نواره ه��ای منطقه ای و كش��وری ش��ركت 
می كرد اما حال تمهيداتی برای كش��ف استعدادها 
و آشنايی بيش��تر كودكان با مقوله تئاتر برای همه 

شهرستان ها فراهم شده است.
س��يد حامد عسگری فر افزود: برای اين جشنواره 
ابتدا نمايش��نامه بازبينی شده و بررسی ها صورت 
گرفت��ه كه 15 اث��ر از بين 40 اثر رس��يده نمايش 
داده می شود. وی همچنين به برگزاری نمايشگاه 
نقاش��ی كودكان و نوجوانان ايران و قزاقستان در 
اصفهان اشاره و خاطرنشان كرد: جهت برگزاری 
اين نمايشگاه كه از چهاردهم ارديبهشت ماه داير 
می باش��د ابتدا يك ارتباط دو طرفه بين دو كشور 
برقرار ش��د. مديركانون پرورش فكری كودكان و 
نوجوانان استان تصريح كرد: در سال نمايشگاهی 
با موض��وع نوروز ك��ودكان ايران��ی در كتابخانه 
مركزی برگزار شد كه در همان زمان فراخوانی در 

قزاقستان متناسب با آداب و رسوم اعالم شد.
س��يد حامد عس��گری فر گف��ت: به دنب��ال اين 
 فراخوان 100 اثر كودك و نوجوان از طريق روابط

بي��ن الملل و كان��ون پرورش فك��ری كودكان و 
نوجوانان قزاقس��تان جهت ش��ركت در نمايشگاه 
نقاشی انتخاب شد كه اين نمايشگاه 14 اردبهشت 
م��اه با حضور س��فير قزاقس��تان و مدي��ر كانون 
پ��رورش فكری ك��ودكان و نوجوانان كش��ور در 

بوستان كودك در اصفهان افتتاح می شود.
وی در ادامه به برنامه های ويژه كانون در تابستان 
كه ش��امل 40 فعاليت می باش��د اشاره و تصريح 
ك��رد: فعاليت ه��ای فرهنگی ش��امل قصه گويی، 
ش��عر، معرفی شخصيت، معرفی سرزمين، نمايش 
عروسكی و همچنين فعاليت های علمی، اسالمی، 

قرآنی و ... می باشد. 
مدير كانون پرورش فك��ری كودكان و نوجوانان 
استان ضمن اشاره به انجام پنج فعاليت خبری در 
استان گفت: اين فعاليت هات شامل نقاشی، سفال، 

خوشنويسی، عكاسی و برنامه های ابتدايی است 
كه اين برنامه ها به صورت مقدماتی برای كشف 
استعدادها تحت عنوان خالقيت های هنری انجام 
می ش��ود. سيد حامد عسگری فر افزود: برگزاری 
كارگاه ش��عر و داس��تان، كالس های خالق ادبی 
و ... از ديگ��ر فعاليت های كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان است. وی ضمن بيان اين كه 
در تابس��تان سال گذشته بيش از 675 هزار نفر در 
31 هزار برنامه كانون ش��ركت كردند خاطرنشان 
ك��رد: كانون پرورش فكری ك��ودكان و نوجوانان 
استان اصفهان ش��امل 60 مركز است كه از لحاظ 
تعداد مراكز رتبه اول كشور را داراست. همچنين 
65 ه��زار عض��و فعال دارد و قصد بر اين اس��ت 
ك��ه تا پايان س��ال 90 اي��ن تعداد ب��ه 100 هزار 
نفر افزايش يابد. س��يد حامد عس��گری فر گفت: 
س��ال گذش��ته بيش از 170 ه��زار نفر به صورت 
مس��تقيم از برنامه های كانون اس��تفاده كردند. از 
سويی س��ال 89 مهم ترين س��ال از لحاظ كسب 
ر تبه های كش��وری و بي��ن المللی بود به طوری 

كه 18 نفر در مس��ابقات بين المللی كس��ب رتبه 
كردند. گفتنی است مسابقات در كشورهای ژاپن، 
بلغارس��تان، اسلونی، فالند، لهس��تان و .... برگزار 
ش��ده بود. وی در ادامه ضمن اشاره به اين كه 17 
مركز با اعتبارات رهبری ساخته شده است افزود: 
قصد داريم 10 مركز س��يار روستايی داير كنيم كه 
اعتبارات آن بايد از طريق استانداری تأمين شود.

 همچني��ن در ش��هر اصفه��ان يك مرك��ز فراگير 
ب��رای بهره مندی نابينايان و ك��ودكان و نوجوانان 
ناتوان جس��می فعاليت خواه��د كرد. مدير كانون 
پ��رورش فكری ك��ودكان و نوجوانان اس��تان در 
خاتم��ه گف��ت: اطالع رس��انی مكت��وب و نيز از 
طريق س��ايت كان��ون و نيز طراح��ی فصلنامه ای 
جه��ت انع��كاس فعاليت ها، اجرای ط��رح تفكر 
خ��الق و پرورش فكر و انديش��ه ها، آش��نايی و 
ارتب��اط با قرآن ب��ا روش هاي جدي��د و متفاوت 
با بقي��ه نهادها و نيز پيگيری بح��ث پويانمايی و 
 انيميشن از ديگر برنامه های كانون در سال جاری

 است.

سرپرست معاونت صنايع دستي استان چهارمحال 
و بختياري از ساخت مستند نمد خبر داد و اظهار 
داشت: اين مستند در 15 دقيقه به كارگرداني احسان 
ايزدي و تهيه كنندگي حميدرضا خواجه علي ساخته 
مي شود. فيروزه هيبتيان افزود: توليد نمدهاي  سنتي 
و تغيير كاربري نمد در سال هاي اخير در اين مستند 
نمايش داده مي شود. هيبتيان با بيان اين كه در هنر 
نمد مالي، توليدات سنتي جوابگوي نيازهاي امروز 
جامعه نمي باشد بيان داشت: تغيير كاربري نمد در 
چهارمحال و بختياري موجب توسعه و تحول عظيم 
در رشته نمد شده است. وي يادآور شد: مستند نمد 
تا اواخر ارديبهشت ماه آماده و در همايش ملي نمد 
پخش مي شود. همچنين سرپرست معاونت صنايع 
دس��تي اين اداره كل از ارسال 31 مقاله به همايش 
ملي نمد در اس��تان خبر داد و اظهار داش��ت: اين 

تعداد مقاله از اس��تان هاي اصفهان، لرستان، تهران، 
 كرمانشاه، همدان، قزوين، سمنان، خراسان رضوي،
سيستان و بلوچس��تان، فارس و استان چهارمحال 
و بختياري ارس��ال ش��ده اس��ت.فيروزه هيبتيان 
موضوع��ات مقاالت ارس��الي را ش��امل نقوش، 
رنگ بندي، تغيير كاربري نمد، بررسي تاريخي و 
اقتصادي توليد نمد در ايران و جهان، اس��تفاده از 
نمد در ساختمان، بازاريابي نمد و بررسي وضعيت 
كنوني و جايگاه نمد و ... دانست. هيبيتيان در پايان 
خاطرنشان كرد: س��اخت اين مستند مي تواند در 
ماندگاري هنرهاي سنتي و سير تحول آن ها مؤثر 
باش��د و همچنين اين همايش به مدت دو روز در 
تاريخ 26 و 27 ارديبهش��ت ماه در اس��تان برگزار 

مي  شود.

معاون فرهنگ��ي اداره كل اوقاف و امور خيريه 
اصفهان گفت: در سال جاري امامزاده ها و بقاع 
متبركه اس��تان اصفهان به قطب فرهنگي تبديل 

مي شوند.
عبدالحسين مرادي در گفتگو با فارس به اجراي 
طرح فرهنگي شدن امامزاده هاي استان اصفهان 
اش��اره كرد و اظهار داش��ت: اداره كل اوقاف و 
امور خيريه اصفهان بايد كار هاي فرهنگي را در 
امامزاده ها و بقاع متبركه اس��تان اصفهان ترويج 
كند و به طراحي برنامه هاي مناسبي در راستاي 

فرهنگي شدن امامزاده ها بپردازد.
وي اف��زود: برنامه هاي فرهنگي انجام ش��ده در 
امامزاده ها و بقاع متبركه با توجه به كار مضاعف، 
همت مضاعف ب��وده و برنامه هاي فرهنگي در 
سال جاري به صورت جدي تر پيگيري مي شود. 
معاون فرهنگ��ي اداره كل اوقاف و امور خيريه 
 اصفه��ان ب��ه برنامه ه��اي پيش بيني ش��ده براي
س��ال ج��اري اش��اره ك��رد و بيان داش��ت: از 
برنامه هاي فرهنگي اين اداره براي س��ال جهاد 
اقتصادي، برگزاري مسابقات قرآن، حفظ قرآن، 

ترتيل و مفاهيم در امامزاده ها است.
وي ادام��ه داد: اجراي كرس��ي هاي قرائت قرآن 
در امامزاده ه��ا و بقاع متبركه، يكي از طرح هايي 

است كه برنامه هاي فرهنگي را در امام زاده ها و 
بقاع متبركه استان ترويج مي دهد.

م��رادي با بيان اي��ن كه بايد مردم را به س��وي 
كار ه��اي فرهنگي س��وق دهيم، تاكي��د كرد: با 
برگزاري مس��ابقات مديحه سرايي، هم خواني و 
اذان براي خواهران و ب��رادران در امامزاده ها و 
بق��اع متبركه، مردم به س��وي كار هاي فرهنگي 

هدايت مي شوند.
وي ب��ه برگ��زاري دوره هاي آموزش��ي اش��اره 
ك��رد و اضاف��ه ك��رد: اداره كل اوق��اف و امور 
خيريه اصفهان بايد در س��ال ج��اري به اجراي 
دوره هاي آموزش��ي ويژه مسابقين قرآن بپردازد 
و در امامزاده ه��ا و بق��اع متبرك��ه ب��ه صورت 
متوالي به تفس��ير قرآن بپردازد. معاون فرهنگي 
اداره كل اوق��اف و ام��ور خيريه اصفهان گفت: 
از برنامه ه��اي ديگر اين اداره در س��ال جاري، 
برگ��زاري دوره هاي آموزش ق��ر آن براي عموم 
 افراد در راستاي آشنايي و فراگيري صحيح قرآن

است.
وي اظهار داشت: برگزاري جشنواره هاي قرآني 
و محافل انس با قر آن در س��طح بقاع متبركه، از 
كار هايي است كه در فرهنگي شدن امامزاده ها و 

بقاع متبركه موثر است.

دكتر رحيمي رئي��س مركز طرح هاي كالن ملي 
فن��اوري معاون��ت علم��ي و فناوري رياس��ت 
جمه��وري، ب��ا حضور در دانش��گاه ش��هركرد 
و بازديد از اين دانش��گاه در جريان توس��عه و 

توانمندي هاي اين دانشگاه قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومي دانش��گاه ش��هركرد، 
دكت��ر رحيم��ي رئي��س مركز طرح ه��اي كالن 
ملي فناوري معاونت علمي و فناوري رياس��ت 
جمهوري، با حضور در دانش��گاه ش��هركرد به 
اتفاق دكتر اس��ماعيل اسدي رئيس اين دانشگاه 
از نقاط مختلف دانش��گاه شهركرد بازديد نمود 
و در جريان روند رش��د و توسعه اين دانشگاه 
و ه�م�چني��ن دس��تاورده�ا و توانمن�دي هاي 
دانش���گاه ش��هرك�رد پ�ژوهش��ي  و   ع�لم��ي 

ق�رار گرف�ت. 
در اي��ن دي��دار دكتر اس��دي رئيس دانش��گاه 
ش��هركرد ضمن قدرداني از حضور رئيس مركز 
طرح هاي كالن ملي فن��اوري معاونت علمي و 

فناوري رياس��ت جمهوري در دانشگاه شهركرد 
خواس��تار توجه بي��ش از پيش ب��ه قابليت هاي 
قاب��ل توجه اي��ن دانش��گاه و همچنين توجه و 
حمايت از مراكز پژوهش��ي اين دانشگاه، مراكز 
 رش��د و همچني��ن پارك عل��م و فن��اوري در

چهارمحال و بختياري شد.
گفتن��ي اس��ت دكت��ر رحيم��ي، رئي��س مركز 
طرح ه��اي كالن مل��ي فن��اوري معاونت علمي 
و فناوري رياس��ت جمهوري نيز در اين ديدار 
ضمن ابراز خرس��ندي از روند رش��د و توسعه 
را  كارب��ردي  تحقيق��ات  دانش��گاه ش��هركرد، 
 راهگش��اي رش��د و توس��عه همه جانبه كشور

برشمرد.
 وي ب��ا تأكيد بر جنبه كارب��ردي كردن علوم و 
همچني��ن تبديل عل��م به ثروت و با اش��اره به 
توانمندي هاي علمي دانشگاه ها خواستار توجه 
بيش از پيش به اين مقوله در همه دس��تگاه هاي 

اجرايي كشور شد. 

 مستند نمد در استان چهار محال و بختياري
کليد خورد

معاون اوقاف و امور خيریه اصفهان:

بقاع متبرکه اصفهان به قطب فرهنگي تبديل مي شود

بازديد رئيس مرکز طرح هاي کالن ملي فناوري 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

از دانشگاه شهرکرد 

فردا در اصفهان افتتاح می شود:

اولين جشنواره استانی نمايش عروسکی 
با هنرمندان شهرمان

مريم موحديان

  زاینده رود

اگر نامت را بانوي 
فرهنگ«  و  »ادب 
بگذاريم چيزي به 
گزاف نگفته ايم به 

شايسته آني!
افسوس كه ساكن 
سرمايي  سرزمين 
و نگاه هاي سرد و 
رفتارهاي خنجري 
جهل تو را آزرده 

ساخته، با اين حال چون از فصل گرمايي هنوز 
در نقطه اي از نور قرار داري و مي درخشي.

مريم موحديان متولد 1346 اصفهان فارغ التحصيل 
كارشناسي ارشد هنرهاي نمايشي گرايش ادبيات 
نمايشي دانشگاه تهران بانوي فرهيخته اي كه بيش 

از دو دهه فعاليت هاي فرهنگي- نمايشي دارد.
وي نويسنده ا يي اس��ت كه هرگز قلمش را در 
اختيار تمجيد و س��تايش قرار نداد و خود را به 
هيچ پست و مقامي نفروخت. با اينكه بارها در 
 بهترين موقعيت هاي ش��غلي قرار گرفت هرگز 
سو  ءاستفاده ا يي نكرد كه هر جا جاده را ناهموار 
يافت از آن خارج ش��د. وي به بسياري از مردان 
مي آم��وزد كه ايس��تادن يك واژه نيس��ت بلكه 
اس��تقامت اس��ت. موحديان عالوه بر تدريس 
و عضويت هيأت علمي در دانش��گاه س��وره و 
معاونت آموزش��ي آن اكنون در دانش��گاه سپهر 
مشغول به تدريس مي باش��د. وي عضويت در 
دوره هاي مختلف ش��وراي نظ��ارت بر نمايش 
اداره كل فرهنگ و ارش��اد اسالمي و عضويت 
در ش��وراي نظ��ارت ب��ر نمايش ت��االر هنر و 
داوري و بازبين��ي و بازخواني جش��نواره تئاتر 
استان و جش��نواره دانشجويي فجر و جشنواره 
سراسري ماه را بر عهده داشته است. انتشار كتاب 
نمايشنامه نويسان معاصر ايران )دهه چهل( اثري 
ماندگار اس��ت كه عنوان پژوهش نمونه س��ال 

1381 را دارد.
انتش��ار مقاالت و بولتن هاي جشنواره هاي تئاتر 
استان و نمايش��نامه »يكي ديگر از ميان همه اما 
يكي ديگر« برگزيده استان و منطقه سال 1376 
و نمايش��نامه به خاطر مريم جشنواره كودك و 
نوجوان كرم��ان هم در كارنامه هنري اش هويدا 

است.
موحديان و همس��رش يوس��ف پور وقار يك 
زوج هنري موفق هس��تند كه هم��واره در زير 
چتر حمايت هاي يكديگر به اوج رسيده اند. وي 
مادري مهربان و فداكار براي فرزندانش مي باشد. 
موحديان ش��خصيتي محكم و اس��توار دارد كه 
هرگز در داوري تحت تأثير روابط قرار نمي گيرد. 
به همين دليل نزديك به دو دهه داوري بي حرف 
و نق��ل دارد. وي اكن��ون عالوه ب��ر تدريس در 
كالس هاي آزاد مشغول به جمع آوري و نوشته 
كتاب ديگري به نام نمايش��نامه نويسان معاصر 

دهه پنجاه مي باشد.
موحديان با اصول و مباني نمايش��نامه آش��نايي 
كامل دارد به همين لحاظ به خوبي مي تواند يك 
نمايش را تجزيه و تحليل كند و چالش هاي آن 
را به نقد ببرد و داليل متقن و مستندات بديل از 

مختصات وي به حساب مي آيد.
پايبندي به اص��ول خانواده و تربي��ت فرزندان 
مانع��ي آش��كار ب��ود ك��ه وي دس��ت رد ب��ه 
 بس��ياري از منصب ها بزند و فريب هيچ پستي

را نخورد.
مريم موحديان هنرمندي خردمند است و آرامش 
ص��دا و چهره اش برخاس��ته از خود اوس��ت. 
او فرهيخته اس��ت و هيچ��گاه از جاده انصاف 
خارج نمي ش��ود. بنابراين حضور او در عرصه 
داوري هاي فرهنگي و هن��ري براي ارباب هنر 

سبب اطمينان و آرامش خاطر است.
براي اين انسان بزرگوار آرزوي سالمتي داريم.

خبر

مع��اون فرهنگ��ي، تفريح��ي ش��هردار اصفهان گف��ت: با حضور مش��اور عال��ي مقام معظ��م رهبري 
 در روز نه��م ارديبهش��ت م��اه ج��اري، كلن��گ مجموعه فرهنگي ش��يخ بهاي��ي در اصفه��ان به زمين

زده مي شود. 
به گزارش فارس، حبيب اله تحويل پور در نشست مطبوعاتي خود در جمع خبرنگاران اصفهاني با بيان 
اين كه طبق مصوبه ش��وراي اسالمي شهر سالروز والدت شيخ بهايي در روز سوم ارديبهشت به عنوان 
روز اصفهان نام گذاري ش��ده اس��ت، اظهار داشت: از سوم ارديبهشت تا 12 اين ماه برنامه هاي مختلفي 

در هفته نكوداشت اصفهان برگزار مي شود.
وي افزود: فضا س��ازي هاي ش��هري، مزين كردن تابلوهاي س��طح ش��هر به جمالتي در ارتباط با شهر 
اصفهان، حركت هماهنگ 23 هزار تاكس��ي اين كالنش��هر و توزيع 20 هزار پرچم اصفهان و مجموعه 
موس��يقي اصفهان شهر زيباي خدا، برگزاري تورهاي مختلف اصفهان گردي براي گردشگران به منظور 
بازدي��د از فضاهاي تاريخي و جاذبه هاي گردش��گري از جمله برنامه ه��اي معاونت فرهنگي، تفريحي 

شهرداري در هفته نكوداشت اصفهان است.
معاون فرهنگي، تفريحي ش��هرداري اصفهان با اش��اره به اين كه تفكر ش��يخ بهايي در آثار و نمايه هاي 
اصفهان به وضوح ديده مي ش��ود، تصريح كرد: مجموعه فرهنگي ش��يخ بهايي با همكاري اداره ميراث 
فرهنگي، ش��هرداري و خيران كتابخانه س��از به منظور فعاليت بنياد شيخ بهايي در اين مركز كلنگ زني 

مي شود.
وي اضافه كرد: مجموعه فرهنگي ش��يخ بهايي در پش��ت عمارت عالي قاپو واقع در خيابان استانداري 
جانمايي ش��ده اس��ت. تحويل پور ادامه داد: مراسم بزرگداشت ش��يخ بهايي و نكوداشت روز اصفهان 
مصادف با 9 ارديبهش��ت ماه با حضور حداد عادل، مش��اور عالي مقام معظم رهبري و رئيس كميسيون 

فرهنگي مجلس شوراي اسالمي در اين كالنشهر برگزار مي شود.
وي اف��زود: اجراي تئاترهايي با عنوان آنچه ش��ما خواس��ته ايد و هولس��تر فرزند اصفه��ان، برگزاري 

برنامه هاي ورزشي و تفريحي 
همگاني  سواري  دوچرخه  و 
از ديگر برنامه هايي است كه 
در هفته اصفه��ان به اجرا در 

مي آيد. 
تفريحي  فرهنگ��ي،  مع��اون 
بي��ان  اصفه��ان  ش��هرداري 
داشت: تجليل از مدال آوران 
رش��ته هاي  در  ش��هرداري 
ورزش مسابقات كالنشهرها، 
تقدير از جانبازان و معلوالن 
اصفهان��ي ش��ركت كننده در 
مسابقات گوانگجو در سنين 
زي��ر 14 س��ال و بزرگس��ال 
ش��ركت كننده در مس��ابقات 
مالزي از ديگر برنامه هاي در 

نظر گرفته شده در هفته اصفهان است. 
 وي در بخ��ش ديگ��ري از صحبت ه��اي خ��ود ب��ا اش��اره ب��ه اين ك��ه بودج��ه عمراني ش��هرداري
 اصفه��ان در س��ال 90، يك ه��زار ميلي��ارد و 200 ميلي��ون توم��ان در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اس��ت،
 بي��ان داش��ت: 570 ميلي��ارد توم��ان از اي��ن بودج��ه ب��ه صورت نق��دي توس��ط ش��هرداري تأمين

مي شود و 200 ميليارد تومان آن نيز از طريق فروش اوراق مشاركت فراهم شده است.

نخستين همایش مساجد فعال قرآني 
در مشهد مقدس برگزار مي شود 

معاون آموزش و پژوهش س��تاد عالي كانون هاي فرهنگي هنري مس��اجد كشور گفت: نخستين همايش 
مس��اجد فعال قرآني كشور هفتم و نهم ارديبهشت ماه با حضور 300 نفر از تاليان )تالوت كنندگان قرآن( 

طرح تالوت نور، امامان جماعت مفسر قرآن و فعاالن جلسات قرآني در مشهد مقدس برگزار مي شود.  
به گزارش ايرنا، محمدرضا جعفري در نشست تخصصي نقد و بررسي طرح تالوت نور و تاثير آن در فضا 
سازي قرآني در سطح جامعه اظهارداشت: فراگيرترين طرح قرآني كشور با عنوان طرح تالوت نور از چند 
سال پيش شروع شده كه ساماندهي و توسعه اين طرح نياز به برگزاري نشست هاي تخصصي دارد از اين 

رو قرار است همايش مساجد فعال قرآني كشور براي تحقق اهداف مدنظر برگزار شود.
 وي با بيان اين كه اين همايش ويژه مساجدي است كه در اجراي طرح تالوت نور و فعاليت هاي قرآني 
مشاركت بيشتري داشته اند، اظهار داشت: اين همايش با پيام آيت اله جوادي آملي و سخنراني استاد رحيم 
پورازغدي و حجت االسالم و المسلمين رحيميان نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگران گشايش 

مي يابد. 
جعفري با بيان اين كه تالوت قاريان برجسته كشوري از ديگر برنامه هاي اين همايش است، افزود: در روز 
دوم همايش كارگاه هاي تخصصي با حضور استادان برجسته قرآني همچون پرهيزگار، سعيديان و طوسي 

برگزار خواهد شد.
 وي ادامه داد: برگزاري كارگاه هاي تخصصي ش��يوه هاي بيان تفس��ير كوتاه ويژه ائمه جماعات، برگزاري 
نشست هايي در ارتباط با آسيب شناسي فعاليت جلسات قرآني و هم انديشي به منظور ساماندهي و توسعه 
طرح تالوت نور از ديگر برنامه هايي اس��ت كه در اين همايش س��ه روزه دنبال مي ش��ود. معاون آموزش 
و پژوهش س��تاد عالي كانون هاي فرهنگي هنري مس��اجد تصريح كرد كه در مراسم اختتاميه اين همايش 
 آيت اله رس��ولي محالتي از مفس��ران برجس��ته قرآني كشور به ايراد س��خن مي پردازد و در پايان نيز پيام
آيت اله سبحاني براي حاضران قرائت مي شود. وي اظهار داشت: كانون هاي فرهنگي هنري مساجد كشور 
با هدف ترويج فرهنگ ديني و قرآني و احيا كاركرد مس��اجد ش��كل گرفته و يكي از كاركردهاي برجسته 

مسجد فعاليت هاي قرآني است. 

ب��ه گ��زارش اداره رواب��ط عمومی آم��وزش و پرورش اس��تان اصفهان، 
 معلمان فداكار، روش��نی بخ��ش تاريكی جانند و ظلمت انديش��ه را نور

می بخشند. 
دومين جلس��ه اعضای س��تاد بيس��ت و هفتمين يادواره بزرگداشت مقام 
معل��م با حضور س��يد مجي��د عامليان مدي��ركل و رئيس س��تاد، موتمر 
مع��اون پژوه��ش و برنامه ري��زی و دبير س��تاد، آرا رئي��س اداره برنامه 
ري��زی و آم��وزش نيروی انس��انی و دبيرخان��ه يادواره و س��اير مديران 
 و مس��ئوالن كميت��ه ه��ا در محل س��الن اجتماع��ات اداره كل تش��كيل

گرديد.
 در اين جلس��ه س��يد مجي��د عامليان ب��ا ي��ادآوری اهميت پاسداش��ت
تالش های معلمان تالش��گر جامعه بر بس��يج كليه امكانات و توانمندی 
های موجود برای تجليل و قدردانی مناس��ب از معلم تأكيد كرد در ادامه 
اين جلس��ه موتمر دبير س��تاد بيس��ت و هفتمين يادواره بزرگداشت مقام 
معلم از ابالغ شيوه نامه انتخاب معلم نمونه به عنوان اصلی ترين فعاليت 
مبناي��ی س��تاد در بهمن 1389 ب��ه ادارات خبر داد و تغييرات اساس��ی و 
 تحوالت مطرح ش��ده در شيوه نامه انتخاب معلم نمونه را به اين نشست

ارائه كرد. 
وی ب��ه س��هميه اعالم ش��ده توس��ط وزارت آموزش و پ��رورش برای 
اس��تان اصفه��ان در س��ال تحصيل��ی 90-89 چه��ار نفر  ب��رای احراز 
جاي��گاه معل��م نمون��ه كش��وری، 26 نفر ب��رای اح��راز جاي��گاه معلم 
 نمون��ه اس��تانی و 487 نف��ر برای اح��راز جايگاه معلم نمون��ه منطقه ای
اش��اره كرد و افزود: امس��ال برای انتخاب س��هميه منظور ش��ده تاكنون 

 اقدام��ات الزم از جمل��ه درياف��ت و بررس��ی فاي��ل ه��ای اس��امی و
 پرون��ده معلم��ان دارای باالتري��ن امتي��از ب��ه نح��و مطلوب��ی انج��ام

شده است.
برنام��ه ه��ای  ت��دارك  اي��ن جلس��ه س��رفصل ه��ای جام��ع و   در 
از جمل��ه مق��ام معل��م  بزرگداش��ت  ب��رای هفت��ه  اثرگ��ذار   پوي��ا و 
از از معلم��ان ش��هيد، تجلي��ل و قدردان��ی   هماي��ش ه��ای تجلي��ل 
 معلم��ان ورزش��كار و دبي��ران تربي��ت بدن��ی ب��ه محوري��ت اداره كل
 تربي��ت بدن��ی اس��تان، تجلي��ل از معلم��ان هنرمن��د توس��ط اداره كل 
ارش��اد اس��المی اس��تان، ه�ماي��ش معن��وی ش��بی را ق��رآن، مراس��م 
ش��ب ش��عر و تج�لي��ل ادارات و س��ازم�ان ه��ا از همس��ران فرهنگی 
كارمندانش��ان، ه�مچني��ن حضور اس��تاندار اصفهان و س��اير مس��ئوالن 
اس��تانی در م��دارس همزم��ان با نواخ�تن زن��گ س��پاس از معل�م، رژه 
 نيروه��ای نظام��ی و انتظام��ی در صبح��گاه مش��ترك با عنوان س��پاس
 از معل��م و عطرافش��انی قبور ش��هدا و معل�مان ش��هيد و فق�يد اس��تان
ايثارگ��ران و  آزادگ����ان  رزم�ن��دگان،  از  ت�قدي��ر  و  تج��لي��ل   و 

فرهنگی مورد تصويب و تأييد اعضا قرار گرفت.
در زمينه تدارك برنامه های تبليغی هفته بزرگداش��ت مقام معلم نيز تهيه 
و پخ��ش پيام تبريك مش��ترك امام جمع��ه و نماينده محت��رم ولی فقيه، 
 اس��تاندار و مديركل آموزش و پرورش از صدا و س��يمای مركز اصفهان،
پوش��ش های كامل خب��ری و توليدی برنامه های س��تاد، نشس��ت های 
مطبوعاتی ويژه بزرگداش��ت مق��ام معلم و تبليغات جامع ش��هری مورد 

تصويب قرار گرفت.

ويژه برنامه های هفته بزرگداشت مقام معلم اعالم شد

نهم اردیبهشت ماه جاري؛
مجموعه فرهنگي شيخ بهایي اصفهان كلنگ زني مي شود


	504-1
	504-2

