
اعتبارات ناچیز استخوانی الی زخم بی آبی استان
تنظیم 
تفاهم نامه 
خواهرخواندگی 
شهرکرد و 
ماربورگ آلمان

افزایش جمعیت  نیازمند تامین آب آشامیدنی است

آغاز فعالیت اجرايي 5 هتل 
دراصفهان 

برداشت آخر سناريوی درگیری 
گلپايگان در فوالدشهر

آرزوی تحقق رويای نقش جهان 
برآورده می شود!

تکمیل آزادراه اصفهان-شیراز 
تا سال96 

 انتقال پول سرعت گیر 
طرح تراموا

5 ترویج موسیقی سنتی از اهداف جشنواره استاد شهناز
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 مدیر کل اداره ارشاد اسالمی استان:
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 رونمایی از کتبیه قتلگاه 
امام حسین )ع ( 

کتیب��ه قتلگاه امام حس��ین )ع ( که توس��ط هنرمندان 
اصفهان��ی در کارگاه آفرینش های هنری س��تاد عتبات 

عالیات این استان ساخته شده است ، رونمایی شد.
 این کتیب��ه که پنجش��نبه ش��ب در س��الن اداره راه و 
شهرسازی اصفهان رونمایی ش��د به مدت یکسال و نیم 

توسط 30 هنرمند اصفهانی ساخته شده است. 
جمله » السالم علی الدماء السائالت « برگرفته از زیارت...

5

درکورس زندگی طالق از 
ازدواج سبقت گرفت

آمارها ی استان حکایت  می کند

3

3
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در حالی آمار چک های برگشتی در هشت ماهه 
امس��ال در مرز چهار میلیون ب��رگ قرار گرفته 
که انتظار می رود با گسترش سامانه چکاوک و 
فراگیر شدن آن در کل کشور، چک ها معتبرتر از 
قبل شده و آمار نگران کننده چک های برگشتی 

کاهش یابد.
آخرین آمارها از تبادل بیش از 31 میلیون برگ 
چک به ارزشی بالغ بر 807 هزارمیلیارد تومان 

با رشد تعدادی 6.3 درصدی و مبلغی 15.8 ...

رییس پلیس راهنمایي و رانندگي اس��تان 
اصفه��ان از راه اندازي گش��ت ویژه ضربت 
براي برخ��ورد با تخل��ف پ��ارک دوبله در 
س��طح ش��هر اصفهان خبر داد.س��رهنگ 
حس��ین غالمي اظهار ک��رد: ب��ا توجه به 
اینکه تخلف پ��ارک دوبله، عامل اساس��ي 
 و مه��م در ایج��اد تصادف��ات، ترافی��ک و
 بي نظمي است، به همین دلیل تیم ویژه ..

در 9 ماه نخست سال جاری 28 هزار و 476 مورد ازدواج در استان به ثبت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل با 32 هزار و 143 مورد ازدواج، کاهش 12 درصدی را نشان می دهد 

 وعده کاهش چک برگشتی
 با چکاوک

 تیم ضربت باالی سر 
 پارك دوبله 

سقاییان نژاد:استفاده از موتورسیکلت 
باید فرهنگ سازي شود 3

تکمیل دو پل روی
4 رودخانه زاینده رود 2

 خبر توافق جدید هسته ای
 ایران و آمریکا تکذیب  شد

3
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يادداشت

 فتنه گران در فتنه ها دچار 
کوری چشم می شوند 

امام جمعه موقت اصفهان گفت: پیام رزمایش محمد رسول اهلل 
)ص( به اس��تکبار جهانی این بود که اگر بخواهند دست از پا 
خطا کرده و به نظام جمهوری اسالمی تعدی کنند، نیروهای 
ارتش در هر لحظه توان و امکان برخورد س��ریع و قوی با آنها 

را دارند.
 آیت اهلل سیدابوالحسن مهدوی در خطبه های این هفته نماز 
جمع��ه اصفهان اظهار ک��رد: اهل بیت)ع( به ما ش��یعیان یاد 
داده اند که از حدود والیت خارج نشویم و تابع والیت و مطیع 

آنان باشیم و با مخالفان و دشمنان مدارا داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر بخواهیم در فتنه ها فکر بازی 
داشته باشیم، بصیر و فهیم باشیم، فریب دشمنان را نخوریم و 
در شبهه میان حق و باطل به خوبی بتوانیم میان حق و باطل 
تفکیک کنیم نیاز به تقوا داریم، افزود: بر اساس آیات قرآن و 

احادیث ائمه )س( تقوا به انسان نور بصیرت می دهد.
خطیب موقت جمعه اصفهان تاکید کرد: فتنه گران در فتنه ها 
دچار کوری چشم می شوند اما هر چه انسان پاک تر باشد در 
زندگی کمتر فریب می خورد و حتی نف��ع آن هم به دیگران 

می رسد.

نمايندگان در تصويب بودجه به منابع 
درآمدی توجه داشته باشند

رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه 
در بودجه باید بیشتر به واگذاری کارها به مردم توجه داشته 
باشیم،خاطرنشان کرد:  باید کاری کنیم تا بار دولت در اجرا از 

نظر هزینه ها و کارکردها سبک شود.
حجت االسالم و المسلمین س��ید رضا اکرمی اظهار کرد: در 
تصویب الیحه بودجه باید به سند چشم انداز 20 ساله که 11 
سال از عمر آن می گذرد و برنامه پنج ساله پنجم که سال آینده 

تمام می شود، مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده پیشین مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه در 
تدوین الیحه بودجه باید مصوبات مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مورد توجه قرار گیرد، افزود: آنچه ک��ه باید در تصویب 
الیحه بودجه حتما مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد، 

شرایط امروز منابع درآمدی کشور است.
کمبودهای درآمد نفت را جبران کند.

 کنگره ملی حزب اراده ملت

 اول اسفندماه
جلسه شورای سیاس��تگذاری حزب اراده ملت ایران برگزار و 
در خصوص برنامه های کنگره ملی که اول اس��فند ماه برگزار 

می شود تصمیم گیری شد.
در ادامه جلس��ه س��اختار و دس��تورالعمل ش��اخه جوانان و 
دانشجویان که احیاء آن مجددا در دستور کار قرار گرفته است 

به تصویب این شورا رسید.

 معرفی 246 طرح اقتصادی
 به بانک های عامل در  استان 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی س��ازمان جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: 246 طرح اقتصادی به بانک های 
عامل این استان معرفی شده  است. س��ام مردانی اظهار کرد: 
برای اج��رای طرح های معرفی ش��ده اس��تان چهارمحال و 
بختیاری به بانک های عامل اس��تان به منظ��ور بهره مندی از 
تسهیالت صندوق توسعه ملی، یک هزار و 392 میلیارد ریال 
اعتبار مورد نیاز است.مردانی تأکید کرد: از مجموع طرح های 
معرفی شده به بانک های عامل استان چهارمحال و بختیاری 
برای بهره مندی از تس��هیالت صندوق توسعه ملی، 68 طرح 
تصویب شده  است.این مسوول افزود: برای اجرا و بهره برداری 
از طرح های تصویب شده در بانک های عامل استان چهارمحال 

و بختیاری، 234 میلیارد ریال سرمایه مورد نیاز است.

 30 درصد شاغالن
 بازاری هستند

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان چهارمحال 
و بختیاری گف��ت: 63 هزار نفر در بازار اس��تان چهارمحال و 

بختیاری برابر 30 درصد مشغول فعالیت هستند.
 سید نعیم امامی اظهار کرد: این تعداد از فعاالن بازار و اصناف 
استان چهارمحال و بختیاری، در 25 هزار واحد صنفی سراسر 
استان مشغول به کار بوده و از این طریق امرار معاش می کنند.

این مس��وول مطرح ک��رد: فع��االن ب��ازار و اصناف اس��تان 
چهارمحال و بختیاری در قالب 25 هزار واحد صنفی رسمی و 
مجوزدار فعال بوده که تعدادی هم به طور غیررسمی در این 
زمینه مشغول به کار هستند.وی به وجود 216 اتحادیه صنفی 
در این استان اشاره و تصریح کرد: مشکالت و مسائل مربوط 
به بازاریان، به صورت تخصصی، از طریق این واحدهای صنفی 

دنبال و پیگیری می شود.

پیش بینی رشد 3 برابری سفر 
گردشگران خارجی به  بام ايران 

مدیرکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری از پیش بینی رش��د س��ه برابری سفر 

گردشگران خارجی به چهارمحال و بختیاری خبر داد.
 بهمن عسگری س��وادجانی  اظهار کرد: حضور گردشگران و 
مسافران خارجی در اس��تان چهارمحال و بختیاری در سال 

92 نسبت به سال 91 حدود 310 درصد رشد داشته است.
وی افزود: در سال 91 تعداد گردش��گران 236 نفر بوده و در 
س��ال 92 این تعداد به 977 نفر رسیده اس��ت که در تالش 
هس��تیم زمینه را برای حضور بیشتر این گردشگران خارجی 

فراهم کنیم.
وی افزود :ورود این گردشگران و مسافران خارجی به استان 
 چهارمح��ال و بختی��اری در س��ال 92 از 33 کش��ور جهان

 بود.

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه ضم��ن تکذیب خبر 
آسوش��یتدپرس گفت: هیچگونه توافقی در هیچ یک از 

موضوعات مورد مذاکره هنوز صورت نگرفته است.
  افخم افزود: اینگونه جوس��ازی های رسانه ای با اغراض 
خاص سیاس��ی ص��ورت می گی��رد و ه��دف اصلی آن 
تخریب فضای مذاکرات و پیچیده تر کردن حل و فصل 

موضوعات می باشد.
ش��ایان ذکر اس��ت؛ یک منبع آگاه از بی اس��اس بودن 
گزارش اخیر خبرگزاری آسوش��یتد پرس درباره توافق 
ایران و آمریکا در مورد مسأله هس��ته ای خبر داد و این 
گزارش را »صرفا جوسازی« این رسانه آمریکایی دانست. 

این منبع آگاه ب��ا بیان ای��ن که گزارش مذک��ور صرفا 
»خبرسازی« اس��ت، افزود: بحثی که در این گزارش به 
آن اشاره شده است )موضوع انتقال اورانیوم به خارج از 
ایران(، مد ت ها پیش مطرح بوده است اما هیچ توافقی در 

این زمینه نداشته ایم. 
 به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، دو دیپلمات به 
تازگی در گفت وگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس مدعی 
شدند که مذاکره کنندگان در گفت وگوهای هسته ای که 
در ماه دسامبر )26 آذرماه( برگزار ش��د، برای اولین بار 
توانستند به دستورالعملی دست یابند که ضمن مشخص 
کردن حوزه های توافق احتمال��ی، رویکردهای مختلف 

برای حل مناقشات باقی مانده را هم مشخص می کند. 
 آسوش��یتدپرس اضافه کرده است که مذاکره کنندگان 
هس��ته ای در دور پیش��ین گفت وگوها در ماه دسامبر، 
برای اولین بار توانس��ته اند فهرستی از زمینه های توافق 
احتمالی و نیز رویکردهای احتمالی نسبت به مناقشات 
باقیمانده را تدوی��ن کنند؛ هرچند تهیه این فهرس��ت 
 هم به دلیل اختالفات»گس��ترده«دو ط��رف به راحتی

 امکان پذیر نبوده اس��ت.  خبرگزاری آسوش��یتدپرس 
به نق��ل از دو دیپلمات گزارش کرده اس��ت ک��ه ایران 
و آمریکا ب��ه طور موق��ت توافق کرده اند ایران بخش��ی 
 از اورانی��وم غنی سازی ش��ده خود را به روس��یه منتقل

 کند. 
 این رس��انه آمریکایی درحالی مدعی توافق میان ایران 
و آمریکا با محوریت انتقال سوخت هسته ای از ایران به 
روسیه ش��ده اس��ت که در مقابل درباره تامین خواست 
ایران برای لغو کامل تحریم ها از س��وی آمریکا سکوت 

کرده است. 
 یکی از مهم ترین اختالف نظرها می��ان ایران و آمریکا 
در چارچوب مذاکرات هس��ته ای چگونگ��ی لغو کامل 
تحریم ها بر اس��اس توافق اولیه ژنو است. آمریکا سعی 
دارد به بهانه ه��ای مختلف از جمل��ه مخالفت کنگره از 
لغو کامل تحریم های یک جانبه و چندجانبه علیه ایران 
ش��انه خالی کند و صرفا تعلیق تحریم ها را مورد تاکید 

قرار داده است. 
 هم چنین موضوع انتقال نیافت��ن ذخایر اورانیوم ایران 
یا غنی س��ازی از خاک ای��ران از مهم ترین خطوط قرمز 
هسته ای کشور است که از سال های گذشته مسووالن 
کش��ور و هیأت مذاک��ره کننده هم��واره ب��ر آن تأکید 

داشته اند. 

یادگار امام گفت: هم��ت کنی��م و از درون وجود خودمان 
 خوب��ی را ش��روع کنی��م و در اولی��ن گام این مس��یر باید 
کینه زدایی کنیم، زیرا جامعه ما ممکن است به کینه و دروغ 

و تهمت آمیخته باشد. 
حجت االس��الم و المس��لمین سید حس��ن خمینی که در 
نشس��ت هفتگی ش��رح مثنوی موالنا در مح��ل کتابخانه 
ملی حض��ور یافته بود، با اش��اره ب��ه آغازی��ن روز امامت و 

والی��ت حض��رت صاحب)ع��ج(، اظه��ار داش��ت: یک��ی 
از آرزوهای دیرینه  مس��لمانان و ش��یعیان ظه��ور منجی 
اس��ت و در سراس��ر جه��ان نیز چش��م داش��تن ب��ه افق 
 مرزه��ای انس��انی و انتظ��ار منجی، مس��بوق به س��ابقه

 است.
 اما شاید مهمترین س��وال در این زمینه، در خصوص علت 
نیامدن منجی است و احتماال روشن ترین جواب نیز چیزی 

است که در کالم موالنا دیده ایم.جامعه و انسان منتظر باید 
یک گام رو به جلو بردارد؛ برخاستن و پیش نهادن پای برای 
خدا، درس الزم ندارد؛ بلکه بستگی به همت دارد. اگر دریچه 
دل هایمان را بازتر کنیم، حتما خدای س��بحان هم کمک 
می کند و در آن صورت می توان منتظر منجی بود تا مدینه 
 فاضله پدید آید؛ و اال حضرت صاحب)ع( هم در جامعه تنها

 می شوند.

واکنش افخم به خبر “ آسوشیتدپرس” پیرامون مذاکرات ايران و 5+1

در نشست هفتگی شرح مثنوی موالنا؛
سیدحسن: اولین گام خوب بودن کینه زدايی است

خبر توافق جدید هسته ای ایران و آمریکا تکذیب می شود
 مديرکل  صدا و سیما ی اصفهان:

 شناسايی عقبه فتنه 
ضروری است

مدیر کل صدا و س��یمای جمهوری اسالمی مرکز 
اصفهان با اش��اره به اجرای انقالب های رنگین در 
کشورهای مختلف، گفت: برای مقابله با فتنه باید 

عقبه سنگین این فتنه شناسایی شود.
 علی کلباس��ی در همایش بس��یج و رسانه در صدا 
و س��یمای مرکز اصفهان برگزار شد، گفت: جنگ 
تحمیلی دشمن علیه انقالب اسالمی ایران تالش 

دشمن برای مقابله نظامی با ایران اسالمی بود.
وی ادامه داد: این جنگ با حضور بسیج خنثی شد 
و بعد از آن برخی گمان کردن��د که دیگر نیازی به 
بسیج نیست ولی با درایت امام )ره( و رهبر فرزانه 

انقالب فعالیت بسیج پر رنگ تر شد.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: امروز 
بسیج نه تنها در عرصه نظامی از نظر کمی و کیفی 
بلکه از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
 نیز خ��ود را تقویت ک��رده و حضور موث��ر در این

 عرصه ها داشته است.
وی به ضرورت حضور بس��یج در عرصه رسانه ای 
اشاره کرد و افزود: سواد رسانه ای و شناخت عقبه 

فرهنگی دشمن در جنگ نرم ضروری است.
وی گفت: کمیته خطر جاری آمریکا در سال 2005 
اعالم کرده بود به لح��اظ توانمندی های نظامی و 
سیاسی و اجتماعی ایران امکان جنگ سخت نیست 

و ایران را باید از طریق جنگ نرم ساقط کرد.
مدیر کل صدا و س��یمای مرکز اصفهان به اجرای 
کودتاهای مخملی در کش��ورهای شوروی سابق، 
آذربایجان، اوکراین، چکسالواکی، صربستان و چند 
کشور دیگر گفت: توجه به جنبش های دانشجویی، 
بهره گیری از رسانه ها و استفاده از شخصیت های 
سیاسی در هر کشوری وجه اشتراک این کودتاها 
بود.وی تخری��ب خان��واده در اوکرای��ن را یکی از 
برنامه های کودتا در این کش��ور برشمرد و افزود: 
امروز نیز این طرح توسط رسانه هایی چون شبکه 
 من و تو و فارس��ی وان در ای��ران در حال پیگیری

 است.
کلباسی اظهار کرد: حمله به خدا، حمله به پیامبر 
)ص(، حمله به ائمه معصومین )ع(، حمله به والیت 
فقیه و حمله به مرجعیت و روحانیت از شگردهای 
 دش��من در جنگ نرم ب��ود ول��ی از ای��ن اهداف
  نتیج��ه ای نب��رد و ل��ذا ب��ه س��مت فروپاش��ی

 خانواده ها روی آورد.

اخبار کوتاه

2
آمریکا بار دیگر کره شمالی را تحریم کرد

رسانه ها از تحریم های جدید آمریکا علیه کره شمالی خبر دادند.
الجزیره در گزارشی با اشاره به تحریم های جدید باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا 
علیه کره شمالی اعالم کرد که این تحریم ها به خاطر حمله سایبری به شرکت سونی 

پیکچرز است که واشنگتن پیونگ یانگ را مقصر می داند.
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مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری در امور اجرایی، 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری گفت: تفاهم نامه پیشنهادی 

خواهرخواندگی شهرکرد و ماربورگ آلمان تنظیم شد.
مل��ک محمد قربان پ��ور اظهار ک��رد: مت��ن تفاهم نامه 
پیش��نهادی خواهرخواندگی ش��هرکرد، مرکز اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری و مارب��ورگ، از ایالت هس��ن 

جمهوری فدرال آلمان تنظیم شد.
وی گفت: این متن پیشنهادی در صورت تأیید استاندار 
چهارمحال و بختیاری و استاندار ایالت هسن آلمان مورد 

توافق نهایی قرار می گیرد.
قربان پ��ور تأکید ک��رد: در ص��ورت تواف��ق نهایی متن 
پیشنهادی خواهرخواندگی ش��هرکرد و ماربورگ، این 
متن ب��ه امضای اس��تانداران چهارمح��ال و بختیاری و 
هسن آلمان و همچنین شهرداران شهرکرد و ماربورگ 

می رسد.
این مس��وول افزود: آش��نایی بیشتر و توس��عه روابط و 
همکاری های دوس��تانه بین دولت و مردم کش��ورهای 
جمهوری اس��المی ایران و جمهوری ف��درال آلمان از 
مهم ترین اهداف خواهرخواندگی ش��هرکرد و ماربورگ 

به شمار می رود.
مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری در امور اجرایی، 
برنامه ریزی و س��رمایه گذاری تصریح کرد: دوستی بین 
ش��هرها در ایجاد دنیایی بهتر بر پایه شناخت و احترام 

متقابل تأثیر و نقش مهمی دارد.
وی اظهار داشت: تفاهم نامه پیشنهادی خواهرخواندگی 
شهرکرد و ماربورگ، در 10 ماده مختلف، بر مبنای توجه 
علمی به توسعه روابط بین هر دو کشور آماده شده است.

قربان پور خاطرنش��ان کرد: طبق مواد پیش��نهادی در 
این تفاهم نامه براساس اصل رابطه متقابل و برابری و به 
منظور توسعه و پیشرفت شهرهای شهرکرد و ماربورگ، 
اقدام به نشر و تبادل اطالعات، علوم کسب شده و تجارب 

ارزشمند پرداخته و آنها را به اشتراک خواهند گذاشت.
وی بیان داشت: همچنین دو طرف، با هدف بهره برداری 
متقابل، اقدام به مبادالت و همکاری های گس��ترده در 
زمینه های توس��عه ش��هری، فرهنگی، هنری، مذهبی، 
اجتماعی، ورزشی، علمی، صنعت گردشگری)تاریخی، 
طبیعی و سالمت(، امور اقتصادی، بهداشتی و شناخت 
محیط زیست اقدام به همکاری و در راستای شکوفایی 
روابط بین دو کشور به ویژه شهرهای شهرکرد و ماربورگ 

تالش می کنند.
مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری در امور اجرایی، 

برنامه ریزی و س��رمایه گذاری اظهار ک��رد: همکاری و 
مبادله تجارب به منظور ارتقای سطح روابط در خصوص 
مدیری��ت جامع خدمات ش��هری، مانند حم��ل و نقل، 
رفع آلودگی و مدیریت پس��ماند، بازسازی نقاط آسیب 
دیده ناشی از سوانح غیرمترقبه، دفع سیالب و آب های 
سطحی و انجام پروژه های مشترک شهری، از دیگر مواد 
پیش��نهادی در تفاهم نامه خواهرخواندگی ش��هرکرد و 

ماربورگ به شمار می رود.
وی گفت: همکاری، تبادل تجربه و اسناد با هدف حفظ و 
بهبود محیط زیست پایدار و ایجاد فضاهای سبز شهری 
در راستای زیباسازی مناظر ش��هری و تأسیس وسایل 
و امکان��ات تفریحی در متن ای��ن تفاهم نامه پیش بینی 
شده است.قربان پور تأکید کرد: براساس این تفاهم نامه 
پیشنهادی، طرفین به منظور بازدید شهروندان دو شهر 
از شهرهای یکدیگر به تقویت گردشگری اهتمام کرده 
و برای برقراری، ارتقاء و گس��ترش روابط دوستانه بین 
شهروندان دو جامعه با توجه به ظرافت ها و امکانات بالقوه 
شهرهای شهرکرد و ماربورگ در عرصه های مختلف و با 
عنایت به عالقه ها و مبانی مش��ترک مذهبی و فرهنگی 
میان مردم ایران و آلمان اقدامات الزم را انجام می دهند.
وی افزود: براساس تفاهم نامه پیشنهادی خواهرخواندگی 
ش��هرکرد و مارب��ورگ، طرفین بر انج��ام همکاری های 
مش��ترک، برگزاری هفته های فرهنگ��ی، همایش های 
فرهنگی و گردشگری، کارگاه های تخصصی در خصوص 
مرمت آث��ار و ابنی��ه مذهب��ی، تقویت مبان��ی علمی و 

تئوریک مراک��ز مطالعاتی مربوطه در قالب س��فرهای 
 کارشناسان و تبادل نتایج پژوهش های فرهنگی، توافق 

کردند.
مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری در امور اجرایی، 
برنامه ریزی و س��رمایه گذاری تصریح ک��رد: به منظور 
ارتقاء و پیش��رفت اقتصاد محلی هر ش��هر، سازماندهی 
نمایش��گاه ها و توس��عه فعالیت ه��ای اقتص��ادی بین 
کارآفرین��ان دو منطقه، طرفین باید ط��وری همکاری 
کنند که ش��رکت ها بتوانند وارد داد و ستدهای خارجی 
ش��ده و برای مبادله فناوری های جدی��د با هدف بهبود 

وضعیت اقتصادی تالش کنند.
وی اظه��ار داش��ت: طب��ق تفاهم نام��ه پیش��نهادی 
خواهرخواندگی شهرهای شهرکرد و ماربورگ، دو شهر 
باید به صورت مس��تمر در خص��وص چگونگی فعالیت 
ش��وراهای ش��هرهای ذی ربط و نحوه تعام��ل و ارتباط 
حقوقی آنه��ا با ش��هرداری های مربوطه، تب��ادل نظر و 

اطالعات داشته باشند.
قربان پور خاطرنش��ان کرد: براس��اس ای��ن تفاهم نامه 
پیشنهادی مقرر شد تا مقامات دو ش��هر بعد از امضای 
قرارداد به منظور هدایت، پیگیری و تس��ریع در اجرای 
مفاد آن، شناس��ایی و معرفی ظرفیت ها و ایجاد زمینه 
جدی��د همکاری ب��ه اع��زام هیات های کارشناس��ی از 
مس��ووالن مرتبط اق��دام ک��رده و درباره م��وارد خارج 
از توافق ب��ه عمل آمده، طب��ق نیاز و از طری��ق مذاکره 

تصمیم گیری شود.

مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد

تنظیم تفاهم نامه خواهرخواندگی شهرکرد و ماربورگ آلمان

 مديرکل صدا و سیمای
 چهارمحال و بختیاری:

 پوشش شبکه ديجیتال
 اعتبار می خواهد 

مدیرکل صدا و س��یمای چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به کوهس��تانی بودن اس��تان از نیاز 3 هزار 
میلیارد ریالی برای پوش��ش 100 درصدی شبکه 
دیجیتال این اس��تان خب��ر داد. ، عل��ی رامک در 
نشست با مسووالن بروجن با اشاره به هزینه بر بودن 
پوش��ش دیجیتالی اس��تان، اظهار داشت: پوشش 
دیجیتال استان نیازمند 3 هزار میلیارد ریال اعتبار 
اس��ت و هر ایس��تگاه هزینه ای بین 2 تا 5 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز دارد.وی با اش��اره اینکه دیجیتال 
ش��دن اس��تان های نظیر چهارمحال و بختیاری و 
لرس��تان به دلیل کوهستانی بودن دش��وار است، 
افزود: پوشش 100 درصدی دیجیتال در یک شهر 
کوهستانی نیازمند 3 فرستنده است و شهرکرد نیز 
با دارا بودن 2 فرستنده پرقدرت 400 واتی بخشی 
از آن مانند شهرک منظریه فاقد پوشش دیجیتال 
است.مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری 
گفت: 150 ایستگاه آنالوگ غالباً بین 4 تا 6 کانال را 
پوشش می دهد  وتبدیل 150 ایستگاه به دیجیتال 

کار دشواری است.
رامک با اشاره به اینکه در گذشته 50 درصد بودجه 
مورد نیاز صدا و س��یما با س��ازمان و 50 درصد با 
استان بوده است، خاطرنش��ان کرد: امسال  تأمین 
100 درصد اعتبارت مورد نیاز با خود استان بوده 
که با تالش های استاندار تا پایان سال 10 ایستگاه 
راه اندازی می ش��ود.وی با توجه به سال آینده که 
2 شهر س��فید دش��ت و آورگان شهرستان بروجن 
دیجیتال می شود و فاز سوم دیجیتال سال 95 در 
امامقیس و چش��مه علی اجرایی می شود.مدیرکل 
صدا و س��یمای چهارمحال و بختیاری از س��اخت 
40 مستند 30 دقیقه ای ازجاذبه های گردشگری، 
تاریخی و فرهنگی استان تا پایان تابستان سال 94 
خبر داد و گفت: 6 مس��تند تولیدی از جاذبه های 
شهرس��تان بروجن است.رامک با اش��اره به اینکه 
این اس��تان ترکیبی از ش��هرکردی ها، بروجنی ها، 
قشقایی ها و بختیاری هاست، رویکرد صدا و سیمای 
محلی را توجه به تمام اقوام س��اکن استان عنوان 
کرد.وی صدا و سیمای استان را به لحاظ ساختاری 
چابک و به لحاظ عملکردی فعال برش��مرد و نگاه 
خود به اس��تان را توجه به توانمندی های استان و 
رعایت عدالت رسانه ای اعالم کرد.فعال شدن دفاتر 
خبری سیاست پیشین صدا وسیما بوده ولی امسال 
بحث برون س��پاری، شناس��ایی و آموزش مستمر 

خبرنگاران آزاد مطرح است.

همکاری و مبادله 
تجارب به منظور 

ارتقای سطح 
روابط در خصوص 

مديريت جامع 
خدمات شهری، 
مواد پیشنهادی 

در تفاهم نامه 
خواهرخواندگی 

شهرکرد و 
ماربورگ است 
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تا پايان سال اصفهان داراي ۲۵ پل مكانيزه مي شود
    معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري اصفهان اعالم كرد: تا پايان سال 
جاري تعداد پل هاي مكانيزه در س��طح ش��هر به ۲۵ پل افزايش مي يابد. 
عليرضا صلواتي گفت: احداث پل هاي مكانيزه براي ارتقا سطح ايمنی عابران 

پياده در دستور كار شهرداري قرار گرفته است
3
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معاون عمراني شهرداري اصفهان با بيان 
اينكه مطالعات و طراحي راه اندازي خط 
تراموا در خيابان ام��ام خميني)ره( انجام 
شده است، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
منتظر هس��تيم ق��رارداد ط��رح تراموا با 
شركت سازنده فعال ش��ود در آن صورت 
مي توانيم ب��ه صورت ج��دي زمانبندي 

اجراي اين پروژه را اعالم كنيم.
 عليرضا ق��اري قرآن با بي��ان اين مطلب 
گفت: صنعت تراموا، اروپايي است از اين 
رو مجموعه اي كه از سال هاي گذشته با 
آن قرارداد امضا شده به دليل بحث هاي 
تحريم و معامالت پولي دچار مشكل شده 
بودند. وي افزود: سيستم تراموا آماده است 
و قرارداد با شركت خارجي بسته شده ولي 
به دليل مشكل انتقال پول و تكنولوژي در 
زمان تحريم اجراي اين طرح تاخير افتاد. 

معاون عمراني شهرداري اصفهان تصريح 
كرد: ش��ركت س��ازنده واگن هاي تراموا 
شركتي اروپايي اس��ت ولي طرف قرارداد 
شهرداري سرمايه گذار داخلي است كه با 

شركت خارجي در ارتباط هستند. 
قاري قرآن خاطرنش��ان ك��رد: به تازگي 
تفاهم نامه اي با شركت ايراني بسته شده 
تا قرارداد گذشته را با شرايط قبلي فعال 
كنن��د بنابراين اميدواريم ه��ر چه زودتر 

قرارداد به جريان افتد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه مطالع��ات و طراحي 
راه اندازي خ��ط تراموا در خياب��ان امام 
خمين��ي)ره( انجام ش��ده اس��ت، اظهار 
داش��ت: خط تراموا به ط��ول ۷ كيلومتر 
حدفاص��ل ش��هرك ق��دس در خياب��ان 
 ام��ام خمين��ي)ره( تا مي��دان جمهوري

 پيش بيني شده است. 
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سقاييان نژاد:استفاده از موتورسيكلت 
بايد فرهنگ سازي شود

شهردار اصفهان تاكيد كرد: فرهنگ س��ازي در حوزه استفاده از 
موتورس��يكلت با جزوه و كتاب، امكان پذير نيست و اين موضوع 

بايد ريشه اي و علمي باشد.
دكترس��يد مرتض��ي س��قاييان ن��ژاد در خصوص س��اماندهي 
موتورسيكلت هاي ش��هر اصفهان گفت: البته طرح هاي پايلوت 
اجرا شده در خيابان هاي اصفهان براي كنترل طرح هاي ترافيكي 
پاسخگو بوده اس��ت و بايد در اين راس��تا اجراي اين طرح نيز به 

صورت نقطه به نقطه انجام شود. 
ش��هردار اصفه��ان تصريح ك��رد: يك��ي از زمينه ه��اي تخلف 
موتورسيكلت اين است كه اعمال قانون به صورت مناسب براي 

موتورسواران متخلف انجام نمي شود. 
وي تاكيد كرد: پليس راهور بايد اقدامات مورد نياز را براي اعمال 

قانون ويژه موتورسواران در دستور كار خود قرار دهد. 

طالق  از ازدواج پيشی گرفت 
مديركل ثبت احوال اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه اينكه آمار 
ازدواج در 9 ماه س��ال 1۲ درصد كاهش يافته اس��ت، افزود: 
كاه��ش ازدواج و افزايش طالق در اس��تان اصفه��ان نگران 
كننده اس��ت.  تورج حاجی رحيميان افزود: در 9 ماه نخست 
س��ال جاری ۲8 هزار و 4۷6 مورد ازدواج در اس��تان به ثبت 
رسيده است كه در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال قبل با 3۲ 
 ه��زار و 143 م��ورد ازدواج، كاه��ش 1۲ درصدی را نش��ان

 می دهد. 
وی همچني��ن اظهار كرد: آمار طالق در 9 ماه مش��ابه س��ال 
 گذشته از پنج هزار و 493 مورد به ش��ش هزار و 39 مورد در 
 9 م��اه امس��ال رس��يد ك��ه 10درص��د افزاي��ش يافت��ه

 است. 
 وی از مس��ووالن اس��تان خواس��ت ب��ا برنام��ه ري��زی و

 سياستگذاری های مناسب در زمينه ازدواج برای جلوگيری 
از رشد روز افزون طالق تالش و آمار ازدواج را افزايش دهند. 

وی  ادام��ه داد: همچني��ن در 9 ماه��ه س��ال 93، 6۲هزار و 
46 نوزاد در اس��تان متول��د و 1۷ هزار 16۷ نف��ر فوت كردند 
ك��ه ب��ه ترتي��ب رش��د 4.48 )چه��ار و 48 ص��دم( درصد 
 و كاه��ش 4.61 )چه��ار و 61 ص��دم( درص��دی را نش��ان 

می دهد.
وی با اش��اره به سياس��ت ه��ای جمعيتی ده��ه 60 در ايران 
گفت: اين سياس��ت بايد متوقف ش��ود زيرا اكنون نرخ رش��د 
جمعيت كشور نزولی است و در آينده مشكالتی را در راستای 
 پوياي��ی و جوانی جمعي��ت و ني��روی كار به هم��راه خواهد

 داشت. 

قاتل خاموش جان دو زن را گرفت 
مديرحوادث و فوريت های پزشكی استان اصفهان از مرگ دو زن 
جوان بر اثر گازگرفتگی در يك منزل مس��كونی واقع در سه راه 

سيمين اصفهان خبر داد.
 دكتر غفور راس��تين اظهار ك��رد: س��اعت 1۵ و 34 دقيقه ظهر 
روز پنج ش��نبه ب��ه فوريت ه��ای پزش��كی اصفهان اعالم ش��د 
ك��ه دو زن در ي��ك منزل مس��كونی واق��ع در منطقه س��ه راه 
 س��يمين اصفهان، هوش��ياری خ��ود را از دس��ت داده و نفس

 نمی كشند. 
وی افزود: پس از اعالم اين گزارش، تكنسين های يك واحد امداد 
فوريت های پزشكی در محل حادثه حاضر شدند و پس از بررسی 
عاليم حياتی مصدومان كه دو زن 38 و ۲6 ساله بودند، دريافتند 
كه هر دوی آنها بر اثر مس��موميت با گاز سمی منوكسيدكربن 

دچار مسموميت شده و جان خود را از دست داده اند. 
دكتر راس��تين تصريح ك��رد: متاس��فانه از آنجايی ك��ه دو زن 
ج��وان در س��اعات صب��ح، ج��ان خ��ود را از دس��ت داده 
 بودن��د، لذا جس��د ه��ردوی آنه��ا دچار جمود نعش��ی ش��ده 

بود. 

تيم ضربت باالی سر  پارك دوبله 
رييس پليس راهنمايي و رانندگي اس��تان اصفهان از راه اندازي 
گش��ت ويژه ضربت براي برخورد با تخلف پارك دوبله در سطح 

شهر اصفهان خبر داد.
س��رهنگ حس��ين غالمي اظهار كرد: با توجه ب��ه اينكه تخلف 
 پارك دوبله، عامل اساس��ي و مهم در ايجاد تصادفات، ترافيك و

 بي نظمي است، به همين دليل تيم ويژه ضربت براي برخورد با 
اين نوع تخلف از اول دي ماه امس��ال در شهر اصفهان راه اندازي 
شد. وي تصريح كرد:  اين تيم در بيشتر مواقع، براي روان سازي 
ترافيك و جلوگيري از توقف دوبله وسايل نقليه به مناطق پرتردد 
شهر اعزام ش��ده و وظيفه دارند در خصوص خودروهايي كه به 
صورت دوبله پارك ش��ده اند، اعمال قانون كرده و آنها را توسط 

جرثقيل، انتقال دهند. 
سرهنگ غالمي با توصيه به رانندگان مبني بر عدم ارتكاب اين 
نوع تخلفات، افزود: اي��ن طرح به منظور رفاه حال ش��هروندان 
و همچنين رانندگان اس��ت لذا از همه ش��هروندان مي خواهيم 
 ك��ه م��ا را در بهب��ود ترافي��ك و نظم بيش��تر ش��هرمان ياري

 دهند. 

 بررسی 752 پرونده 
درآموزش و پرورش

كارشناس مسوول گزينش آموزش و پرورش كاشان گفت: ۷۵۲ 
پرونده متقاضيان ورود به آموزش و پرورش مناطق شمال استان 

اصفهان و دانشگاه فرهنگيان بررسی شد.
 جواد متقی نژاد در آستانه روز »گزينش« ظهار داشت: ماموريت 
نهاد آموزش و پرورش، تربيت نسل آينده ساز مطابق با معيارهای 

علمی و ارزشی جامعه است.
وی اف��زود: گزين��ش اف��راد در اي��ن نه��اد آموزش��ی، تعيين 
 صالحي��ت ني��روی انس��انی از لح��اظ تعه��د و تخص��ص

 است.
متقی نژاد، همچنين تش��خيص س��المت اخالقی و انگيزه برای 
پيوستن به آموزش و پرورش را از ديگر معيارهای گزينش افراد 

دانست.
وی گف��ت: عالوه بر كاش��ان، بررس��ی 41۵ مصاحب��ه گزينش 
كاركنان مناطق آران و بيدگل، نطنز، امامزاده زواره و اردس��تان 

نيز از ديگر فعاليت های اين بخش بوده است.

 تا پايان سال

آغاز فعاليت اجرايي 5 هتل 
دراصفهان 

 رس��ول زرگرپ��ور در كارگروه مي��راث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان گفت: در طرح 
آمايش سرزمين استان اصفهان، دو محور توسعه 
گردشگري و صنايع دستي به عنوان محور خدمات 
و همچنين توس��عه علم و فناوري با ايجاد كريدور 
علمي و تحقيقاتي  براي توس��عه اس��تان در نظر 

گرفته شده است.
اس��تاندار اصفهان با بيان اينكه در حال حاضر 1۲ 
هزار و ۵00 تخت اقامت��ي در اصفهان وجود دارد، 
گفت: در تابستان و تعطيالت سال نو آمار موجود 
به ۲0 هزار تخت مي رس��د كه اين تعداد نيز براي 
حجم باالي گردشگران در استان كافي نمي باشد.

اس��تاندار اصفهان اف��زود: هتل هاي اصلي ش��هر 
اصفهان تا پايان خرداد ماه رزرو ش��ده اند و همين 
امر باعث شده است كه بسياري از تورهاي خارجي 
و داخلي به دليل عدم وجود هتل براي اقامت، سفر 

به اصفهان را لغو مي كنند.
زرگرپور با بيان اينكه ح��دود 10 هتل نيمه كاره 
در اس��تان وجود دارد ؛ تصريح ك��رد: اين هتل ها 
مي توانند بيش از 3 ه��زار و ۵00 تخت را به آمار 
موجود در اس��تان اضافه كنند و در دو ماه گذشته 
 با مذاكرات صورت گرفته با س��رمايه گذاران اين

 هتل ها، مشكالت آن ها بررسي شد .
اس��تاندار اصفهان اضافه كرد برنام��ه ريزي براي 
احداث و كلنگ زني ۵ هتل نيز صورت گرفته است 
كه تاكن��ون مقدمات احداث 3 هتل فراهم ش��ده 
اس��ت و 3 هتل ديگر نيز با حضور سرمايه گذاران 

بحث هاي مقدماتي آن انجام شده است.
زرگرپور ضمن اظهار اميدواري در خصوص اينكه 
تا پايان امس��ال فعاليت اجرايي اين ۵ هتل شروع 
ش��ود، گفت: با احداث اين هتل ه��ا 1۵00 تخت 
جديد به آمار موجود اضافه خواهد شد و در مدت 
۲-3 س��ال آينده ، ظرفيت تختهاي اس��تان ۵0 

درصد افزايش خواهد يافت.
وي از آمادگي س��رمايه گ��ذاران خارج��ي براي 
ساخت هتل در اصفهان  خبر داد و گفت: معافيت 
از عوارض شهرداري، دادن يك طبقه ي تجاري به 
سرمايه گذاران كه براي س��رمايه گذاران در نظر 
گرفته شده است و نتيجه ي آن آغاز احداث ۵ هتل 

در اصفهان تا پايان سال است.

جانشين فرمانده ناجا با اش��اره به دستگيری سارق حادثه 
گلپاي��گان و اعترافاتی كه وی در اين بازجويی ها داش��ته 
اس��ت، گفت: اين س��ارق به 10 فقره قتل از سال 1384، 

توسط اين گروه اعتراف كرده است.
سردار حسين اشتری در نشست خبری خود با خبرنگاران 
به جزييات حادثه و دس��تگيری حادثه گلپايگان اش��اره 
داش��ت و افزود: طبق خبری كه روز ش��نبه هفته گذشته 
)ششم ديماه جاری( به نيروی انتظامی اعالم شد، ماموران 
نيروی انتظامی به خودرويی كه با وجود ايس��ت ماموران 
پليس توقف نمی كند مش��كوك می ش��وند و به تعقيب و 
گريز اين خودرو می پردازند كه در جريان اين تعقيب سه 

نفر از ماموران نيروی انتظامی مجروح شدند.
وی با بيان اينكه بر همين اساس طرح مهار را برای بررسی 
خودروهای مشكوك در استان های اصفهان و مركزی به 
اجرا درآورديم اظهار داش��ت: در اين جريان به خودروی 
تيبا كه راننده آن نيز استاد دانشگاه بود مشكوك شديم و 
در حوالی ايست بازرسی گلپايگان متوقف كرديم كه البته 
راننده اين خودرو با اعالم ش��ك خود نس��بت به مسافران 
خودروی خود به مام��وران نيروی انتظام��ی، ماموران از 
سارقان مدارك شناس��ی را مطالبه می كنند كه متاسفانه 

سارقان مامور را به رگبار بسته و اقدام به فرار می كنند.
جانشين فرمانده ناجا اظهار داشت: با اعالم اين جريان به 
تمام نيروهای منطقه دستور ايست برای اين خودرو داده 
می ش��ود كه خودرو به اين دس��تور بی توجهی می كند و 
تيراندازی از سوی آنها صورت می گيرد كه در اين تعقيب و 
گريز نيز يكی از ماموران نيروی انتظامی به شهادت رسيد.

وی ب��ا بي��ان اينكه مام��وران ني��روی انتظامی ب��ه دليل 
واقع ش��دن حادثه در م��كان هايی كه ممك��ن بود مردم 
 را ب��ه خط��ر بين��دازد در تيران��دازی مالحظات��ی به كار 
می بردند، ادامه داد: در اين درگيری ها يك پدر و پسر به 
شهادت رس��يدند البته يك نفر از س��ارقان نيز به هالكت 
 رسيد.اش��تری اضافه كرد: با اس��تفاده از جنازه سارق به 
سرنخ هايی دس��ت يافتيم و دو س��ارق ديگر را شناسايی 
كرديم ك��ه با عملي��ات پليس مح��ل اختف��ای مجرمان 
 شناس��ايی و فرمانده��ی انتظام��ی اس��تان اصفه��ان در

 فوالد شهر كه محل اختفای سارقان بود وارد عمل شد.
وی با اش��اره به اينكه در اين عمليات يك نفر از س��ارقان 
س��الم دس��تگير ش��د، ادامه داد: يكی ديگر از س��ارقان 
به دلي��ل مقاومت ب��ه هالك��ت رسيد.جانش��ين فرمانده 
ناجا گفت: در اي��ن عمليات س��ه نارنجك، چه��ار قبضه 
اس��لحه كالش و هزار تير فش��نگی نيز از س��ارقان كشف 
شد.وی با اش��اره به دس��تگيری س��ارق ديگر و بازجويی 
 ماموران نيروی انتظام��ی از وی و اعترافاتی كه وی در اين 
بازجويی ها داشته اس��ت، افزود: اين س��ارق به 10 فقره 
قتل از سال 1384، س��رقت از طالفروشی ها در شهرهای 
لردگان، خوراسگان، زرين ش��هر، برخوار و فالورجان كه 
منجر به سرقت در مجموع ۵0 كيلو طال شده بود اعتراف 

كرد.
اشتری ادامه داد: به جز فردی كه دستگير شده در جريان 
 اين سرقت ها افراد ديگری نيز با آنها در سرقت ها معاونت
 داش��ته اند كه اي��ن افراد نيز بازداش��ت ش��ده و در حال 

بازجويی هستند.

وی همچنين سن سارقان را بين 3۷ تا 40 سال عنوان داشت 
و گفت: تيم اصلی اين سرقت ها سه نفر مرد هستند.

ح�ال عموم�ی مجروح�ان حادث�ه گلپاي�گان 
رضايت بخش است

فرماندار گلپايگان گفت: چهار نفر از مجروحان حادثه شنبه 
شب گذشته در گلپايگان برای مداوا به اصفهان اعزام شده اند 

و حال عمومی آنان رضايت بخش است.
حسين فراست اظهار كرد: پس از وقوع حادثه ششم دی ماه و 
پيرو اجرای دستور وزير كشور روز پنج شنبه يازدهم دی ماه 
هياتی از دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی به شهرستان های 

گلپايگان، خمين و نجف آباد اعزام شدند.
وی با بيان اينكه اين نشس��ت با حضور اعضای شورای تامين 
شهرستان گلپايگان تشكيل شد، تصريح كرد: در اين نشست 
ابعاد مختلف اين قضيه مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت 

و ضعف آن پيگيری شد.
فرماندار گلپايگان بيان كرد: حضور  هيات دبيرخانه ش��ورای 

امنيت كشور نشان از اهميت اين موضوع دارد.
وی با اشاره به اينكه هماهنگی بيش��تری بايد بين استان ها 
وجود داشته باشد، تاكيد كرد: در مواقع اضطراری هماهنگی 
بين اس��تان ها و شهرس��تان می تواند موجب آمادگی بيشتر 
و تسريع در كارها شود.فراست خاطر نش��ان كرد: گلپايگان 
هم مرز سه استان كشور اس��ت و موقعيتی حساس دارد و در 
ديدار با هيات وزارت كشور و همچنين ساير مسووالن كشور 
خواس��تار توجه بيش��تر و تقويت و تجهيز امكانات و نيروی 
انسانی اين شهرس��تان ش��ده ايم.وی ادامه داد: با شناسايی 
و دستگيری اش��رار حادثه گلپايگان مش��خص شد اين افراد 
دارای س��وابق مجرمانه زيادی بوده اند و پيگيری درباره اين 

موضوع ادامه دارد.
 رسيدگی به پرونده اشرار در شهر گلپايگان

رييس شورای تامين شهرستان گلپايگان با بيان اينكه رييس 
دادگستری اس��تان اصفهان نيز برای پيگيری اين حادثه به 
شهرس��تان گلپايگان سفر كرده اس��ت، افزود: خواست تمام 
مردم و مسووالن شهرستان اين است كه رسيدگی به پرونده 
اين اشرار در شهرس��تان گلپايگان صورت گيرد و در همين 

شهر به سزای اعمال مجرمانه خود برسند.
وی همچنين به ش��ايعات مردم��ی كه طی هفته گذش��ته 
موجب نگرانی و تش��ويش اذهان عمومی شده بود پرداخت 
و گف��ت: هيچ س��رقت و ي��ا درگي��ری مس��لحانه ای پس از 
حادثه ش��نبه در گلپايگان روی نداده اس��ت و برخی از افراد 
 فرصت طلب به دنبال تحري��ك و بر ه��م زدن آرامش مردم 

هستند.

اعتراف سارق دستگيرشده به 10 فقره قتل

برداشت آخر سناريوی درگيری گلپايگان در فوالدشهر

معاون عمراني شهرداري اصفهان:

انتقال پول و تكنو لوژی سرعت گير 
اجرای طرح تراموا

مدي��ركل ارزيابی، نظارت و ش��كايات 
س��ازمان غذا و دارو گفت: قاچاق اقالم 
س��المت محور تهديد جدی اس��ت به 
همي��ن دليل برنامه هايی را مش��خص 
كرديم كه نظارت  ها شروع شده اند و با 
راه اندازی يك سامانه بساط قاچاق اين 

اقالم برچيده خواهد شد.
 غف��ارزاده در اولي��ن هماي��ش روابط 
عمومی ه��ای س��ازمان غ��ذا و دارو با 
موضوع سالمت و رسانه، گفت: ارزيابی 
عملكرد در حوزه س��ازمان غذا و دارو 
چند س��الی به تاخير افتاد اما در دوره 

اخير مجدد احيا شده است.
وی ادام��ه داد: ارزياب��ی عملك��رد در 
زواي��ای مختلف��ی انج��ام می ش��ود 
 كه يك��ی از آنه��ا به رواب��ط  عمومی  ها

 بر می گردد، اكنون ارزيابی سال 9۲ را 
آغاز كرده ايم و سال آينده ارزيابی سال 
93 را خواهيم داش��ت تا بر اين اساس 
شاخص ها مشخص شوند، رتبه بندی ها 
اع��الم و اه��داف براس��اس آن تعيين 

می شود.غفارزاده قاچاق اقالم سالمت 
محور را تهديد جدی دانس��ت و گفت: 
اين موض��وع در همه كش��ورها تهديد 
اقتصادی و سالمتی است اما در كشور 
ما اهميت مضاعفی دارد به همين دليل 
برنامه های مشخصی تعيين شده و در 
قالب تش��ديد نظارت ها كه آغاز ش��ده 
س��امانه ای در حال راه اندازی است تا 

بساط قاچاق برانداخته شود.
مدي��ركل ارزيابی، نظارت و ش��كايات 
س��ازمان غ��ذا و دارو، اف��زود: باي��د 
كش��فيات اين موارد از س��وی روابط 
عمومی ها اعالم ش��ود و ماهيت قاچاق 
اطالع رسانی شود تا از اين طريق افكار 
عمومی در جه��ت مقابله با قاچاق ما را 

همراهی كنند.
وی بر آم��وزش عمومی تاكي��د كرد و 
گفت: روابط عمومی ها می توانند قبل 
از انعكاس اخبار به رس��انه ها اطالعات 
الزم را بدهند و بايد در زمينه آموزش 

بيشتر كار شود.

بساط قاچاق اقالم سالمت محور برچيده می شود

 آغاز نظارت ميدانی بر بيمارستان ها
 و داروخانه ها

ثبت نام در دوره مهندسی فناوری 
و دوره کارشناسی حرفه ای 

در دو بخش »حضوری« و »آموزش های خاص - حين کار غيرحضوری« 

بهمن ماه سال 1393 دانشگاه جامع علمی  کاربردی آغاز شد

نوبت  اول    

پذي�رش دوره مهندس�ی فن�اوری و دوره کارشناس�ی حرف�ه ای در دو بخش 
»حضوری« و »آموزش های خاص - حين کار غيرحضوری« بهمن ماه سال 1393، 

از روز سه شنبه 9 دی ماه آغاز و تا روز دوشنبه 15 دی ماه ادامه خواهد داشت.
پذيرش در دوره مهندس�ی فناوری و دوره کارشناس�ی حرفه ای )ناپيوس�ته( 
»حضوری«  بدون کنكور و  براس�اس مع�دل کل کاردانی، مرتبط بودن رش�ته 
تحصيلی کاردانی با رش�ته انتخابی و با توجه به اولويت های بومی و غيربومی، 
سهميه شاغل، آزاد، رزمندگان و ايثارگران انجام می شود و طبق ضوابط معافيت 

تحصيلی به پذيرفته شدگان اين دوره ها تعلق می گيرد.
پذيرش در دوره کارشناس�ی به ش�يوه آموزش ه�ای خاص)غيرحضوری( نيز 
بدون کنكور و براساس اولويت های انتخابی و ظرفيت های اختصاص داده شده 
انجام می ش�ود و صرفا به داوطلبان بومی اختصاص دارد و معافيت تحصيلی به 

پذيرفته شدگان اين دوره ها تعلق نمی گيرد. 
متقاضيان می بايست در زمان اعالم ش�ده به صورت اينترنتی از طريق پايگاه 
  www.sanjesh.org الكترونيكی سازمان سنجش آموزش کشور به نش�انی

نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان 

م الف :27844



يادداشت

مهاجرت بیش از ۱۷۰۰۰ نفر ازسمیرم 
حجت االسالم حسین رجایی پور با اش��اره به محرومیت های 
شهرس��تان در بخش های مختلف اظهار داش��ت: به منظور 
بررسی و چاره اندیشی برای رفع مشکالت شهرستان بایستی 
یک نشست صمیمانه با حضور معتمدین و کشاورزان مناطق 
مختلف شهرستان و همچنین مس��ووالن تشکیل شود تا در 
این جلسه برای توس��عه و پیشرفت شهرس��تان تبادل نظر و 

راهکار ارائه شود. 
وی، جذب سرمایه گذار برای ایجاد اشتغال و جلوگیری از روند 
مهاجرت در شهرستان را ضروری دانست و افزود: شهرستان 
سمیرم با وجود داشتن مردمی مؤمن، نیروی انسانی کارآمد و 
پتانسیل های عظیم طبیعی، متأسفانه از نظر آبادانی و امکانات 
با وجود گذشت بیش از ۳۵ سال از انقالب اسالمی ایران نسبت 

به بسیاری از شهرستان های دیگر کشور محروم است. 
امام جمعه س��میرم، با تاکید بر توجه ویژه مسئوالن کشوری 
به این شهرس��تان اضافه کرد: شهرستان سمیرم شهرستانی 
گردشگری است، ولی از نبود امکانات رفاهی از جمله پارک، 
حمل  و نقل عمومی، بازار، مبلمان شهری، معابر و خیابان های 

مناسب رنج می برد. 

 پیش بینی بازار مسکن 
در زمستان 93

فعاالن ب��ازار مس��کن درب��اره اوضاع فص��ل زمس��تان با دو 
پیش فرض روبه رو هس��تند؛ گروهي معتقدن��د باز هم قیمت 
مسکن کاهش پیدا مي کند و گروه دیگر احتمال افزایش بیشتر 

قیمت را مطرح مي کنند.
در این میان، بررسي هاي کارشناس��ي و پیش بیني هایي که 
با لحاظ هم��ه پارامترهاي موث��ر بر ب��ازار و همچنین تجربه 
دوره هاي مشابه س��ال هاي گذشته، انجام ش��ده است نشان 
مي دهد: در فصل جاري آنچه بیش از همه گزینه ها، به عنوان 
س��ناریوي غالب مي تواند م��ورد توجه ق��رار بگیرد »حرکت 

آهسته تورم مسکن در کانال پایین تر از تورم عمومي« است.
کارشناسان درباره این س��ناریو معتقدند: همه ساله در فصل 
پایاني سال، حجم خرید و فروش هاي مصرفي در بازار مسکن 
افزایش نسبي پیدا مي کند و در یکي دو سال اخیر حتي بازار 

شاهد رکوردزني بیشترین معامالت در بهمن ماه بوده است.
 به عنوان مث��ال در بهمن س��ال91، حجم خرید مس��کن به 
27هزار فقره رسید در حالي که در سایر ماه هاي آن سال بین 
17هزار تا حداکثر 24 هزار فقره مبایعه نامه در تهران تنظیم 
شده بود. در بهمن سال92 نیز حجم خرید مسکن رتبه دوم 
بیشترین معامالت ماهانه بعد از اردیبهشت آن سال را به خود 
اختصاص داد. بنابراین، انتظار مي رود در دو ماه پیش رو، اقبال 

به خرید بیشتر شود. 

 وعده کاهش چک برگشتی
 با چکاوک

در حالی آمار چک های برگشتی در هشت ماهه امسال در مرز 
چهار میلیون برگ قرار گرفته که انتظار می رود با گس��ترش 
س��امانه چکاوک و فراگیر ش��دن آن در کل کش��ور، چک ها 
معتبرتر از قبل ش��ده و آمار نگران کننده چک های برگشتی 

کاهش یابد.
آخرین آماره��ا از تبادل بی��ش از ۳1 میلی��ون برگ چک به 
ارزش��ی بالغ بر 807 هزارمیلیارد تومان با رشد تعدادی 6.۳ 
درصدی و مبلغی 1۵.8 درصدی در هش��ت ماه س��ال جاری 
نسبت به دوره مشابه س��ال قبل در اتاق پایاپای اسناد بانکی 

تهران خبر می دهد.
بنابر اعالم بانک مرکزی، در این دوره بیش از ۳.9 میلیون برگ 
چک به مبلغی بالغ 42 هزار میلیارد تومان برگش��ت خورده 
است که نشان می دهد تعداد چک های برگشتی در مقایسه 
با دوره مشابه سال 1۳92 حدود 19.8 درصد و مبلغ آن 29.8 

درصد افزایش دارد.
در عی��ن ح��ال در آبان م��اه نیز ح��دود 4.1 میلی��ون برگ 
چک با رش��د ۳.6 درص��دی به ارزش��ی بی��ش از 100 هزار 
میلی��ارد تومان با افزای��ش 1۵.1 درصدی نس��بت به همین 
ماه در س��ال قبل مبادله ش��ده که از این آمار۵41 هزار برگ 
 ب��ه مبلغ��ی بی��ش از 6.8 میلیارد توم��ان برگش��ت خورده

 است.
بنابراین گزارش، در حالی چک های برگشتی روندی فزاینده 
را طی می کند که طبق وعده بانک مرکزی با راه اندازی سامانه 
چکاوک)س��امانه مبادله الکترونیک چ��ک( و حذف گردش 
فیزیکی چک ها بین ش��بکه بانکی حجم باال و نگران کننده 
چک های برگش��تی کمتر ش��ده و اعتماد به چک باز خواهد 

گشت.

تکمیل دو پل روی رودخانه 
زاينده رود

مدیر س��اخت و توس��عه راههای اداره کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان اصفهان گفت: عملی��ات احداث دو پ��روژه پل های 
بهاران و حسین آباد بر روی رودخانه زاینده رود در شهرستان 
 فالورج��ان ب��ا پیش��رفت فیزیک��ی 100 درص��د ب��ه اتمام

 رس��ید.عباس صالحی با اعالم این خبر، اظهار داش��ت: برای 
تس��هیل در آمد و کاهش زمان س��فر ترددهای شهر بهاران 
و روس��تاهای مجاور به مرکز شهرس��تان فالورجان و اتوبان 
ذوب آه��ن و بالعکس پل به��اران روی رودخان��ه زاینده رود 
احداث و تکمیل ش��د. وی افزود: برای اج��راي این پروژه که 
ارتباط نزدیکتر مرکز شهرس��تان فالورجان به شهر بهاران و 
بخش پیربکران و کاهش 20 کیلومتري فاصله بهاران با مرکز 
شهرستان را نیز سبب می شود 1۵ میلیارد ریال هزینه شده و 
برای احداث راه های منتهی به آن به طول 4.۵ کیلومتر حداقل 

سه میلیارد ریال اعتبار دیگر مورد نیاز است. 
مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان بیان داشت: آزادسازی 2.۵ کیلومتر از راههای منتهی 
به پل از سمت شهر بهاران اخیرا توسط شهرداری بهاران انجام 
و تحویل این اداره کل شده و آزادسازی 2 کیلومتر دیگر مسیر 
در مجاورت رودخانه زاینده رود و در محدوده شهر فالورجان 
نیاز به همکاری و مساعدت سازمان آب منطقه ایی و شهرداری 

شهر فالورجان است. 

تکمیل آزادراه اصفهان-شیراز تا سال96

ذوب آهن اصفهان و دانشگاه آزاد 
اسالمی تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

مدی��رکل راه و شهرس��ازی 
اس��تان فارس ب��ا بی��ان اینکه 
آزادراه اصفهان-ش��یراز ت��ا 
س��ال 96 به پایان می رسد، از 
اجرای روس��ازی بتنی در این 
آزادراه خبر داد و گفت: در حال 
حاضر این پروژه با مشارکت ۵0 
درصدی دول��ت و ۵0 درصدی 
بخش خصوصی توسط قرارگاه 

 خاتم األوصی��ا در ح��ال اج��را 
است.

 هوش��نگ عش��ایری درب��اره 
پیش��رفت عملی��ات اجرای��ی 
آزادراه اصفهان-ش��یرازاظهار 
داشت: این مس��یر آزادراهی   به 
عنوان یک��ی از پروژه های ملی 
کش��ور، حجم زیادی  عملیات 

عمرانی دارد

 تفاهمنامه علمی، پژوهش��ی و 
فناوری میان شرکت ذوب آهن 
اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی 

منعقد شد.
مدیر عامل این شرکت در آیین 
امضای ای��ن تفاهمنامه گفت: 
هم��کاری صنعت و دانش��گاه 
موج��ب می ش��ود ک��ه علم و 
تجربه درکن��ار یکدیگ��ر قرار 
 گیرند و بسیاری معضالت حل

 شود.
اردشیر س��عد محمدی اجرای 
ای��ن تفاهمنام��ه را گامی مهم 
در راس��تای توس��عه ارتب��اط 
 صنع��ت و دانش��گاه توصی��ف

 کرد. 
وی با اش��اره ب��ه برنام��ه های 
ذوب آه��ن برای تولی��د فوالد 
ه��ای خ��اص و محص��والت 
متنوع اف��زود: بای��د از فناوری 
روز دنی��ا بهره ببری��م و بخش 
دانشگاهی کشور با انجام پروژه 
های پژوهش��ی و فعالیت های 
آموزش��ی می تواند نقشی مهم 
 در دس��تیابی به فن��اوری ایفا 

کند.
مدیرعام��ل ذوب آهن اصفهان 
 ب��ه ارتب��اط ای��ن ش��رکت با

 دانش��گاه ه��ای آزاد نج��ف 
آب��اد و خوراس��گان اش��اره و 
اب��راز امی��دواری کرد ک��ه این 

تفاهمنام��ه منج��ر ب��ه انجام 
برنام��ه ه��ای پژوه��ش محور 
ش��ود و نقش مهم در توس��عه 
 صنع��ت ف��والد کش��ور ایف��ا

 کند.
رییس دانش��گاه آزاد اس��المی 
نی��ز گف��ت: ای��ن تفاهمنام��ه 
م��ی توان��د تحول��ی ب��زرگ 
در زمین��ه ارتب��اط صنع��ت 
 و دانش��گاه در کش��ور ایج��اد

 کند.
حمید میرزاده افزود: دانش��گاه 
آزاد اس��المی با به��ره گیری از 
نی��روی انس��انی متخص��ص و 
امکانات مختلف در سطح کشور 
می توان��د در توس��عه صنایع و 
به��ره گی��ری آنه��ا از فناوری 
 های نوین نقشی ارزنده داشته

 باشد. 
وی ی��ادآور ش��د: ذوب آه��ن 
اصفهان ی��ک صنع��ت بزرگ 
ملی با سابقه ای طوالنی است و 
ردپای کارکنان متخصص این 
شرکت را می توان در تمام دنیا 

مشاهده کرد.
شرکت ذوب آهن اصفهان تولید 
کننده محصوالت ف��والدی از 
جمله آهن، تیرآه��ن، مفتول، 
میلگرد و محصوالت شیمیایی 
از جمله کک و سولفات آمونیم 

است.

4
قیمت جهانی گاز کاهش یافت

 آب و هوای معتدل زمستان امسال، در حالی موجب کاهش تقاضای جهانی گاز 
طبیعی شد که تولید این محصول برای چهارمین سال متوالی رکورد زد. قیمت 
گاز طبیعی در سال 2014 با کاهش به س��طحی کمتر از ۳ دالر در هر میلیون 
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  نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت: متاسفانه 
دولت در بودجه س��ال 94 دولت توجه آنچنانی به 
موضوع آب و پروژه های آبرس��انی اس��تان اصفهان 
نکرده است.س��یدناصر موس��وی الرگان��ی  با بیان 
اینکه علیرغم اعالم دولت در سال 9۳ مبنی بر اینکه 
بحران ّآب اصفهان به خطر قرمز رس��یده و وضعیت 

بحرانی دارد 
 اظه��ار داش��ت: در صورتی ک��ه آب بخ��ش های 
کش��اورزی و صنع��ت و ش��رب تامی��ن نش��ود 
 اصفه��ان و کش��ور ب��ا بح��ران ج��دی مواج��ه

 می شوند. 
وی با اش��اره به اینک��ه دولت در بودج��ه 94 توجه 
آنچنانی ب��ه بح��ران آب و پ��روژه های آبرس��انی 
اصفهان نداش��ته اس��ت، بیان داش��ت: اگر صنعت 
استان اصفهان بی آب ش��ود به طور قطع تولید 7.۵ 
 میلیون تُنی فوالد در مبارکه اصفه��ان به مخاطره 

می افتد. 
نماینده م��ردم فالورج��ان در مجلس با اش��اره به 
اینکه با وجود توان صادرات فوالد از کش��ور، ایران 
واردکنن��ده این محصول اس��ت، بیان داش��ت: اگر 
صنعت ف��والد به مخاط��ره بیفتد ع��الوه بر خروج 

ارز زیادی از کش��ور، تع��داد زی��ادی از کارگران دو 
 صنعت ذوب آهن و ف��والد مبارکه بی��کار خواهند 

شد. 
وی با بیان اینکه با وجود خشکس��الی بخش زیادی 
از نیاز غالت، میوه و صیفی جات در استان اصفهان 
تولید می ش��ود، افزود: در صورتی که آب مورد نیاز 
کشاورزان تامین نشود امنیت غذایی کشور با بحران 

مواجه می شود. 
موس��وی الرگانی در خصوص تامین آب آشامیدنی 
کش��ور و روند ازدیاد جمعیت کش��ور که خواست 
به حق مق��ام معظم رهبری اس��ت، تصری��ح کرد: 
بر اس��اس این دس��تور جمعیت کش��ور باید از 7۵ 
 میلی��ون نفر کنونی ب��ه 1۵0 میلیون نف��ر افزایش

 یابد. 
وی تاکید کرد: در این راس��تا جمعی��ت اصفهان با 
 دو برابر ش��دن باید به 10 میلیون نفر برسد که باید

 پیش بینی تامین آب آش��امیدنی ب��رای این تعداد 
را داشت. 

نماینده م��ردم فالورج��ان در مجل��س همچنین 
به مباحث زیس��ت محیط��ی و هوای آلوده ش��هر 
اصفهان اش��اره کرد و گفت: ش��اید درص��د باالیی 

از آلودگی ه��وا به نب��ود و کمب��ود آب برمی گردد 
 چرا ک��ه ت��االب گاوخون��ی تهدیدی برای کش��ور

 است. 
وی اف��زود: ب��ا ادامه 
بحران خشکی تاالب 
گاوخون��ی، ب��ه طور 
قطع گرد و غباری که 
از تاالب بلند می شود 
حتی تهران را تهدید 
م��ی کن��د ک��ه باید 
مقابله با این وضعیت 
ب��ه ص��ورت پ��روژه 
ملی ب��ه آب اصفهان 
نگاه ش��ود. موس��وی 
الرگان��ی ب��ا تاکی��د 
 ب��ر اینکه احس��اس 
م��ی ش��ود نوع��ی 
اصفهان س��تیزی در 
دولت و مجلس وجود 
دارد، بی��ان داش��ت: 
متاسفانه آن طور که 
باید و شاید توجهی به 

پروژه های اصفهان به خصوص طرح های آبرسانی 
به استان نمی شود. 

وی تصریح ک��رد: اعتب��ارات قط��ره چکانی دولت 
 ب��رای ط��رح ه��ای انتق��ال آب اصفه��ان، موجب 
می ش��ود طوالن��ی ش��دن اج��رای آنها در س��ال 
 ه��ای متم��ادی می ش��ود ب��ه گون��ه ای ک��ه این
  طرح ها دوای درد بحران ک��م آبی اصفهان نخواهد

 بود. 
نماینده م��ردم فالورجان در مجل��س در خصوص 
میزان اعتباری ک��ه دولت در  بودج��ه 94 به تونل 
س��وم کوهرن��گ اختص��اص داده، گف��ت: در حال 
حاضر تونل س��وم کوهرن��گ نیازمند احداث س��د 
اس��ت و س��د تنه��ا 20 درص��د پیش��رفت فیزکی 
داش��ته اس��ت و اگر س��دی بخواهد احداث شود با 
 10 ی��ا 20 میلیارد توم��ان اعتبار مش��کل آن حل

 نمی شود.

نماينده مردم فالورجان در مجلس

اعتبارات ناچیز، استخوانی الی زخم بی آبی استان

پرتقال در استان 
باال رفت 

 خودروی چینی
 يا ايرانی؟

رییس اتحادیه صنف میوه وسبزیجات اصفهان با تاکید بر اینکه برای 
 تامین پرتقال شب عید با مشکل مواجه می شویم، گفت: پیش بینی 

می شود طی روزهای آینده نرخ پرتقال در اصفهان افزایش یابد.
نوذرعلی اس��ماعیلی با اش��اره به اینکه در حال حاضر نرخ پرتقال در 
اصفهان رو به افزایش است، بیان داشت: هفته گذشته قیمت پرتقال در 
 اصفهان 4 هزار تومان بود که به دلیل کمبود عرضه در بازار، اکنون به

 ۵ هزار تومان افزایش یافته است. 
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با کمبود محصول پرتقال در بازار 
مواجه هستیم در خصوص دالیل آن، اظهار داشت: سال گذشته بخشی 
از پرتقال های شمال به دلیل سرما از بین رفت همچنین دهم آذر ماه 

نیز قسمتی از باغات منطقه جنوب را سرمازد. 

چند سالی است که خودروهای چینی پا به بازار ایران گذاشته اند و با 
برندهای مختلف شروع به فروش خودروهای خود در ایران کرده اند؛ تا 
جایی که تا حدودی نیز جایگاه بعضی از خودروهای ایرانی را نیز در بازار 
گرفته اند.این خودروها که در حال حاضر جزو برندهای ضعیف هستند 
و در صنعت خودرو دنیا نیز از رتبه پایینی برخوردارند، در ایران به عنوان 
خودروهای باکیفیت و وارداتی به مردم و مشتریان معرفی می شوند و 
تبلیغات گسترده ای از آنها در بازار وجود دارد.بر این اساس، این روزها 
شاهد هستیم که خریداران خودرو و کسانی که جزو طبقه متوسط به 
پایین جامعه هس��تند، توان مالی خرید خودروهای کره ای و ژاپنی را 
ندارند و از س��وی دیگر، به دلیل ناامیدی از کیفیت خودروهای تولید 

داخل  مجبور به خرید خودروهای چینی در بازار می شود.

رییس اتحادیه ط��ال و جواهرات به خریداران س��که 
هش��دار داد که حتما از واحد های دارای پروانه کسب 
خرید کنند چراکه س��که های تقلبی قابل پیگیری و 

رد یابی نیستند.
محمد کشتی آرای ، درباره عرضه سکه های تقلبی در 
بازار گفت: به هیچ عنوان واحد های صنفی مجاز و دارای 

پروانه سکه های تقلبی نمی فروشند.
وی اظهار کرد: فروش س��که های تقلبی در واحد های 
غیرمجاز و بدون پروانه کسب انجام می شود و این کار 
خارج از چارچوب قانون نظام صنفی بوده و ارتباطی به 

واحدهای صنفی دارای پروانه ندارد.
رییس اتحادی��ه طال و جواه��رات تاکید ک��رد: تمام 
بسته بندی های سکه  که هولوگرام دارند قابل شناسایی 
و رد یابی هستند. این در حالی است که سکه های تقلبی 

غیرقابل پیگیری و رد یابی است.
کشتی آرای گفت: کسانی که به صورت غیرقانونی در 
این صنف فعالیت می کنند هیچ تخصصی در شناخت 
و تشخیص س��که ندارند؛ بنابراین تنها موضوعی که 
در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این اس��ت که 
 مردم فقط از مراکز مجاز خرید کنند که تابلو و مجوز 

دارند.

س��خنگوی ش��رکت مخابرات ایران با تاکید بر ثبات 
تعرفه های تلفن ثابت طی 11 سال گذشته خاطرنشان 
کرد: الزم است پیشنهادات ما درباره تعرفه های جدید 
در اولین فرصت به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 

اعالم شود.
داود زارعیان درباره موضوعی که درباره امکان افزایش 
تعرفه های تلفن ثابت مطرح می ش��ود عنوان کرد: در 
حال حاضر هزینه قبض های تلفن به قدری پایین است 
که در هر دوره برای پنج میلیون مشترک قبض صادر 
نمی شود، چرا که هزینه های تهیه، چاپ و ارسال این 
 قبض ها از رقم پرداختی آنها به مراتب بیش��تر خواهد
 بود. اکنون میانگی��ن مبلغ قبض ها در کش��ور با یک 
آدامس خارجی برابری می کند و در شرایطی که یک 
آدامس خارجی قیمتی حدود پنج ه��زار تومان دارد، 
میانگین قبض های تلفن کش��ور رقمی معادل ش��ش 
هزار تومان است که این رقم در شهرهای بزرگ به 11 
تا 12 هزار تومان افزایش پیدا می کند.اکنون هر خط 
تلفن ثابت در طول ماه حدود 2 تا ۳000 تومان هزینه 
نگهداری دارد اما بیش از 10 سال است که تعرفه های 

تلفن ثابت افزایش پیدا نکرده است .

 در حالی ک��ه وزیر کار اعالم ک��رده تدابیری برای 
حذف قراردادهای س��فیدامضا اندیش��یده ش��ده 
و ب��ا متخلفان ه��م به ش��دت برخورد می ش��ود، 
در الیحه خ��روج از رک��ود قرارداد زی��ر یکماه آن 
هم به صورت ش��فاهی پیش بینی ش��ده اس��ت. 
موض��وع مرب��وط ب��ه قرارداده��ای کار، نح��وه 
همکاری، فس��خ قرارداد، اخراج و مس��ایل مرتبط 
ب��ا آن از چال��ش برانگیزترین مباح��ث در روابط 
کار و در عین حال دارای پرونده های بس��یاری در 
 هیات های ح��ل اختالف کارفرمای��ان و کارگران

 است.
برخی مقامات کارگ��ری می گویند در قالب الیحه 
خروج از رکود اقتص��ادی برخی تغیی��رات قانون 
کاری نیز به زیان کارگران در جریان اس��ت که در 
مورد قراردادها م��ی توان به فراهم ش��دن زمینه 
قانونی انعق��اد قراردادهای ش��فاهی زی��ر یکماه 
اش��اره کرد.حس��ین حبیب��ی در این ب��اره گفت: 
اگر ت��ا به امروز اس��تخدام های موق��ت دلیل نبود 
امنیت شغلی کارگران بود، از این پس قرادادهای 
 ش��فاهی فضای ناامن بازار کار را تش��دید خواهد

 کرد.

صندوق بی��ن المللی پول درتازه تری��ن گزارش خود 
با ترسیم چش��م انداز اقتصاد ایران در سال 201۵ از 
 بهبود 7 شاخص کالن اقتصاد ایران در این سال خبر 

داد.
اقتصاد ایران که در سال 2014 و پس از 2 سال رکود به 
رشد رسیده است در سال 201۵ رشد بیشتری خواهد 
داش��ت تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص 
قدرت خرید در این سال ۵۳ میلیارد دالر بیشتر از سال 
2014 خواهد بود تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس 
قیمت های جاری در سال 2014 بالغ بر 402 میلیارد 
دالر برآورد و پیش بینی شده اس��ت این رقم در سال 

201۵ به 417 میلیارد دالر برسد. 
بر اس��اس پی��ش بین��ی ای��ن نه��اد بی��ن المللی، 
رش��د اقتص��ادی ای��ران امس��ال ب��ه 2/2 درص��د 
 خواهد رس��ید که اندکی بیش��تر از س��ال گذش��ته

 است
در حالی که س��ال 201۵ تازه آغاز ش��ده و ازس��وی 
دیگر تنها 77 روز تا پایان س��ال 9۳ باقی مانده است، 
اقتصاد ایران چشم خود را به روی سال 94 که بسیاری 
 آن را س��ال بهبود پر رنگتر اقتصادی م��ی دانند، باز

 می کند.

مخابرات  قانون کاربازار سکه صندوق پول

سکه های تقلبی قابل 
رديابی نیستند

 قبض های تلفن 
آدامسی شد

جايگزين قراردادسفید 
رونمايی شد

 2۰۱5 سال بهبود
 اقتصاد ايران
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اخبار کوتاه

” اگر صنعت فوالد 
به مخاطره بیفتد 

عالوه بر خروج ارز 
زيادی از کشور، 
تعداد زيادی از 

کارگران دو صنعت 
ذوب آهن و فوالد 

مبارکه بیکار 
خواهمند شد 

“شاهد بی توجهی 
به موضوع آب 

اصفهان هستیم،



یادداشت
سرپرست ارکس��تر بادی تهران از برگزاری کنسرت ویژه به خوانندگی عالیم قاسم اف 
هنرمند صاحب نام کش��ور آذربایجان خبر داد.سینا ذکایی با اعالم این خبر افزود: این 
کنس��رت طی روزهای 21 و 22 دی ماه امسال به رهبری ارکس��تر جاوید مجلسی و 
خوانندگی استاد عالیم قاسم اف ازخوانندگان شهیر کشور آذربایجان در تاالر وحدت 

برگزار می شود.
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هفتیادداشتعالیم قاسیم اف به ایران می آید

 رامبد جوان  امروز مقابل ضیا ء 
 می نشیند 

 برنامه »بعضیا«  امروز  میزبان رامبد جوان، بازیگر، کارگردان 
و مجری تلویزیون، سینما و تئاتر است.

در برنامه این هفته، علی ضیاء، مجری برنامه در گفتگو با رامبد 
جوان، زوایای دیگری از زندگی ش��غلی و شخصی وی آشکار 

می کند.
ضیاء پیش از این، در قس��مت های قبلی میزبان اکبر عبدی، 
 علی کفاش��یان، حمید س��وریان، داریوش فرضیایی، مسعود 
ده نمک��ی، محم��د موس��وی، س��ردار طالی��ی، مه��رداد 
بذرپاش، احس��ان حدادی، نادر قاضی پ��ور، بابک حمیدیان، 
 داریوش ارجمن��د، بنیامین به��ادری و بهداد س��لیمی بوده 

است.
تاک شو شبکه س��ه با اجرای سیدعلی ضیاء س��اعت 22:30 
یکش��نبه، 14 دی به مدت 70 دقیقه از شبکه سه سیما روی 

آنتن می رود.

»مشق عشق« به دیوار آویخته شد
نمایش��گاه گروهی آثار خوشنویس��ی قرآنی با عنوان »مشق 
عشق« در فرهنگسرای شهرداری زرین شهر گشایش یافت و 

تا 18 دی  ماه جاری برپاست.
 عباس احمدی یکی از هنرمندانی که آثارش در این نمایشگاه 
به معرض دید گذاش��ته شده در حاشیه گش��ایش نمایشگاه 
مش��ق عش��ق اظهار کرد: در نمایش��گاه خوشنویسی »مشق 
عش��ق« 30 اثر ب��ا مضامین مذهب��ی از آیات قرآن و اش��عار 
 ادبی نوش��ته ش��ده و در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته

 است.
بازدید از این نمایش��گاه از 13 تا 18 دی  ماه جاری در ساعات 
8 تا 13 و 15 تا 17 در فرهنگس��رای ش��هرداری زرین ش��هر 

امکان پذیر است.

»سال های ابری« روی آنتن شبکه 2 
سریال »سالهای ابری« به کارگردانی مهدی کرم پور از  دیروز 

روی  آنتن شبه 2 رفت .
س��ریال »س��ال های اب��ری« کاری از گ��روه مجموعه ه��ای 
تلویزیون��ی ش��بکه دو سیماس��ت ک��ه ب��ه تهی��ه کنندگی 
محمدعلی اس��المی تهیه شده اس��ت و با بازی علی عمرانی، 
حمی��د ابراهیم��ی، لیندا کیان��ی، لی��ال برخ��ورداری، علی 
صالحی، علی اوجی، س��عید آرمند، س��پیده عالیی، مصطفی 
پروین، صامد رمضانی، ارس��الن قاس��می، پژمان جمشیدی، 
 علی اوس��یوند، اس��ماعیل ش��نگله و امی��د روحان��ی همراه

 است.» سالهای ابری« در 21 قس��مت 45دقیقه ای به روایت 
زندگی حاج غالمحس��ین س��االر  از خادم��ان و هیئت داران 
محله ای قدیم��ی در تهران  می پردازد. س��بک زندگی ایرانی 
اس��المی، کس��ب روزی حالل، مردم داری، مبارزه با فس��اد 
اقتصادی از جمله موضوعاتی است که »س��الهای ابری« آنها 

را دنبال می کند.

 کتبیه قتلگاه امام حسین )ع ( 
در اصفهان رونمایی شد

کتیبه قتلگاه امام حس��ین )ع ( که توس��ط هنرمندان اصفهانی در 
کارگاه آفرینش های هنری ستاد عتبات عالیات این استان ساخته 

شده است ، رونمایی شد.
 این کتیبه که پنجشنبه شب در سالن اداره راه و شهرسازی اصفهان 
رونمایی شد به مدت یکس��ال و نیم توس��ط 30 هنرمند اصفهانی 

ساخته شده است. 
جمله » الس��الم علی الدماء الس��ائالت « برگرفت��ه از زیارت ناحیه 
مقدسه امام زمان )عج ( بر روی این کتیبه به رنگ قرمز نقش بسته 
و در آن نماد انگش��تر حضرت امام حس��ین )ع ( و علی اصغر )ع( به 

کار رفته است.
همچنین 14 گل به نش��انه چهارده معص��وم )ع ( و 12 غنچه گل 
محمدی به نماد 12 امام همام )علیهم السالم( در این کتیبه نقش 

بسته است. 
اندازه این کتیبه 4 متر و 25 سانتمیتر در 80 سانتیمتر می باشد و 
برای ساخت آن از صنایع دستی قلمزنی، میناکاری، نجاری، زرگری 

و خوشنویسی استفاده شده است. 
آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی امام جمعه موقت اصفهان در آیین 
رونمایی از این کتیبه گفت: ساخت این کتیبه، اثری هنری می باشد 

که با معنویت متعالی شده است . 
وی افزود: محبت به اهل البیت )ع( توس��ط هنرمندان اصفهانی در 

خلق این اثر هنری تجلی یافته است. 
عضو مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به حضور میلیونی شیعیان 
در اربعی��ن حس��ینی در کرب��ال اف��زود: ح��رارت محبت ب��ه اهل 
 البی��ت )ع( در دل های مومنین ش��عله ور اس��ت و هرگ��ز از بین

 نمی رود. 
همچنی��ن عبدالصاح��ب نماینده آس��تان مقدس ح��رم حضرت 
عل��ی )ع ( که در این آیین ش��رکت ک��رده بود، گفت: س��اخت این 
کتیبه، کار ارزش��مند هنری اس��ت که توجه ش��یعیان را به محلی 
 که فرزند پیامبر )ص ( در آن به ش��هادت رس��یده اس��ت معطوف 

می کند. 
وی از هنرمندان و دست اندرکاران س��اخت این اثر هنری مذهبی 

تقدیر کرد. 

 حجت  االسالم محمد قطبی در 
نشس��ت خبری جش��نواره ملی 
موسیقی »استاد شهناز«با اشاره به اهمیت موسیقی 
سنتی ایرانی اظهار داشت: یکی از اهداف ما در راستای 
برگزاری این گونه جش��نواره ها تمرکز بر موس��یقی 
سنتی است که این امر  در تمامی نقاط ایران اسالمی 

باید اجرایی شود.
وی اف��زود: ه��م اکنون ابع��اد مختلف موس��یقی در 
متن زندگی م��ردم از ترانه ها و الالی��ی های مادران 
تا عزاداری ها و جش��ن ها قابل بررس��ی اس��ت و به 
 قدری موسیقی در زندگی مردم جریان داشته که در

 بره��ه ای از زم��ان کار و حرک��ت م��ردم نی��ز 
 موس��یقی ه��ای مخص��وص خ��ود را داش��ته 

است.
 مدیر کل اداره ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به اینک��ه نباید اج��ازه دهیم در ش��رایطی که برخی 
کشورها موسیقی ما را به س��رزمین خود می برند از 
موسیقی سنتی ایرانی غفلت ش��ود، تاکید کرد: تار و 
سه تار از جمله س��ازهای ایرانی هستند که در عرصه 

جهانی نیز وارد ش��ده اند به گونه ای که موسیقی ما 
 در بخش های مختل��ف در تمام نقاط دنی��ا با زبان و 
فرهنگ ه��ای مختل��ف آن منطقه وارد و متناس��ب 

شده است.
 وی با بیان اینک��ه رویکرد اداره ارش��اد اصفهان این 
است که ذائقه های مردمی را به سمت موسیقی های 
سنتی هدایت و با موسیقی های وارداتی مقابله کند، 
تاکید کرد: برگزاری جشنواره موسیقی استاد شهناز 
 یکی از برنامه ه��ای این اداره در راس��تای این هدف

 است. 
 قطبی با اش��اره به دیگر اهداف این جش��نواره بیان 
داشت: استفاده  و شناس��ایی از ظرفیت های موجود 
در موسیقی سنتی و محلی ایران، ایجاد فرصتی برای 
بروز اس��تعدادهای تمام هنرمندان موسیقی کشور و 
شناسایی نخبگان این عرصه از مهم ترین اهداف این 

جشنواره است.
وی تصریح کرد: 318 اثر به دبیرخانه این جش��نواره 
ارسال ش��ده اس��ت که دارای کیفیت بس��یار خوبی 
هستند و نویدبخش رسیدن به اهداف این جشنواره 

است.
مدیر کل اداره ارشاد اسالمی استان اصفهان تصریح 
 کرد: در این جش��نواره لزوما موسیقی س��نتی اجرا

 می شود و اجرای هیچ 
نوع از موس��یقی های 
مهمان شاهد نخواهیم 

بود.
 وی اضاف��ه ک��رد: در 
ابت��دا ق��رار ب��ود این 
جش��نواره مبتن��ی بر 
تولی��دات موس��یقی 
 آلبوم ش��ده باشد اما با

 تقاضای ه��ای فراوان 
دوس��تان ابعاد دیگری 
را ب��رای جش��نواره 
ش��کل دادیم و بر این 
 اس��اس داوری آث��ار 
صحن��ه ای و پژوهش 
ها نیز  بخش دیگری از 
 این جشنواره را تشکیل 

می دهد.
 قطبی ب��ا بی��ان اینک��ه در ای��ن جش��نواره داوران 
 بی��ن المللی در بخ��ش آهنگس��ازی و آواز به داوری

 می پردازند، تاکید ک��رد: امیدواریم ب��ا توجه به نام 
استاد بزرگ موسیقی بر جش��نواره موسیقی سنتی 
 پیش رو به زودی شاهد بین المللی شده این جشنواره

 باشیم.
وی در ادامه با اش��اره به دیگر اقدامات اداره ارش��اد 
اصفهان ب��رای ترویج موس��یقی س��نتی تاکید کرد: 
اجرای موس��یقی در س��فره خانه های س��نتی یکی 
از این اقدامات اس��ت و بر این اس��اس بی��ش از 10 
نقطه مناسب برای این منظور شناس��ایی و مقررات 
 و آیی��ن نامه ه��ای الزم در این ارتباط تدوین ش��ده

 است.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
ادام��ه داد: اولوی��ت دادن به صدور مج��وز برگزاری 
کنس��رت های سنتی برای آموزش��گاه های موسیقی 
 س��نتی و محلی از دیگر اقدام��ات ما در این راس��تا

 است.

 مدیر کل اداره ارشاد اسالمی استان 

 ترویج موسیقی سنتی از اهداف جشنواره استاد شهناز

 318 اثر به 
دبیرخانه این 

جشنواره 
ارسال شده 

است که دارای 
کیفیت بسیار 

خوبی هستند و 
نویدبخش رسیدن 

به اهداف این 
جشنواره است

گروه 
فرهنگ



بسکتبالیادداشت

6
سرمای زمستان و تنورداغ  گل کوچک در اصفهان 

هفته اول مرحله نهایی مسابقات گل کوچک محالت ۱۵ گانه اصفهان با برگزاری 
۱۶ بازی پیگیری شد.در این مسابقات ۱۶ تیم برتر مناطق ۱۵ گانه اصفهان به 
صورت دو حذفی با هم به رقابت می پردازند تا در انتها و در ایام اهلل دهه مبارک 

فجر چهره قهرمان این بازی ها مشخص شود. 
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 شوماخر با صدای 
همسرش گریه می کند

پودولسکی در آستانه 
پیوستن به اینتر

میشائیل   شوماخر  قهرمان افسانه ای رقابت های  فرمول یک  زمانی که صدای 
همسر و فرزندانش را می شوند، گریه می کند.

شوماخر تقریباً یک سال پیش زمانی که در کوه های آلپ مشغول   اسکی   کردن 
بود دچار حادثه شد و به کما رفت. او که از چند ماه گذشته در خانه اش مداوا 

می شود، هنوز هم با مرگ دست و پنجه نرم می کند.
طبق خبری که اس��کای اسپرت منتش��ر کرد، او زمانی که صدای همسر و 

فرزندانش را می شوند، گریه می کند.
بوسلی: ش��وماخر زمانی که صدای همس��ر و فرزندانش را می شوند، گریه 

می کند. به همین وسیله هم کم کم به هوش می آید. این خبر خوبی است.
گرچه این خبر شاید ناراحت کننده به نظر برسد، اما بسیاری بر این باورند که 
گریه کردن شوماخر نشانه خوبی از بهبودی این راننده افسانه ای فرمول یک 

است.

مهاجم آلمانی تیم فوتبال آرسنال راهی میالن شده است تا پروسه عقد قرارداد 
با آبی ومشکی پوشان این شهر را به پایان برساند.

 تیم فوتبال اینتر یک قدم دیگر به جذب لوکاس پودولسکی، مهاجم آلمانی 
آرسنال نزدیک تر شده است، چرا که گزارش رس��انه های ایتالیایی حاکی از 
آن است که بازیکن پیشین تیم ملی آلمان وارد میالن شده است تا در تست 
پزشکی باشگاه اینتر شرکت و در صورت قبولی در آن، پای برگه قرارداد خود 
را با نراتزوری امضا کند.پودولس��کی در حالی در فرودگاه ش��هر میالن مورد 
اس��تقبال گس��ترده گروهی از هواداران اینتر قرار گرفت و شال آبی ومشکی 
نراتزوری را روی گردن خود انداخت که تا همین یک هفته پیش آرسن ونگر، 
سرمربی فرانسوی آرسنال از پیشنهاد اینتر برای جذب این بازیکن 29 ساله 

به عنوان یک جوک یاد می کرد. 

دبیر هیات اسکی استان اصفهان گفت: 
پیست اسکی فریدونشهر تنها پیست با 
امکانات نسبتا مناسب این استان است.

 محمود یسلیانی با اش��اره به اینکه این 
پیست تنها پیست اسکی فعال استان و 
جزء پنج پیست اسکی فعال کشور است، 
اظهار کرد: پیست اسکی فریدونشهر با 

فاصله ۱80 کیلومتری از مرکز اس��تان با ارتفاع 3 هزار 
متر از س��طح دریا به طول یک کیلومت��ر در زمینی به 
مساحت ۶8 هکتار واقع شده و در روزهای تعطیل شاهد 
حضور بیش از ۵ هزار نفر از گردشگران و عالقه مندان به 

ورزش مفرح اسکی است.
وی با اشاره به اینکه پیست اسکی فریدونشهر از روزهای 
ابتدای آذرماه سال جاری، شروع به فعالیت کرده است، 
افزود: یک باب س��الن دو طبقه ش��امل سرویس های 
بهداش��تی، نمازخان��ه، اورژان��س، رس��توران و چهار 
واحد س��وئیت اقامتی و همچنین یک پارکینگ برای 
خودروهای س��بک به ظرفیت یک هزار خ��ودرو و یک 
پارکینگ برای خودروهای س��نگین ب��ه ظرفیت ۱00 
خودرو و بوفه داخل محوطه پارکینگ از امکانات رفاهی 

این پیست است.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان فریدونش��هر 
با اعالم اینکه پیس��ت اسکی فریدونش��هر تنها پیست 
دارای امکانات نسبتا مناسب در استان است، بیان کرد: 

یک باالبر تل اسکی به طول یک 
کیلومتر، یک باالبر آموزش��ی به 
طول ۱۱0 متر، زیپ الین )راپل( 
به طول 400 متر، یک دس��تگاه 
برف ک��وب، آش��یانه برف کوب و 
تعمیرگاه و محل اجاره و فروش 
تجهیزات اسکی از جمله امکانات 

خدماتی این پیست است.
وی با اش��اره به فعالیت 32 مربی فعال استان در رشته 
آلپاین و اسنوبرد در این پیست، از وجود 20 مربی بومی 
این شهرستان خبر داد و گفت: هر هفته به طور متوسط 
۱00 نفر بومی و غیربومی برای آموزش ورزش اس��کی 
به مدرسه اس��کی واقع در این پیست مراجعه می کنند 
 و طی س��ه جلس��ه دوره مقدماتی و مبتدی اس��کی را 

می گذراند.
یسلیانی همچنین با اعالم استقبال پرشور دانش آموزان 
در ایام هفته در پیس��ت اس��کی افزود: به کلیه مدارس 
شهرستان اطالع رسانی شده که دانش آموزان می توانند 
با بهره گیری از تخفیف ۵0 درص��دی ضمن گذراندن 
دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته در طول هفته از 
پیست استفاده کنند و افرادی که دانش آموز نیستند به 
ازای هر روز از شنبه تا چهارشنبه روزانه ۵0 هزار ریال 
و در پنجشنبه و جمعه ۱۵0 هزار ریال هزینه پرداخت 

خواهند کرد.

دبیر هیات اسکی اصفهان:
پیست اسکی فریدونشهر تنها پیست فعال است

مهرزادخلیلی��ان مدیر  
عام��ل باش��گاه فوالد 
س��پاهان  مبارک��ه 
از۶0ساله شدن باشگاه 
سپاهان خبردادودرپاسخ س��وال خبرنگاران  
درارتباط با خبر واگذاری پروژه نقش جهان به 
مجتمع فوالدمبارک��ه گفت:امیدواریم آرزوی 
تحق��ق رویای نق��ش جهان اصفهان توس��ط 

مجتمع فوالد مبارکه برآورده شود. 
 وی درهمی��ن رابط��ه اظه��ار داش��ت:در

ماه ه��ای فروردی��ن واردیبهش��ت93 درپی 
یک جلس��ه اقتصادی باحضور معاون عمرانی 
اس��تانداری ومهندس س��بحانی مدیرعامل 
مجتم��ع فوالدمبارکه ، ش��هرداراصفهان ودو 
عناص��ر بخش خصوص��ی ومدی��رکل ورزش 
وجوانان اس��تان، مس��ئله تکمیل پروژه نقش 
جهان مورد بررسی قرارگرفت ومقررگردید، با 
امضاء تفاهم نامه ای با وزارت ورزش وجوانان 
وموافقت اس��تانداری، عملیات اجرایی پروژه 
 ورزشگاه نقش جهان را به دست بگیریم وآماده

 بهره برداری کنیم که با درنظر گرفتن اعتباری 
بالغ بر2۵تا30میلیاردتومان هزینه برآوردشده 

از سوی مهندسان، تایک ماه دیگربرای انتخاب 
پیمانکاربه عنوان مجری ط��رح اقدام خواهد 
شدوشرکت توسعه وتجهیزونگهداری از اماکن 
ورزش��ی، وزارت ورزش وجوان��ان نیزفقط بر 
اجرای عملیات تکمیلی این پروژه  که بیشترین 
 دغدغه مردم ومس��ووالن اصفهان محس��وب 

می شود نظارت خواهد کرد.                        
 مدیرعامل باشگاه س��پاهان خاطرنشان کرد: 
البته به خاطر دارم که زمان اس��تانداری آقای 
مهن��دس جهانگیری،ومدیری��ت مهن��دس 
 هاش��می طب��ا درس��ازمان تربی��ت بدن��ی

)ورزش وجوانان(ب��ا حض��ور مقامات ارش��د 
کش��وری ازجمله وزیرمس��کن وشهرس��ازی 
فاز اول نقش جه��ان که با اعتبارات ش��هری 
،اس��تانی وملی آم��اده به��ره برداری ش��ده 
بود افتت��اح گردیدو مس��ابقاتی ه��م در این 
ورزش��گاه برگزارش��د، اما به دلی��ل تغییرات 
مکرردرحوزه مدیری��ت اداره ورزش وجوانان 
وتعویض۶مدیرکل،ای��ن پ��روژه عظیم دچار 
چالش شود،تاسیسات آسیب ببیند ومتحمل 
ضرروزیان های مالی شود، تا تکمیل فاز اول و 
آغاز عملیاتی فاز دوم به طول انجامد وبا وجود 

گذش��ت س��ال های زیاد همچنان نیمه تمام 
باقی بماند.                                                                                                                
وی یادآورشد، اگر زمین های جنبی ورزشگاه 
نقش جهان راهم در اختیار ما قراربدهند، آقای 
مهندس سبحانی تعهد می کنند بسازند وپس 
از بهره برداری تحویل بدهن��د. وی افزود:این 
مژده بسیار خوبی برای ما ومردم  ورزش دوست 
اصفهان است که قریب به بیست سال درآرزوی 
 تحقق روی��ای تکمیل پ��روژه نق��ش جهان 

انتظارکشیدند.                         
 وی در م��ورد من��ع قانونی انتقال ورزش��گاه 
نقش جهان گف��ت:  با پیگیری های مس��تمر 
س��پاهان و دکتر سلطان حس��ینی مدیرکل 
اداره ورزش وجوانان نشس��تی برگزار گردید 
که در آن نشست فوالد مبارکه با گذاشتن سه 
ش��رط پذیرفت پروژه نقش جهان رادردست 
بگیرد وکار تکمیلی آن رابه انجام رس��اند،که 
 ش��رط اول این ک��ه هی��چ گون��ه مطالبات و

بدهی های قبلی پیمانکاران بر عهده مجتمع 
فوالد نیست،  ش��رط دوم: کلیه انشعابات آب 
وبرق و گازوتلفن به عهده دولت بوده وش��رط 
سوم: معارضینی که در خصوص واگذاری زمین 

نقش جهان شاکی هستند باید با دولت تسویه 
کنندوهیچ ربطی به فوالدمبارکه ندارد.   

دکترخلیلیان با اظهارامی��دواری اعالم کرد: 
انتظارمی رود بات��الش همه جانبه وهمکاری 
ش��هردار محترم اصفهان بتوانیم دربهمن ماه 
س��ال۱39۵ این ورزش��گاه رابه مرحله بهره 
برداری برس��انیم.  مدیرعامل باش��گاه فوالد 
مبارکه اصفه��ان در مورد اع��زام  تیم ملی به 
مسابقات آس��یایی خاطرنش��ان کرد: ماباید 
ازعلی کفاش��یان حمایت کنیم ،ب��ه نظر من 
آقای کفاش��یان ش��ناخت خوبی از تیم ملی 
اعزامی  به بازی های آس��یایی داشت و تمرکز 
ویژه ای هم روی این تیم داش��تند که  نش��ان 
می دهد فدراسیون توجه خاصی برای قهرمان 
شدن در آسیا دارد اما قهرمانی در باشگاه های 
آس��یا نه تنها از جام ملت های آسیا پایین تر 
نیس��ت بلکه دررده های باالتر نیزقراردارد و 
فدراسیون باید در باشگاه های آسیا که حدود 
2۵ سال اس��ت در آن نتوانس��ته ایم قهرمان 
شویم تمرکز ویژه ای داشته باشد.وی تصریح 
کرد: توجه به باش��گاه ها درکشورهایی مانند 
ترکیه،اندونزی،تایلند،مالزی،چی��ن وژاپ��ن 
قابل قیاس با ایران نیس��ت وتفاوت بس��یاری 
داردوحت��ی توجه به باش��گاه های رده دومی 
 نی��ز در برخ��ی از کش��ورها زیادترازای��ران 

است.
مهرزاد خلیلیان اظهارامیدواری کرد: مسووالن 
باید به تیم های باشگاهی توجه داشته باشند 
چرا که باشگاه ها و بازیکنان ما پتانسیل باالیی 

برای حضوردرمیادین بزرگ رادارند.
 خلیلیان اضافه کرد:درست است که 

ما با چالش های متعددمالی 
مواجه بودیم که مارا دچار 
مشکل کرده بود اما ناله 
 نم��ی کنیم ک��ه نداریم،

 اولویت ه��ا از یک طرف، 
بحث ه��ای مالیات��ی هم از 

سوی دیگر، ازجمله مشکالت 
مال��ی بودن��د که 

دامنگی��ر 
باشگاه 
ه  شد
د  بو
ما  ا

۵0 درصداز دیون معوقه را پرداخت کرده ایم.  
 وی درارتب��اط ب��ا باش��گاه داری اف��زود: 
در باش��گاه ها تنه��ا اس��م بخ��ش خصوصی 
وج��ود دارد و هن��وز باش��گاهی ک��ه کام��ال 
خصوصی باش��د نداری��م وبه نظر می رس��د، 
باش��گاه ها باید پروس��ه خصوصی ش��دن را 
 بگذرانند تا بتوانن��د نتایج بهتری به دس��ت
 بیاورند. مدیرعامل باشگاه س��پاهان با اشاره 
به اینکه سپاهان تا به حال 8 قهرمانی داشته  

اس��ت افزود: متاس��فانه ما این قهرمانی ها را 
بدون زیرس��اخت به دس��ت آوردی��م و هنوز 
 زیرس��اخت های مناس��بی ب��رای م��ا وجود

 ندارد.
 حتی چمن های تمرینی که در اختیار ما قرار 
داده اندمناسب برای تمرین نیست وجای کار 

بسیاردارد.
      وی یادآورشد:باش��گاه طرح��ی را به اجرا 
گذاشته  که نگاهی 7 ساله به باشگاه سپاهان 
دارد و برنامه ریزی هایی برای ارتقاء این باشگاه 
 درنظر گرفته ایم ک��ه در این طرح وجود

 دارد.

درنشست خبری مدیرعامل باشگاه فوالد سپاهان

آرزوی تحقق رویای نقش جهان برآورده می شود!

نمازی زاده
دربسکتبال ایران کارعلمی 

واساسی صورت نگرفته است !
  گروه ورزش : دکتر نمازی زاده 
درروزپایانی مسابقات بسکتبال 
پیشکس��وتان گفت :بسکتبال 
امروز ایران، درسایه عدم توجه به 
کار پایه وپشتوانه سازی، ازیک 
دوران ش��کوفایی ورون��د رو به 
رش��دخود، دورمانده ومش��کل 
اس��ت با این تیم ملی که دارای 
سنین باالست!  افتخارات سال 
های گذش��ته تکرارشود!دکتر 
نم��ازی زاده درگف��ت وگ��وی کوتاه��ی ب��ا خبرنگارزاین��ده 
رود،اظهارکرد:بس��کتبال امروز ایران ، به خاطر عدم توجه به کار پایه و 
سازندگی،از یک دوران ش��کوفایی وروند روبه رشد خود، فاصله گرفته 
ومشکل است با این تیم ملی که  سن باالیی دارد، افتخارات  گذشته را 
تکرارکنیم!مهدی نمازی زاده، دکترای علوم ورزش از دانش��گاه ایالتی 
مریلن��د آمریکا، ب��ا س��وابق مدیریت��ی درمقاط��ع مختل��ف علمی 
ودانشگاهی،ازجمله مدیریت درگروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم 

تهران،مدیریت درگروه تربیت بدنی دانشگاه تهران .
مدیرکل��ی تربی��ت بدن��ی دانش��گاه ته��ران ،عضوی��ت درکمیت��ه 
برنام��ه ریزی ومش��اور وزی��ر عل��وم ، س��ه دوره عضوی��ت درکمیته 
اجرای��ی ورزش دانش��جویان جهان، وس��وابق درخش��ان ورزش��ی، 
 نظی��ر عضوی��ت درتی��م ه��ای مل��ی بس��کتبال و والیب��ال ای��ران

 )از سال 3۶تا43( معتقد است،بس��کتبال امروز ایران براثر عدم توجه 
الزم به کار پایه، از دوران شکوفایی وپیشرفت فاصله گرفته وسنین تیم 

ملی باال است!
دکتر نمازی زاده،اس��توره وبنیان گذار بس��کتبال نوی��ن دراصفهان، 
درپاسخ به س��وال خبرنگارما در ارتباط با کاندیداتوری مجدد محمود 
مش��حون، رییس پیش��ین فدراس��یون بس��کتبال ایران، برای احراز 
وابقاء درپس��ت ریاس��ت این فدراس��یون، خاطر نش��ان کرد: محمود 
 مش��حون از خانواده بس��کتبال ایران اس��ت وب��رادر بزرگ ترایش��ان

 ) کمال( وب��رادر کوچک ترش��ان) رضا ( ه��م بسکتبالیس��ت بودند و 
سابقه های خوب و درخش��انی  هم در بس��کتبال برجای گذاشته اند 
وخدمات ارزش��مندی هم به بس��کتبال ایران کرده اند، ام��ا در رابطه  
بامدیریت آقای محمود مش��حون درفدراسیون بس��کتبال کشورمان 
باید بگویم،آقای مش��حون آنچه را که در توان داش��تند به کار گرفتند 
وتوفیقات خوبی هم به دس��ت آوردند، اما متاسفانه درتحقق بسکتبال 
نوین وعلمی کاراساس��ی صورت نگرفته ودرکنفرانس های کشورهای  
پیشرفته دربسکتبال جهان ش��رکت نداش��ته اند که باعث گردیده از 
بسکتبال پیش��رفته جهان دور بمانند که بی تردید تاثیرمنفی  فراوانی 
دربسکتبال ما داش��ته اس��ت. وی یادآورش��د، والیبال ایران درجهان 
تحس��ین همگان را برانگیخت وافتخارات ارزشمندی را به دست آورد، 
که می تواند درس والگویی باش��د برای بس��کتبال وس��ایر رشته های 
ورزشی کشورمان.دکتر نمازی زاده تصریح کرد: فردی که می خواهد 
 س��کان رهبری فدراس��یون بس��کتبال ایران را به دس��ت بگیرد، باید

 برنامه ریزی اصولی وعلمی باشد وکارعلمی را دراولویت امور قراربدهد 
وبه گونه ای عمل کند تا از بسکتبال نوین وپیشرفته جهان عقب نماند.

وی افزود:بعضی از بازیکنان به مرز بازنشس��تگی نزدیک شده اند،باید 
نیروهای جوان و مستعد را جایگزین کند، طوری نباشد که با رفتن حامد 
حدادی ، مهدی کامرانی،حامدآفاق  صمد نیکخواه بهرامی وارس��الن 
کاظمی ها، بازیکن جایگزین نداشته باشیم، بنابراین اگرچه معتقدم تیم 
ملی باید جوان ترشود اما درش��رایط فعلی به یکباره وبا تغییرات باالی 
۵0�۶0 درصدی تیم ملی که امکان پذیرهم نیست موافق نیستم بلکه 
معتقدم به مرور وبا مطالعه دقیق بایداستعدادیابی اصولی کرد و ترکیب 
اصلی تیم ملی را تغییرداد تا قدرت گذشته را پیداکند،مضافا به اینکه 
ازپشتوانه سازی نباید غافل بمانیم وکار درپایه باید استمرار داشته باشد.

نمازی زاده خاطر نشان کرد:درجریان بازی های لیگ کشور، به تبادل 
علمی نیاز داریم، رفتن بازیکنانی مثل حدادی به تیم های خارجی به نفع 
بسکتبال ایران است، به شرطی که بازیکن جایگزین داشته باشیم، ضمن 
اینکه افرادی که جایگزین می شوند الگوی اخالقی باشند برای نوجوان 
ها.دکتر نمازی زاده مش��کل اساس��ی ورزش ایران را درباش��گاه داری 
 خواند وافزود: متاسفانه مشکل بزرگ باشگاه ها هستند، زیرا تیمداری 
 م��ی کنن��د ن��ه باش��گاه داری! ک��ه این ب��ه ض��رر مس��ابقات لیگ

 است.ایش��ان با این اعتقاد که اصوال باش��گاه ها باید متعل��ق به مردم 
باش��د،اظهار داشت:باش��گاه ها متعلق به مردم باش��د وباهیات امنای 
مردمی اداره شود،درس��ت اس��ت که بعضی از باش��گاه ها غیر دولتی 
هستند اماجزو سرمایه های مردمی می باش��ند، ضمن اینکه کارخانه 
های صنعتی، دوست داشته باشند ورزش را ادامه می دهند واگر تمایل 
 نداشته باشند وش��رایط اقتصادی هم مزید برعلت شود، اعالم انصراف 
 م��ی کنن��د وتیم ه��ای تح��ت پوش��ش خ��ود را منحل م��ی کنند!

که صد درصد به ضررورزش ما خواهد بود!آقای دکترنمازی زاده تصریح 
کرد:از باشگاه های ذوب آهن،فوالد مبارکه سپاهان،ماهان سپاهان، و...

قوی تر نداریم اما چون پش��توانه مردمی ندارند،به ناچارپس از یکی دو 
سال به دلیل بحران مالی واقتصادی، مجبور به انحالل بعضی ازتیم ها می 
شوند، نظیر بسکتبال وهند بال درذوب آهن وبسکتبال درماهانسپاهان.

وی  با اش��اره به صنعت ورزش  افزود : ورزش این پتانس��یل راداردکه 
 صنعتی ش��ود، البته باید خاطر نش��ان کنم تصدی گ��ری دولت برای 
راه اندازی خوب بوده اس��ت اما اینک احساس می شود باید تسهیالت 
بانکی ب��رای مردمی که م��ی خواهن��د در زمینه صنع��ت ورزش گام 
 بردارن��د، فراهم ش��ود تا باحض��ور مردم��ی ورزش ادامه پی��دا کند  و

جوان های بیشتری جذب ورزش شوند.
 

         

کیانی واال: 45 روز تمرین فشرده داریم
تیم فوالد مبارکه سپاهان با برتری مقابل نفت امیدیه جایگاه خود را در 
رده دوم لیگ برتر واترپلوی کشور حفظ کرد و با توجه به توقف دانشگاه 
آزاد مقابل تیم شهید شهبازی زنجان، نماینده اصفهان به یک قدمی 
صدر جدول با ۱2 امتیاز رس��ید.بهمن کیانی واال سرمربی تیم فوالد 
مبارکه سپاهان پیرامون بازی با نفت امیدیه اظهار داشت: بازی خیلی 
خوبی را از بچه های سپاهان ش��اهد بودیم اما متاسفانه توپ های ما 
تبدیل به گل نش��د و اگر موقعیت های تیم فوالدمبارکه تبدیل به گل 
می ش��د نتیجه دور رفت را نیز کس��ب می نمودیم، ولی گلر این تیم 
واکنش های خوبی به مع��رض نمایش گذاشت.س��رمربی تیم فوالد 
مبارکه سپاهان درباره مسابقات آینده این تیم بیان داشت: ما تا قبل از 
مرحله پلی آف سه بازی بیرون از خانه داریم، اگر بتوانیم دو بازی آخر 

را با پیروزی پشت سر بگذاریم به صدر جدول تکیه خواهیم زد .

مرحله نهایی لیگ بیسبال انتخابی تیم ملی
در ایران تنها دو زمین استاندارد برای برگزاری مسابقات بیسبال و سافت 

بال داریم.
کیوان صفائیان دبیر انجمن بیس��بال و س��افت بال ایران با بیان این 
مطلب اظهار داشت: بوشهر در حال حاضر میزبان رقابت های مرحله 
نهایی بیسبال کش��ور اس��ت که از منطقه ش��مال تیم های تهران و 
گیالن و از منطقه جنوب نیز تیم های بوش��هر و کرمان در این مرحله 
 حضور دارند، دبیر انجمن بیسبال و س��افت بال ایران پیرامون سطح

 رقابت های مرحله نهایی بیسبال گفت: با توجه به اینکه چهار تیم برتر 
 در این مرحله حضور دارند به مراتب س��طح این رقابت ها بس��یار باال 
می باش��د و این بازی ها در واق��ع حکم انتخابی تیم مل��ی را دارد اگر 
بازیکنی نظر کادرفنی تیم ملی را به خود جلب کرد به اردوی بعدی تیم 

که در اسفندماه می باشد دعوت خواهد شد.

واکنش جالب قلعه نویی به قهر کریمی
سرمربی تیم فوتبال استقالل در خصوص شرایط تیم ملی گفت 

که حرف برای گفتن زیاد دارد ولی فعال بهتر است سکوت کند.
قهر و جدای��ی ناگهانی عل��ی کریمی  آن ه��م در روزی که تیم 
ملی در فرودگاه امام خمینی )ره( راهی اس��ترالیا بود سوژه داغ 
فوتبال ایران طی چند روز اخیر شد که واکنش های متفاوتی را 
بین اهالی فوتبال در پی داش��ت.اما در این میان امیر قلعه نویی 

سیاست جالبی در پیش گرفته است.
وقت��ی ب��ا س��رمربی اس��تقالل تم��اس گرفتی��م و صحبت را 
به علی کریمی کش��اندیم قلع��ه نویی خیلی مختص��ر و مفید 
گفت: »حرف ک��ه در ای��ن رابطه و م��وارد دیگر زی��اد دارم اما 
بهتراست س��کوت کنم چون در ش��رایط فعلی تیم ملی نیاز به 
 آرام��ش دارد و امیدوارم در جام ملت های آس��یا ب��ه موفقیت 

برسد.«

 اصغر
قلندری

وزارت ورزش وجوان�ان نیز بر 
اجرای عملی�ات تکمیلی این 
پ�روژه  که بیش�ترین دغدغه 
م�ردم ومس�ووالن اصفه�ان 
محس�وب م�ی ش�ود نظارت 

خواهد کرد
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سالمت و زندگی  

چند دلیل برای اینکه شکم تان 
بزرگ است

به اعتقاد اغلب افراد بینی کوچک یکی از مهم ترین 
ش��اخص های زیبایی چهره به ش��مار می رود. به 
همین دلیل است که جراحی زیبایی بینی در میان 

جوانان بسیار پرطرفدار است. 
 ام��ا مطالع��ات محقق��ان آمریکای��ی نش��ان می 
 دهد ک��ه بینی ب��زرگ موجب محافظ��ت در برابر 
 بیماری ه��ای مختل��ف از جمله س��رماخوردگی

 می شود. در این بررسی مش��خص شد که هر چه 
بینی و لب ها بزرگ تر باشند، ذرات معلق، گرد و غبار و باکتری های کمتری وارد 
بدن می ش��وند.  برای انجام این تحقیق، پژوهشگران دو بینی مصنوعی ساختند 
که یکی از آن ه��ا 2.3 برابر از دیگری بزرگ تر بود. ای��ن دو بینی روی دو صورت 
مصنوعی قرار گرفت و دو لب مصنوعی با شکل ها و اندازه های متفاوت نیز بر روی 

این صورت ها آزمایش شد. 
 نتایج نش��ان داد در بینی های بزرگ تر به مراتب ذرات معلق کمتری وارد مسیر 

تنفسی می شوند. این نتیجه در مورد لب های بزرگ تر نیز صادق بود. 
 سرپرست این گروه تحقیقاتی معتقد اس��ت: بینی بزرگ تر خطر ورود عفونت به 
بدن را کاهش داده و همچنین میزان آلودگی هوای وارد شده به بدن را نیز کمتر 

می کند. 

گروهی از مهندسان، دوچرخه سواران و طراحان، 
چرخ های��ی برای دوچرخ��ه تولی��د کرده اند که 
دوچرخ��ه را به یک وس��یله نقلیه برق��ی تبدیل 

کرده است.
»ژئواُربیت��ا« چرخ هایی اس��ت که ب��ر روی یک 
دوچرخه استاندارد معمولی نصب می شود و آن را 

به یک دوچرخه الکتریکی تبدیل می کند.
به گفته سازندگان این دوچرخه، قیمت متوسط 
یک دوچرخه 1500 یورو اس��ت، این چرخ ها برای کاربر کمتر از 500 دالر تمام 
می شود که واقعاً مقرون به صرفه است؛ کافی است این چرخ ها روی بدنه دوچرخه 
نصب شود؛ چرخ ها مجهز به یک باتری قابل شارژ و یک موتور الکتریکی 350 وات 

است که می تواند حتی 30 کیلومتر را بدون تالش بپیماید.
تمام اجزاء دوچرخه در حال حرکت ثابت است و فقط تایرها حرکت می کنند؛ در 
طول سفر کاربر می تواند دوچرخه الکتریکی خود را با استفاده از یک شتاب دهنده 
که در فرمان اس��ت کنترل کند؛ این چرخ الکتریکی توسط یک تیم از دوچرخه 

سواران، مهندسان، طراحان و دانشمندان توسعه داده شده است.
گام بعدی این گروه برای توسعه یک مدل س��بک تر با ترکیب یک آداپتور برقی 

است.

راس��تش را بخواهید بر خالف برداش��تی ک��ه از کلمه 
»دیوار صوتی« می ش��ود، اصال دیواری در کار نیس��ت 
که بش��ود آن را دید.بر خالف آنچه ممکن است در این 
 عکس ک��ه  مربوط به لحظه »شکس��تن دیوار صوتی«

 به وسیله یک هواپیمای جت است به نظر برسد، منظور 
از »دیوار صوتی« س��رعت س��یر امواج صوتی بسته به 
محیطی که در آن حرکت می کنند اس��ت، نه پرده ای 

واقعی که دماغه هواپیمای جت آن را سوراخ کند.
شکستن دیوار صوتی

اما پدیده ای بصری که در این تصویر می بینید به علت 
قطرات آبی است که درمیان دو س��طح پرفشار هوا به 
دام می افتند.در ش��رایط آب و هوایی مرطوب بخار آب 
می تواند بین دو ستیغ امواج صوتی ایجاد شده بوسیله 
هواپیمای جت تجمع یابند.این اثر لزوما با شکس��تن 
دیوار صوتی هم زمان نیس��ت، اما ممکن اس��ت همراه 

آن هم رخ دهد.
شکستن دیوار صوتی برای اولین بار در تاریخ هوانوردی 
در 14 اکتبر 1947 بوس��یله س��رهنگ چارلز ییگر با 
یک هواپیمای پژوهش��ی به نام Bell XS - 1که برای 
سرعت های مافوق صوت طراحی ش��ده بود، در امریکا 

انجام ش��د.امروزه هواپیماهای بدون سرنشین بوسیله 
ناسا با سرعت 10 برابر سرعت صوت )10 ماخ( به پرواز 

درآمده اند.
کلم��ه م��اخ از نام ارنس��ت م��اخ فیزیکدان اتریش��ی 
گرفته شده اس��ت که در س��ال 1887 اصول حرکت 
مافوق ص��وت را تبیی��ن ک��رد. »ع��دد ماخ«  نس��بت 
 سرعت یک ش��ی ء به س��رعت صوت در محیط محلی

 است.
 صوت امواج ناشی از ارتعاش جو است و بنابراین سرعت 

آن به درجه حرارت و فش��ار هوا بستگی دارد.صوت در 
س��طح دریا در حرارت 15 درجه سانتی گراد با سرعت 
1223 کیلومتر در ساعت حرکت می کند.پرواز کردن 
هواپیما با س��رعتی بیش از ای��ن صدایی گوش خراش 
ایجاد می کند.هنگامی که هواپیما با سرعت تحت صوت 
)کمتر از یک ماخ( پرواز می کند ارتعاشات در فشار هوا 
) یا همان امواج صوتی( عموم��ا در همه جهات پخش 

می شوند.
 ام��ا هن��گام ب��ه اصط��الح شکس��تن دی��وار صوتی

 )یا افزایش س��رعت هواپیما به باالی س��رعت صوت( 
میدان فش��ارهوای اط��راف هواپیما از عق��ب هواپیما 
به صورت یک»مخ��روط ماخ« یک م��وج ضربه ای که 
 یک »غ��رش صوتی« را ب��ه وجود می آوردگس��ترش

 می یابد.
برای ایجاد انفجار صوتی س��ه مولفه الزم است. یکی از 
این مولفه ها وجود ش��یء)هواپیما( است که با سرعت 
مافوق صوت حرک��ت می کند. س��پس محیطی )هوا( 
مورد نیاز اس��ت که س��رعت از خالل آن س��یر کند و 
 س��ومین مولفه مورد نیاز نیز ش��وک های موج گزارش

 شده است.

دوچرخه ای با چرخ های الکترونیکی

دیوار صوتی چیست و چگونه شکسته می شود؟ 

اگر بینی بزرگ دارید، بخوانید

اوایلش با کمی ناراحتی پشت میز غذا شروع می شود. 
چند لقمه ای که می خورید، احساس می کنید شلوارتان 
به شکل آزار دهنده ای تنگ می شود و تحمل نشستن 
پشت میز را از شما می گیرد اما ماجرا به همین جا ختم 
نمی شود. آرام آرام پوشیدن همان شلوار حتی در ابتدای 

روز هم برای تان سخت و سپس غیرممکن می شود.
 چند ماه��ی بعد پیراهن هایی که همیش��ه زیبای تان 
می کرده اند، ظاهری زشت و نامتناس��ب را از شما در 
آینه نش��ان می دهند و بعد هم دیگ��ران با وجود همه 
زحمت هایی که ب��رای پنهان کردن ش��کم بزرگ تان 
کش��یده اید حتی در لباس های آزادی که می پوشید 
شکم بزرگ شما را تش��خیص می دهند.حاالما به شما 
می گوییم شکم بزرگ تان از کجا آمده و با سالمت شما 

چه می کند.
مثل اس�فند روی آتش�ید؟ مدام استرس   

دارید؟
   محققان در این مورد س��طح هورم��ون کورتیزل که 
به هورمون اس��ترس مشهور اس��ت را مقصر می دانند 
و می گویند با بیش��تر ش��دن فش��ارهای روانی شما و 
ضعف تان برای مواجهه با آنها، این هورمون در خون تان 
بیشتر می شود و نظم توزیع چربی در بدن تان هم به هم 
می خورد. در چنین شرایطی سوخت وساز بدن تان دچار 
مشکل می شود و دست به دست دادن همه این عوامل، 
باعث می ش��ود دور کمر لباس های تان ه��ر روز برای 
شما تنگ تر ش��ود. پس نه تنها به خاطر کوچک شدن 
شکم تان، بلکه برای داش��تن زندگی بهتر و طوالنی تر 
اعصاب تان را کنترل کنید و اگر از عهده این کار دشوار 

برنمی آیید، از یک روانشناس کمک بگیرید. 
اگر این مطلب را تا انته��ا بخوانید، خواهید فهمید این 
توصیه ما بی اساس نیست و گذشته از زیباتر کردن شما، 
می تواند از خطر مرگ یا گذراندن یک زندگی سخت و 

دردناک نجات تان دهد.
زیادی کم چرب غذا می خورید؟  

حتما ش��ما هم ش��نیده اید که مصرف بیش از اندازه 
غذاهای چ��رب، یک��ی از دالیل چاقی به وی��ژه چاقی 
شکمی است اما احتماال نش��نیده اید که بیش از اندازه 
چربی نخوردن هم می تواند به چاق ش��دن شکم شما 
منجر شود. محققان می گویند کسانی که بیش از اندازه 
بر نخوردن چربی تاکید می کنند، صاحب شکم هایی 

چاق و نازیبا می شوند.
برای مثال اگر ساالدتان را بدون روغن زیتون یا روغن 
هس��ته انگور بخوری��د، فایده زیادی نصی��ب بدن تان 
نمی شود پس صفر و یکی نباش��ید و برای دور کردن 
خطرات غذاهای چ��رب از خودتان برای همیش��ه با 

چربی ها قهر نکنید.
  دیر غذا می خورید؟

وقتی که می خوابید، بس��یاری از فعالیت های بدن تان 
به حال��ت تعلیق درمی آی��د که هضم غذا یک��ی از آن 
فعالیت هاست. اگر شما عادت دارید شام تان را تنها یکی، 
دو س��اعت قبل از خواب میل کنید، احتماال از چاقی 
ش��کمی هم رنج می برید چراکه هم به خاطر درس��ت 
هضم نشدن غذای تان چاق و شکم گنده شده اید و هم 
به خاطر نزدیک بودن زمان خواب و خوراک تان به هم به 
مشکالت مربوط به معده دچار شده اید و به همین دلیل 

ظاهر شکم تان برجسته به نظر می رسد.
فیبر نمی خورید

مصرف ب��ه ان��دازه فیبر می تواند س��المت دس��تگاه 
گوارش تان را تضمین و از این طریق ش��کم تان را هم 
کوچک کند. پژوهشگران معتقدند کسانی که هر روز 
10 گرم فیبر می خورند )معادل دو سیب کوچک، یک 
فنجان نخود سبز و نصف فنجان لوبیا چیتی( چربی های 
احشایی بدن ش��ان 7/3 درصد کمتر ش��ده و صاحب 
شکمی تخت می شوند. نیازی به گفتن ندارد بسیاری از 
سبزی های برگ سبز مثل کاهو سرشار از فیبر هستند 
و مصرف هر روزه شان می تواند فعالیت دستگاه گوارش 

شما را تنظیم کند.
میانسال شده اید؟

از نظر متخصصان پیرتر شدن به ویژه برای زنان چاقی 
ش��کمی را همراه می آورد. گرچه باالتر رفتن س��ن به 
باالتر رفتن BMI هم می انجامد اما محققان می گویند 
نه تنها میزان چربی ها بلکه شیوه توزیع آنها هم در سنین 
باالتر با زمان جوانی تفاوت خواهد داشت. اگر شما در 
چنین دوره ای به سر می برید و برای آب کردن شکم تان 
مصمم هستید، گذشته از رعایت رژیم غذایی مناسب، 
 باید پیاده روی و یوگا را هم به برنامه زندگی تان اضافه

 کنید.
زودتر می میرید

م��رگ زودرس به دلی��ل مش��کالت قلب��ی، یکی از 
نگرانی هایی است که باید همیشه با آدم های شکم گنده 
همراه باشد.شکم گنده تنها شما را در آینه نازیبا نشان 
نمی دهد. بررسی های پژوهشگران حاکی از این است 
که چاقی شکمی شما را به بیماری های مختلفی دچار 
می کند ک��ه درمان کردن ش��ان به ان��دازه آب کردن 
شکم تان آسان نیست. استخوان های تان پوک می شود: 
محققان دانش��گاه هاروارد دریافتند مردانی که دچار 
چربی شکم هستند، بیش��تر در معرض ابتال به پوکی 
اس��تخوان قرار دارند. درحالی که این بیماری به طور 
معمول در زنان سالمند دیده می ش��ود، پژوهشگران 
ادعا می کنند مردان شکم گنده هم از مبتالیان اصلی 

آن هستند.

داش��تن یک رزومه خ��وب و با اثر بخش��ی ب��اال برای 
استخدام شدن الزم است. هر چقدر که بتوانیم رزومه 
بهتر و حرفه ای تری داشته باش��یم بهتر می توانیم از 
فرصت های اس��تخدامی اس��تفاده کنیم. رزومه فقط 
نوش��تن اطالعات فردی و تجربیات و مهارتها نیس��ت 
بلکه روش نوشتن رزومه به گونه ای که بتواند حرفه ای 
باشد بسیار مهم است. رزومه ها معموال حاوی یکسری 

اطالعات شخصی و کاری هستند.
رزومه اولین چیزی اس��ت که با آن م��ی توانید خود و 
مهارت های ت��ان را به کارفرما معرف��ی کنید بنابراین 
خیلی از اوق��ات رزومه های��ی که کمت��ر موفق بودند 
نتوانس��تند به خوبی از فرصت های اس��تخدامی برای 
کارجویان استفاده کنند. خوب است که قبل از نوشتن 
رزومه چند نمون��ه از رزومه های اس��تاندارد و فرمت 
نوش��تاری آن را مطالعه کنید تا رزومه بهتری داش��ته 
باشید اما به طور کلی چند نکته خوب می تواند به شما 

کمک کند تا رزومه بهتری داشته باشید.
1-در ابت��دا رزومه ش��ما باید دارای نام و مش��خصات 
باش��د که نام و مش��خصات خود را باید با فونت بزرگ 
و استاندارد بنویسید. مشخصات ش��ما شامل آدرس، 
شماره تلفن، ایمیل و... است. مشخصات باید جزء اولین 

چیزهایی باشد که در رزومه مینویسید.
2-س��عی کنید بیش��تر روی زمینه هایی که در آن به 
کار مشغول بودید تمرکز کنید. تجربیات کاری و تمام 
کارهایی را که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت به آن 

مش��غول بودید و برای ش��ما تجربه به وجود آورده را 
بنویسید.

3-جمالتی که باید برای نوش��تن رزومه به کار ببرید 
حتما باید جمالت ساده و روان باشند از جمالت مبهم 
و پیچیده استفاده نکنید چون کارفرمایان مدت زمان 
کوتاهی را ب��رای خواندن رزوم��ه اختصاص می دهند 

بنابراین باید جمالت ساده و کوتاه را به کار ببرید.
4-رزومه شما باید دارای اطالعاتی در زمینه تحصیالت 
هم باشد مثال مدارج و مدارک تحصیلی، تاریخ اخذ آنها 
باید به ترتیب از آخر به اول نوش��ته شوند. اگر مدارکی 
هم ب��رای مهارتهایی که کس��ب نمودی��د اخذ کردید 
آنها را بنویس��ید. یا مثال اگر دوره های��ی را به صورت 

 کارآموزی گذران��ده اید و تجربه کس��ب کردید آنها را 
بنویسید.

دوره هایی را که گذراندید چه به صورت آموزشی و چه 
به صورت عملی به تجربیات ش��ما اضافه نموده است 
پس می توانی��د آنها را هم در رزومه خ��ود درج کنید. 
سعی کنید بیش��تر مهارتها و تجربیات شما حجم زیاد 
رزومه را به خ��ود اختصاص دهد. حت��ی فعالیت های 
 پژوهش��ی و تحقیقاتی ه��م میتوانن��د در رزومه قرار

 بگیرند .
5-ممکن است یکس��ری از تجربیات و مهارتهای شما 
با فرصت ش��غلی که برای آن رزومه فرستادید چندان 
ارتباطی نداشته باشد اما نباید آنها را حذف کنید. آنها 
هم جزیی از تجربیات شما هستند می توانید آنها را به 
صورت جداگانه بنویس��ید و ابتدا تجربی��ات مرتبط با 
فرصت شغلی را در رزومه قرار دهید. مخصوصا مهارتها 
و تجربیاتی که الزمه ی فرصت شغلی مربوطه هستند 

را حتما باید درج کنید.
6-اگر در زمینه های ورزشی، هنری و... مهارت دارید یا 
جوایزی را کسب نمودید میتوانید آن را در رزومه خود 
بنویسید. سعی کنید رزومه ش��ما بیش از یک صفحه 
نباشد و حتما برای هر قسمت مثل تجربه، مشخصات 

فردی، مهارت، تخصص و... یک عنوان بنویسید.
7-رزومه شما باید روی یک برگه س��فید نوشته شده 
باش��د و حتما باید از لغات و جم��الت صحیح با امالی 

درست استفاده کنید.

یک رزومه  خوب باید چگونه باشد؟  آسیب های چشمی
 نسخه های خانگی

با وج��ود اینک��ه چش��م یکی از 
اعض��ای حس��اس و پرکاربرد به 
حساب می آید، متأسفانه برخی 
افراد دس��ت به اقدامات نادرست 
و غیرعلم��ی عجیبی می زنند که 
در هیچ منبع پذیرفته شده ای به 

آنها اشاره نشده است.
 دکت��ر به��رام آزا دی متخصص 
چشم  گفت : چشم به عنوان آیینه بدن نقش بسیار مهمی را 
در میان اندام های بدن بازی می کند و هر چقدر که این عضو از 
سالمت بیشتری برخوردار باشد، می توان زیبایی های بیشتری 
را نظاره گر بود و البته فرصت تکرار صحنه های بیشتری در قاب 

چشمان به افراد هدیه داده خواهد شد.
با وجود اینکه چش��م یکی از اعضای حس��اس و پرکاربرد به 
حساب می آید، متأسفانه برخی افراد دست به اقدامات نادرست 
و غیرعلمی عجیبی می زنند که در هیچ منبع پذیرفته شده ای 
به آنها اشاره نشده است. یکی از این روش ها شست وشو دادن 
چشم با چای آن هم در مواقعی است که چشم دچار آسیب یا 

قرمزی شده یا اینکه جسمی خارجی وارد چشم شده باشد.
واقعیت این اس��ت که ش��اید این اقدام نادرس��ت برای مدت 
کوتاهی قرمزی یا سوزش و خارش چش��م را از بین ببرد، اما 
باید توجه داش��ت وجود ماده تئین در چ��ای، باعث منقبض 
شدن عروق ملتحمه چشم شده و به طور موقت قرمزی چشم 
را برطرف می کند اما علی رغم این، عوارض زیادی را به همراه 
خواهد داش��ت چرا که هر چه چای صاف ش��ده باشد باز هم 
دارای پارتیکل هایی اس��ت که امکان دارد در صورت عفونت 
داشتن چش��م، این پارتیکل های ریز وارد مجرای اشکی شده 
و عفونت ناحیه چش��م را بخصوص در کودکان که از مجرای 

اشکی ضعیف تری برخوردار هستند به وجود آورد.
بهترین، سالم ترین و مؤثرترین روش شست وشوی چشم با آب 
است به این ترتیب که ظرفی مناسب را پر از آب کرده و با قرار 
دادن چشم ها در آن و چند مرتبه پلک زدن تالش شود تا جسم 
خارجی از چشم بیرون آید و در صورتی که به این روش میسر 
نشد، الزم است به پزشک متخصص مراجعه شود تا اقدامات 
الزم صورت گیرد. باید خاطرنش��ان کرد اش��ک چشم حاوی 
تمام مواد مورد نیاز برای نگهداری چش��م است و در صورتی 
که با وجود این مشکل برطرف نشد، باید به سراغ اقداماتی که 

مطرح شد، رفت.

عامل دوسوم سرطان ها تنها 
»بدشانسی« است

این پژوهش توسط یک تیم 
تحقیقاتی در دانشگاه جان 
هاپکین��ز امری��کا صورت 
گرفت��ه و نتای��ج آن در 
آخرین شماره مجله علمی 
معتبر »س��اینس « انتشار 
یافته اس��ت.بی بی س��ی 
میگوید: این نتایج نش��ان 
می دهد علت اصلی بروز س��رطان در انس��ان بیشتر ناشی از 
»جهش تصادفی در دی ان ای« هنگام فرایند تقس��یم سلول 

های بدن است.
به گفته محققان امریکایی، اشتباه در تقسیم سلول ها یا جهش 
تصادفی، عامل بروز دو سوم س��رطانها است و فقط یک سوم 
باقی مانده به عوامل محیطی یا ژن های ارثی معیوب ارتباط 
دارد.با وجود این، پژوهشگرانی که این پژوهش را انجام داده 
اند، هشدار می دهند که سبک زندگی نامناسب و رفتارهایی 
 چون س��یگار کش��یدن می تواند به عامل بدشانس��ی اضافه
شود.آنها می گویند جابجایی اشتباهی عناصر تشکیل دهنده

» دی ان ای« انس��ان با یکدیگر هنگام ش��بیه سازی سلولی، 
ناش��ی از بداقبالی یا »بدشانسی« اس��ت که برای فرد رخ می 
دهد.محققان می گویند به این نتیجه رسیده اند که بدشانسی 
عامل بروز 22 نوع س��رطان از 31 نوعی است که در پژوهش 

خود، آن را بررسی کرده اند.
نتایج این پژوهش حاکی از آن اس��ت که خط��ر ابتال به انواع 
س��رطان در اعضایی که میزان تقس��یم س��لول های پایه در 
آنها بیش��تر اس��ت، افزایش می یاب��د. آنها در ای��ن زمینه به 
می��زان تقس��یم س��لول ه��ای پای��ه در روده بزرگ انس��ان 
اش��اره کرده اند ک��ه چهار برابر میزان تقس��یم س��لول های 
 پای��ه در روده کوچ��ک اس��ت. در نتیج��ه، ابتال به س��رطان 
روده بزرگ در انسان بیش��تر از ابتال به سرطان روده کوچک 
اس��ت.اما برعکس، میزان تقس��یم س��لول های پایه در روده 
کوچک موش ها بیشتر از روده بزرگ این حیوانات است و در 
نتیجه، میزان ابتالی آنها به س��رطان روده کوچک نیز بیشتر 
از س��رطان روده بزرگ اس��ت.روزنامه گاردین چاپ انگلیس 
نوش��ت: نتایج این پژوهش مش��خص می کند که چرا برخی 
افراد که زیاد س��یگار می کشند یا س��بک زندگی نامناسبی 
دارند، بیشتر عمر می کنند و به سرطان هم دچار نمی شوند؛ 
در واق��ع، اینگونه افراد تنها »خوش ش��انس ت��ر« از دیگران 
 هستند و هنگام تقسیم سلولی، در دی ان ای آنها اشتباهی رخ

 نمی دهد.کریستین توماستی، از مس��ووالن تیم تحقیقاتی 
دانشگاه جان هاپکینز در این باره گفت: »اگر دوسوم سرطان 
ها به علت اش��تباه در جهش دی ان ای هنگام تقسیم سلول 
های پایه رخ می دهد، اصالح سبک و عادات زندگی می تواند 
کمک بزرگی برای ممانعت از برخی سرطان ها باشد، اما شاید 

این کارها برای بقیه سرطان ها موثر نباشد.«
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امام صادق ) علیه السالم ( فرمود:
بین فرزندان خود به عدالت رفتار نمایید، همان طور که مایلید 

فرزندان با شمابه  عدل و داد رفتار کنند.
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