
معاون سياسي امنيتي استاندار چهارمحال و بختياري 
با انتقاد از عدم ذكر منابع اخبار منتشره در برخي 
مطبوعات اين استان گفت: مطبوعات با ذكر منابع 
اخبار خود اصل امانت داري را رعايت كنند. به 
بررسي  نشست  در  كاظمي  مراد  فارس،  گزارش 
مسائل و مشكل های مطبوعات اين استان اظهار 
مطبوعات  ويژه  به  مطبوعات  از  داشت: حمايت 
محلي بايد در اولويت برنامه هاي مسئوالن اين استان 
به  ويژه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي قرار بگيرد. 
وي به برخي مسائل و حوزه خبر و اطالع رساني در 
اين استان اشاره كرد و افزود: بيان ذكر منابع خبر در 
مطبوعات يك امر ضروري است. استفاده از ذكر 
منبع همان رعايت اصل امانت داري خبر محسوب 
مي شود. كاظمي همكاري تمامي مسئوالن براي ارايه 
آگهي ها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي را الزامي 
دانست و افزود: توزيع آگهي بين مطبوعات بايد از 
طريق اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام شود. 
معاون سياسي امنيتي استاندار چهارمحال و بختياري 
برگزاري جلسه های آموزشي ويژه خبرنگاران را 
ضروري بيان و تصريح كرد: با آموزش جديد ترين 
روش هاي حرفه اي تهيه و توليد خبر به خبرنگاران 
مي توان زمينه ارتقاي انعكاس اخبار را فراهم كرد. 
وي تأكيد كرد: تالش مطبوعات محلي براي ارتقاي 
محتواي مطالب منعكس شده و جذب خوانندگان 
بيشتر، ضروري است. كاظمي همكاري دستگاه هاي 
اجرايي اين استان براي انعكاس عملكرد و توفيقات 
نظامي جمهوري اسالمي هم زمان با سي و دومين 
فجر پيروزي را ضروري بيان و خاطرنشان كرد: در 
دهه فجر امسال، دستگاه هاي اجرايي استان بايد با 
همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، عملكرد 
خود را حداقل در سه هفته نامه انعكاس دهند. وي 
دهه فجر را يادآور پيروزي شكوهمند ملت انقالبي 
ايران دانست و گفت: حركت بشريت به سوي خدا 
از ابتدا يك حركت اسالمي بوده و اسالم همواره 
انقالبي عليه طغيان، استضعاف، استبداد و استعمار 

بوده است. 

معاون استاندار چهارمحال و بختياري:
مطبوعات با ذكر منابع اخبار 

امانت داري كنند 

وزیر کشور اعالم کرد: 

هزینه سنگین ایران در حمایت 
از اتباع افغانی  

اولين پليس دوچرخه سوار روز 
گذشته با حضور معاون سياسی 
امنيت��ی اس��تانداری و جمعی از 
پرس��نل نيروی انتظامی در بازار 
بزرگ اصفهان واقع در ميدان امام 
افتتاح شد. اسماعيلی در نشست 

خبری كه به همين مناسبت در معاونت اجتماعی نيروی انتظامی استان 
برگزار شد گفت: اصفهان يك شهر موزه است و جای جای اين...

سراسری/ صفحه2

رئيس دانش��گاه علوم پزش��كی 
چهارمح��ال و بختي��اری گفت: 
ب��ا توجه به رويك��رد دولت نهم 
و دهم مبنی بر اولويت بخش��ی 
به مناطق مح��روم، اعتبار بخش 
س��المت اين اس��تان در اجرای 

 پروژه ه��ای عمرانی تا 10 برابر افزايش يافته اس��ت. ب��ه گزارش فارس، 
رضا ايمانی در جمع خبرنگاران، چشم انداز سالمت اين استان را بسيار ...

شهرستان/ صفحه4

همايش »هوای سالم، شهر سالم« 
نهاد  با حضور گروه های مردم 
و حمايت از پاكی هوا و محيط 
زيست و نيز مديران و مسئوالن 
به همت انجمن حمايت از ميراث 
فرهنگی در سالن اجتماعات اداره 

كل راه و ترابری برگزار شد. مديرعامل انجمن حمايت از ميراث فرهنگی 
گفت: هيچ چيز بهتر از باز كردن پنجره ها به روی هوا پاک نيست...

سراسری/ صفحه2

آغاز به کار پلیس همیار توریست 
در شهر تاریخی اصفهان

رئيس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختياري:
اعتبارات عمراني سالمت 10 برابر شد

آثار و ابنیه تاریخی اصفهان را در 
برابر آلودگی هوا حفظ کنیم
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اطالعيه جذب نيروی سرباز معلم 
در آموزش و پرورش استان اصفهان 

ارایه بسته حمایتي مصرفي 
به بازنشستگان چهارمحال و بختیاري
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وزير كشور تأكيد كرد كه ايران 3 دهه 
است كه هزينه سنگينی در حمايت از 

اتباع افغانی پرداخت می كند.  
 به گزارش ايرنا، مصطفی محمدنجار 
)وزير كشور( پس از ديدار با استفان 
دنيستورا نماينده ويژه دبيركل سازمان 
ملل در افغانستان در جمع خبرنگاران 
مباحث  كشور  وزير  يافت.  حضور 
و  مهاجران  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 
اتباع افغانی در ايران را از مهم ترين 
اين  در  كه  دانست  هايی  موضوع 
جلسه در خصوص آن دو طرف به 
گفتگو نشستند. محمد نجار با بيان 
در  افغانی  ميليون   3 از  بيش  اينكه 
ايران زندگی می كنند گفت: جمهوری 

اسالمی ايران 3 دهه است كه هزينه سنگينی در 
وزير  می كند.  پرداخت  افغانی  اتباع  از  حمايت 
كشور با يادآوری اينكه 276 هزار دانش آموز افغانی 
در ايران مشغول به تحصيل هستند اظهار داشت 
كه تاكنون 17 هزار نفر از افغانی ها از دانشگاه ها 
و مراكز آموزشی كشورمان فارغ التحصيل شده اند، 
حاضر  حال  در  آنان  از  نفر  هزار   11 همچنين 
مسئول تحصيل در دانشگاه های كشورمان هستند. 
محمدنجار تأكيد كرد: در سال جاری 3700 نفر از 
اين افغانی ها در دانشگاه هايمان مورد پذيرش قرار 
گرفته اند. وزير كشور با بيان اينكه افغانی ها 4 ميليارد 
دالر از محل اشتغال ارز خارج  كرده و درآمد كسب 
می كنند اظهار داشت كه ما انتظارمان از سازمان ملل 

اين است كه به جمهوری  و مجامع حقوق بشر 
اسالمی ايران در اين زمينه كمك كنند تا افاغنه هر 
چه زودتر به كشورشان بازگردند. وی اظهار داشت 
كه كمك به برادران و خواهران افغانی را وظيفه 
اسالمی و انسانی خود می دانيم ولی از سازمان ملل 
كه  داريم  انتظار  بشر  و كشورهای مدعی حقوق 
در اين راه جمهوری اسالمی ايران را كمك كنند. 
محمد نجار در خصوص بحث مواد مخدر با تأكيد 
بر اينكه ايران هزينه سنگينی در مقابله با مواد مخدر 
پرداخت كرده است، گفت: جمهوری اسالمی ايران 
3700 شهيد و 12 هزار جانباز در راه مبارزه با مواد 
مخدر داده است. وی با تأكيد بر اينكه جمهوری 
اسالمی ايران 700 ميليون دالر هزينه انسداد مرز 
داده است كه مواد مخدر به ديگر كشورها ترانزيت 

همتای  ك��ه  زم��انی  گفت:  نشود، 
بود  كرده  سفر  ايران  به  ما  افغانی 
انتقال  آماده آموزش و   اعالم كرديم 
تجربه هايمان به آنان هستيم. وزير 
كشور تأكيد كرد كه در بحث مقابله با 
مواد مخدر بر اساس پيشنه��اد ايران 
دفتر GPC با مشاركت افغانستان و 
تهران  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
تشكيل شده كه در مقابله و پيشگيری 
انجام  مشتركی  كارهای  مخدر  مواد 
كه  آن  بيان  با  كشور  وزير  می شود. 
مواد مخدر  تن  در سال 200،2001 
گفت:  می شد  كشت  افغانستان  در 
اين مقدار به 6 هزار و 900 تن در 
سال 2009 رسيده و تا حدودی در 
طول اين سال ها 35 برابر شده است، همچنين 12 
هزار تن ترياک در انبارهای افغانستان وجود دارد كه 
جامعه جهانی بايد به آن توجه ويژه ای داشته باشد. 
وی گفت: از روزی كه آمريكايی ها به افغاستان 
رفته اند كشت مواد مخدر در اين كشور افزايش 
يافته است. وی در خصوص بحث تروريسم اظهار 
داشت كه يكی از مسائل مهم، بحث تروريسم است 
كه بايد با آن مقابله شود. وزير كشور با بيان اين كه 
جمهوری اسالمی ايران در اين راه هزينه زيادی را 
پرداخته است گفت: اين كشورهای غربی مدعی 
حقوق بشر هستند كه بايد در اين راه مطابق شعار 
خود عمل كنند چرا  كه كشت و توليد مواد مخدر 

منابع مالی برای تروريست ها است. 

سراسری

وزیر کشور اعالم کرد: 

هزینه سنگین ایران در حمایت از اتباع افغانی  
هو جين تائو )رئيس جمهور چين(، در 
حالی قرار است سفر چهار روزه خود به 
امريكا را آغاز كند كه هم تشريفات سفر 
وی و هم پيچيدگی های موجود در روابط 
ميان دو كشور نسبت به آخرين سفر او 
خواهد  جدی  هايی  تفاوت  امريكا  به 
داشت. وی در حالی برای دومين بار در 
مقام رياست جمهوری چين وارد امريكا 
می شود كه به احتمال زياد استقبال دولت 
فعلی امريكا با استقبالی كه جورج بوش 
بود،  كرده  او  از  سابق(  جمهور  )رئيس 
سال  پنج  داشت.  خواهد  هايی  تفاوت 
پيش، زمانی كه »هو« برای نخستين بار در 
ديداری رسمی به اياالت متحده رفت، با 
وجود عالقه ديپلمات های چينی، بوش 
حاضر نشد با شام دوستانه از وی پذيرايی 
كند و دو طرف به خوردن نهار رسمی با 
يكديگر بسنده كردند. حتی استقبال باشكوه 
در حيات جنوبی كاخ سفيد كه با تشريفات 
نظامی و شليك 21 گلوله )احترام نظامی( 
همراه بود، نيز حاشيه هايی در پی داشت. 
در طول خوشامدگويی، مجری مراسم، به 
اشتباه جمهوری خلق چين را جمهوری 
چين ناميد. جمهوری چين اسمی است 
»تايوان«  ناميدن  برای  از آن  كه چينی ها 
استفاده می كنند و تايوان هم جايی است 
اوج  به  امريكا و چين  اختالف های  كه 
از خوشامدگويی  می رسد. درست پس 
هم يك زن چينی معترض به رفتار دولت 
آن كشور با فرقه مذهبی فالون گونگ، با 
هو جين  ميان سخنان  در  كشيدن  فرياد 
تائو، توجه همگان را به خود جلب كرد. 
جمهور  رئيس  با  مذاكره  در  بوش  البته 
عدم  و  چينی  زن  رفتار  خاطر  به   چين 
مأموران  سوی  از  الزم  بينی های  پيش 
امنيتی كاخ سفيد از وی عذرخواهی كرد، 
رسانه  ده ها  دوربين  مقابل  در  اتفاق   اما 
بين المللی افتاده بود و قابل بازگشت نبود. 
با  هو  از  اوباما  باراک  امسال  استقبال  اما 
استقبال بوش از وی فرق خواهد داشت 
و حتی قرار است هو ميهمان شام رئيس 
جمهوری  رئيس  باشد.  امريكا  جمهور 
امريكا كه پيش از اين ديدار، هشت بار 
و  جمهوری  رياست  مقام  در  هم  ديگر 
در موقعيت های مختلف با هو مالقات 
در  را  تصور  اين  پيش  چندی  تا  كرده، 
فضای سياسی امريكا ايجاد كرده بود كه 
نفوذ چشمگيری در  توانسته  دولت وی 

سياست های دولت چين داشته باشد. 
كه  رفت  پيش  ج��ايی  تا  تص��ور  اين 
هفته های  در  ام��ريكايی  رسانه های 
اخير از اوباما خواستند كه در مالقات با 
رئيس جمهور چين، موضوع هايی مانند 
زندانيان سياسی، رفتار چين با مردم تبت، 
و... را به طور جدی پيگيری كند، حتی 
اوباما هم تحت تأثير فضای ايجاد شده، 
در كاخ سفيد با پنج تن از فعاالن حقوق 
اين،  بر  افزون  كرد.  مالقات  چينی  بشر 
تحليلگران  جمله  از  تحليلگران،  برخی 
چينی، الگوی گروه دو )G-2( را مطرح 
كردند كه در آن دو كشور امريكا و چين 
مانند دو شريك و دوست، برای حل و 

شان  عالقه  مورد  موضوع های  فصل 
جين  هو  اما  كنند.  همكاری  يكديگر  با 
تائو در مصاحبه با روزنامه وال استريت 
ژورنال، با بيان اينكه نظام مالی دالر محور، 
پديده ای مربوط به گذشته است و چين 
برای تبديل واحد پول خود به يك ارز 
بين المللی تالش می كند، تكليف بسياری 
از پيش داوری ها را روشن كرد. وی در 
مصاحبه خود ضمن انتقاد از سياست های 
واشنگتن، بر اين نكته هم تأكيد كرد كه 
برخی تفاوت ها و مسائل حساس ميان 
دو كشور وجود دارد. در پی انتشار اين 
سخنان، روزنامه واشنگتن تايمز با انتشار 
مقاله ای از كاهش انتظارات امريكا از سفر 
هو جين تائو خبر داد و در آن از جمله به 
سخنان وزير خارجه اياالت متحده اشاره 
كرد كه گفته بود موضوع G-2 در اصل 
وجود خارجی ندارد و امريكا با چين مانند 

هر كشور ديگری در جهان رابطه دارد. 
موضع گيری روشن هو پيش از سفر به 
واشنگتن، تا اندازه ای به تفاوت مناسبات 
قدرت ميان دو طرف نسبت به سال 2006 
سومين  چين  زمان  آن  در  می گردد.  بر 
به  ژاپن  و  بود  جهان  اقتصادی  قدرت 
اقتصاد دوم جهان، متحد سياسی  عنوان 
چين  امسال  می شد.  محسوب  امريكا 
جايگاه ژاپن را تصاحب كرده و با رشد 
به  درصد(   10/1( رقمی  دو  اقتصادی 
سرعت در حال پيشرفت است. در مقابل، 
اقتصادی  رشد  سال  دو  از  پس  امريكا 
منفی، در سال 2010 تنها توانست به رشد 
2/8 درصد دست يابد و هم اينك بايد با 
نرخ باالی بيكاری )9/7 درصد( دست و 
پنجه نرم كند. چين با دو تريليون و 800 
ترين  بزرگ  ارزی،  ذخيره  دالر  ميليارد 
كشور جهان از اين منظر به شمار می رود. 
تنها دانستن اين امر كه ذخيره ارزی كل 
كشورهای حوزه يورو 753 ميليارد دالر 
است، اهميت موضوع را آشكار می كند. 
قرضه  اوراق  كه  است  اين  جالب  نكته 
دولتی آمريكا، 906 ميليارد دالر از ذخاير 
ارزی كشور چين را شامل می شوند. به 
بيان ديگر، امريكا به نوعی وام دار كشور 
چين است. در حالی كه امريكا سال گذشته 
ميالدی )2010( موفق شد صادرات خود 
به چين را از مرز 81 ميليارد دالر عبور 
دهد، كشور چين در همين سال نزديك 
به 334 ميليارد دالر كاال به امريكا صادر 
كرد و بر شكاف تجاری ميان دو كشور 
افزود. اين اطالعات رسمی سازمان آمار 
امريكا است. در عرصه سياسی هم چين از 
موضع قدرت با امريكا روبه رو می شود. 
در  امروز  كشور جهان  ترين  پرجمعيت 
بسياری از تحوالت پيرامون خود، از جمله 
در موضوع شبه جزيره كره، ابتكار عمل را 
در دست گرفته است. توليد پيشرفته ترين 
موشك بالستيك ضد ناو هواپيمابر جهان 
با  )دونگ فنگ 21 - دی( توسط چين 
توجه به اينكه نيروی دريايی امريكا تنها 
نيرويی است كه با ناو هواپيمابر در شرق 
آسيا حضور دارد، پيامی آشكار به اياالت 

متحده است. 

استانداری  اطالعات  و  فناوری  مديركل 
تهران گفت: تمامی دستگاه های اجرايی 
استان تهران تا دهه فجر امسال به شبكه 
نوروزی  مهدی  می شوند.  متصل  دولت 
از  بيش  تاكنون  افزود:  ايرنا  با  گفتگو  در 
30 دستگاه اجرايی استان به شبكه دولت 
متصل شدند. وی اظهار داشت: 25 دستگاه 
اجرايی ديگر استان تهران نيز به زودی به 
مديركل  می شوند.  متصل  دولت  شبكه 
تهران  استانداری  اطالعات  و   فناوری 
گفت: در زمينه اتصال دستگاه های اجرايی 
استان به شبكه دولت فضا فراهم است و 

 فقط مشكل تجهيزات داريم. نوروزی ادامه 
داد: حدود 80 دستگاه اجرايی در استان تهران 
قرار است به شبكه دولت متصل شوند. 
اقدام های  با تالش ها و  تأكيد كرد:  وی 
صورت گرفته در دهه فجر امسال جشن 
اتصال تمامی دستگاه های اجرايی استان 
تهران به شبكه دولت را برگزار خواهيم 
كرد. هدف شبكه دولت فراهم سازی بستر 
تبادل اطالعات بين اركان دولت، پشتيبانی 
نظارت،  گيری،  تصميم  نظام های  از 
 هماهنگی دولت و اطالع رسانی )به منظور 

شفاف سازی رابطه دولت و مردم( است.

سخنگوی شهرداری تهران از چاپ و انتشار 
ميليون جلد كتابچه آموزشی اجرای  سه 
راهكارهای  و  يارانه ها  كردن  هدفمند 
صرفه جويی در مصارف مختلف از سوی 
ايرنا،  به گزارش  داد.  اين شهرداری خبر 
سيدمحمدهادی ايازی در جمع خبرنگاران 
با رويكرد كمك  تهران  افزود: شهرداری 
به دولت برای اجرای هر چه بهتر قانون 
هدفمند كردن يارانه ها اقدام به فرهنگسازی 
برای آگاهی بخشی به مردم كرده و مجموعه 
آموزشی »چگونه مصرف كنيم؟« را منتشر 

كرده است.
آموزشی در  اين مجموعه  افزود: در  وی 
آب،  سوخت،  نان،  مصرف  زمينه های 
برق و ساير موضوع های هدفمند كردن 
يارانه ها آموزش هايی به مردم داده شده 

ايازی تأكيد كرد: برای هر يك از  است. 
موضوع های قانون هدفمند كردن يارانه 10 
راهكار ارايه شده است تا شهروندان برای 
كاهش هزينه های خود برنامه ريزی كنند. 

تهران،  شهرداری  سخنگوی  گفته  به 
مؤسسه  از سوی  آموزشی  مجموعه  اين 
همشهری منتشر شده كه عالوه بر توزيع 
شهرداری های  سوی  از  ای،  روزنامه 
نواحی تهران نيز در مقابل منازل شهروندان 
 تهرانی توزيع خواهد شد. ايازی تصريح 
كرد: اين اقدام زمينه ای را ايجاد كرده تا ساير 
شهرداری ها نيز خواستار استفاده از مباحث 
آموزشی شهرداری تهران در حوزه هدفمند 
كردن يارانه ها باشند و در شهرهای خود 
 نيز اقدام به چاپ و توزيع اين مجموعه 

كنند. 

سفر رئیس جمهور چین به آمریکا
 از تشریفات تا واقعیت 

جهان نما ایراننصف النهار

شاه عربستان، اوباما و خانواده اش 
را طال باران کرد 

طی  اش  كابينه  اعضای  و  خانواده  آمريكا(،  جمهور  )رئيس  اوباما  باراک 
اولين سال رياست جمهوری وی بيش از 300 هزار دالر هديه از عبداله بن 
عبدالعزيز شاه عربستان سعودی دريافت كرده اند. بخش ثبت فدرال امريكا 
در گزارشی گفته است: ملك عبداله هدايايی به ارزش بيش از 34 هزار دالر 
به اوباما، 146 هزار و 200 دالر به همسر وی و هفت هزار و 275 دالر 
به دختران اوباما )ماليا و ساشا( تقديم كرده است. پادشاه عربستان سعودی 
همچنين 108 هزار و 245 دالر به كاركنان كاخ سفيد، 23 هزار و 400 دالر 
به ديپلمات های ارشد امريكا و همچنين 12 هزار دالر به معاون سفير امريكا 
در رياض كادو داده است. در گزارش فدرال تصريح شده است كه ملك 
عبداله سرويس جواهری مملو از برليان و ياقوت به ارزش 132 هزار دالر 
و عالوه بر آن گردنبند مرواريدی به ارزش 14 هزار و 200 دالر به همسر 
رئيس جمهور امريكا هديه كرد. عالوه بر شاه عربستان سعودی، ارنستينا مايلز 
)همسر رئيس جمهور غنا( نيز ساعت ويژه ای كه از طالی 18 عيار، برليان و 
چرم ساخته شده و ارزش آن 48 هزار دالر است، به رئيس جمهوری امريكا 
هديه كرده است. اين گزارش حاكی است كه رئيس جمهور چين، همسر 
نخست وزير ژاپن و شيمون پرز )رئيس رژيم صهيونيستی( نيز هر يك به 
ترتيب هدايايی به ارزش 20 هزار دالر، 9 هزار و 700 دالر و هشت هزار 
دالر به اوباما و همسرش هديه داده اند. طبق قوانين آمريكا، همه هدايای اهدا 
شده به مقام های امريكايی از جانب دولت های خارجی بايد در بايگانی ملی 

اين كشور نگهداری شوند. 

به دلیل دخالت در امور داخلی لبنان 
سفیر امریکا به وزارت خارجه لبنان 

احضار شد 
علی الشامی )كفيل وزارت امور خارجه لبنان( در پی مالقات مورا كانلی 
اين  به  كانلی  احضار  از  پارلمان،  نمايندگان  از  يكی  با  امريكا(  )سفير 

وزارتخارنه به خاطر دخالت در سياست های داخلی لبنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بيروت، در بيانيه وزارت خارجه لبنان به 
نقل از الشامی آمده است كه اين نوع ارتباط، دخالت در امور داخلی لبنان 
محسوب می شود. كانلی در پی فروپاشی دولت سعد حريری )نخست 
وزير لبنان(، با نيكال فتوش )نماينده مسيحی پارلمان اين كشور( ديدار كرد. 
به گزارش فرانس پرس، فتوش ابتدا از حاميان ائتالف سياسی هوادار غرب 
وابسته به حريری محسوب می شد، اما مدتی بعد از اين ائتالف رويگردان 
با  او  مالقات  و  كانلی  احضار  تصديق  با  امريكا  سفارت  مقام  يك  شد. 
سرپرست وزارت خارجه لبنان، مدعی شد كه واشنگتن در پی دخالت در 
سياست های لبنان نيست. قرار بود روز دوشنبه مذاكره هايی با گروه های 
پارلمانی لبنان درباره معرفی يك نخست وزير جديد صورت بگيرد، اما اين 
گفتگوها در راستای تالش برای برون رفت از تازه ترين بحران سياسی در 
كشور، برای يك هفته به تعويق افتاد. دولت وحدت ملی لبنان نيز پيش 
از اين در پی كناره گيری 11 عضو كابينه از جمله 10 وزير حزب ا... در 
اعتراض به دخالت ها و اعمال نفوذ خارجی در امور سياسی لبنان سقوط 

كرد و سعد حريری نيز مجبور به استعفا شد.

وقوع زمین لرزه شدید در پاکستان 
مركز زلرله نگاری مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران از وقوع يك زمين لرزه 
گزارش  به  داد.  پاكستان خبر  غربی  در جنوب  ريشتری  درجه  شديد 7/4 
خبرگزاری جمهوری اسالمی، اين زمين لرزه ساعت 23 و 53 دقيقه و 28 ثانيه 
سه شنبه)به وقت تهران( و يك و 20 دقيقه به وقت محلی پاكستان در عرض 
شمالی 28 و 86 درجه و طول شرقی 63 و 98 درجه در عمق ده كيلومتری 
زمين رخ داده است. مركز اين زمين لرزه در 55 كيلومتری غرب شهر دالباندين 
در پاكستان و 300 كيلومتری شرق زاهدان در ايران گزارش شده است. اين 
زمين لرزه در مناطقی از شهرستان های زاهدان، زابل و استان هرمزگان احساس 
شده است. هنوز از تلفات و خسارات اين زمين لرزه اطالعی در دست نيست. 

نمایندگان عراقی خودروهای 
75میلیارد  دیناری می خواهند

مقتدی صدر در واكنش به درخواست برخی نمايندگان برای خريد خودروهای 
ضد گلوله به ارزش 75 ميليارد دينار توجه بيشتر به فقرا را خواستار شد. به 
گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاری براثای عراق، مقتدی صدر، رهبر جريان 
صدر در واكنش به اين مسأله اظهار داشت: ای نمايندگان پارلمان، ملت عراق 
شما را برای تأمين امنيت و رفاه خود برگزيدند. وی در ادامه افزود: شما 
 بايد يار و ياور ملت عراق باشيد، نه بنده  نفس اماره. صدر هم چنين عنوان
اين ميليون ها دينار به جای هزينه برای خريد  داشت: فراموش نكنيد كه 
خودرو های ضدگلوله می تواند صرف مردم فقيری شود كه نه آب دارند، 
نه برق و نه هيچ وسيله ای. زمين بسترشان و فقر روزی آن هاست. پيش تر 
تعدادی از نمايندگان پارلمان درخواست خريد خودرو های ضد گلوله به 

ارزش  75 ميليارد دينار را ارايه داده بودند.

اردوغان:
دیگر پشت در اتحادیه اروپا منتظر 

نمی مانیم
نخست وزير تركيه گفت كه تركيه با توجه به رشد اقتصادی چشم گير، ثبات 
سياسی و نقش روز افزون در سياست های جهان، قادر است قدرت و بنيه 
مورد نياز اتحاديه اروپا را تأمين كند، اما با اين حال اقدام آنكارا برای پيوستن 
به اين اتحاديه با مخالفت های بی دليل از سوی برخی اعضا مواجه است. به 
گزارش ايسنا، در مقاله ای كه در آخرين شماره نيوز ويك منتشر شد، رجب 
طيب اردوغان )نخست وزير تركيه( نوشت: تقاضای تركيه برای دسترسی به 
اتحاديه اروپا در حال تبديل شدن به نوعی دسيسه سياسی است كه تاكنون 
هيچ كشوری آن را تجربه نكرده است. وی به رهبران مخالف اروپايی هشدار 
داد كه تركيه تا ابد به طور ساكت پشت درهای اتحاديه اروپا به انتظار نخواهد 
نشست. وی خاطرنشان كرد: دوستان اروپايی ما بايد متوجه اين موضوع 
باشند كه روابط تركيه و اتحاديه اروپا در حال رسيدن به يك نقطه بازگشت 
است. اردوغان در مقاله  خود با عنوان »كشور قاطع اروپا« در مقابل »كشور 
بيمار اروپا« كه پيش از اين يك بار برای توصيف امپراطوری عثمانی در زمان 
فروپاشی اش به كار برده شده بود،  استفاده كرد. وی گفت: در موج جديد 
توسعه، اتحاديه اروپا به آسانی از حضور كشورهای كوچك و دارای اقتصادی 
ضعيف جهت بهبود اوضاع اقتصادی و گسترش دموكراسی و تأمين امنيت 
اين كشورها حمايت كرده است. عدم صدور اجازه برای ورود اين كشورها به 
اتحاديه به معنای رها كردن اين كشورها و ايجاد احتمال درگيری های سياسی 
در منطقه است. اما در خصوص تركيه تاكنون چنين تدبيری اتخاذ نشده است. 
اردوغان افزود: برخالف اين كشورها تركيه دارای يك نقش منطقه ای و محلی 
مهم است و دارای اقتصادی چشم گير و قدرت نفوذ فراوان است. اردوغان 
خاطرنشان كرد: گاهی برايم اين پرسش مطرح است كه آيا قدرت تركيه 
برای دسترسی به اتحاديه اروپا كافی نيست؟ اگر چنين باشد محاسبه های 
استراتژيك اروپا بايد زير سئوال قرار گيرد. تركيه برای ورود به اتحاديه اروپا 
مذاكره های خود را در سال 2005 آغاز كرد اما روند پيشرفت ها تاكنون به 

شدت كند بوده است.

مهدی رفائی 

همايش »هوای سالم، شهر سالم« با حضور گروه های 
مردم نهاد و حمايت از پاكی هوا و محيط زيست 
و نيز مديران و مسئوالن به همت انجمن حمايت 
از ميراث فرهنگی در سالن اجتماعات اداره كل راه 
و ترابری برگزار شد. مديرعامل انجمن حمايت از 
ميراث فرهنگی گفت: هيچ چيز بهتر از باز كردن 
پنجره ها به روی هوا پاک نيست ولی اكنون جامعه از 
آن محروم شده است. آذری افزود: هر ساله 2 ميليون 
نفر بر اثر آلودگی هوا در جهان جان می بازند و اكنون 
دفاع از هوای سالم كمتر از دفاع از كشور در برابر 
دشمن نيست و خطر شيوع بيماری های ناشی از 
آلودگی نيز كمتر از عوارض اعتياد و بيماری های 

كشنده نمی باشد. در ادامه حسين يقينی )قائم مقام 
انجمن حفاظت از ميراث فرهنگی( در خصوص تأثير 
آالينده ها بر آثار باستانی به ايراد سخن پرداخت و 
اظهار داشت: بايد بدانيم از نظر پزشكی هوای آلوده و 
پديده وارونگی چه تأثيری بر آثار و ابنيه تاريخی دارد. 
آيا تنها حاكمان مستبد اقدام به خرابی آثار تاريخی 
كرده اند و يا عدم حراست و شناخت ما فاجعه آفرين 
شده و موجب تخريب آثار فيزيكی و شيميايی شده 
است. وی افزود: اثر سرما و گرما بر ساختمان ها بايد 
در معماری و تعيين مصالح ساختمانی لحاظ شود 
و از ديگر عوامل وارونگی هواست كه در ممالك 
پيشرفته تأثير آن منتفی شده است. ولی متأسفانه در 
اصفهان تأثير آن بر روی كاشی كاری ها به وضوح 
مشخص می باشد و از بين رفتن لعاب كاشی ها از 

آثار اين پديده است كه بايد با تشخيص عالی و مرمت 
و احيای به موقع برطرف شود. يقينی ادامه داد: بناهای 
تاريخی موجودات زنده هستند كه توانسته اند ايران 
را سرآمد تمدن و تاريخ كشورهای جهان سازند و 
شيخ بهايی نمونه ای از متخصصان مرمت و هندسی 
معماری بوده كه قدرتمندی ايران و اصفهان را در 
عرصه های تمدنی آشكار كرده است. وی خاطرنشان 
كرد: بايد تأثير آلودگی اعم از سوخت های فسيلی و 
اثرهای شيميايی و فيزيكی و استانی كاهش پيدا كند 

تا ميراث گذشتگان ما حفظ شود. 
و  اسيدی  باران های  شد:  يادآور  پايان  در  يقينی 
شن های ريز از عوامل تخريب آثار و ابنيه تاريخی 
است كه در اصفهان بايد به شكل ويژه مورد توجه 

قرار گيرد.

زاينده رود
هدفمند كردن يارانه ها بيش از 53 درصد بر بودجه 
شهر تأثير می گذارد و اين قانون حداقل 20 درصد 
منجر به كاهش درآمد ناشی از عوارض می شود 
افزايش  و بيش از 33 درصد هزينه های شهر را 
می دهد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان، مالقات مردمی شهردار 
اصفهان با 55 نفر از اهالی منطقه چهار با اجرای 
گروه سرود مركز فرهنگی جامعه القرآن برگزار شد 
و دكتر سقائيان نژاد بعد از گرفتن عكس يادگاری و 
اهدای جوايز معنوی به اين گروه سرود، ديدار چهره 
به چهره خود را با اهالی اين منطقه آغاز كرد. رفع 
گلوگاه، كمك به احداث كتابخانه، ساماندهی سه راه 
پينارت، پل شهرستان، مساعدت به مسجد و احداث 
در  بود كه  از مهم ترين موضوع هايی  ورزشگاه 
مالقات مردمی شهردار اصفهان از سوی معتمدان 

و نمايندگان منطقه 4 مطرح شد. همچنين شهردار 
به مراكز فرهنگی و  را  اصفهان كمك شهرداری 
بر روی آش  نمك  ريختن  همانند  مساجد شهر 
تعبير كرد و گفت: با توجه به اينكه در سفر دوم 
ساماندهی  برای  اصفهان  به  جمهوری  رياست 
روستاهای الحاقی اعتبارهايی در نظر گرفته شده 
به خصوص  نقاط  اين  برای ساماندهی  اما هنوز 
سه راه پينارت اين اعتبارها تخصيص نيافته است. 
دكتر سقائيان نژاد افزود: فقط برای ساماندهی و 
ايمن سازی سه راه پينارت 16 ميليارد تومان اعتبار 
نياز است كه در شرايط كنونی و ركود ساخت و 
امكان  از سوی شهرداری  بودجه  اين  تأمين  ساز 
پذير نيست. اين در حالی است كه هدفمند كردن 
يارانه ها بيش از 53 درصد در بودجه شهر تأثير 
می گذارد و اين قانون حداقل 20 درصد منجر به 
كاهش درآمد ناشی از عوارض می شود و بيش از 

33 درصد هزينه های شهر افزايش می يابد.
جهت  شهرداری  اقدام های  به  اشاره  با   وی 
ايمن سازی خارج محدوده شهر اصفهان بر طبق 
اذعان  شهرداری  و  استانداری  بين  نامه   تفاهم 
داشت: مديريت شهری بيشتر تعهدهای خود را 
انجام داده اما قول های داده شده از جمله ايجاد 
ارزش افزوده در قالب كميسيون ماده 5 و طرح 
تفصيلی شهر تحقق عينی نيافته است. اما درخواست 
يكی از معتمدان اهالی پل شهرستان در خصوص 
ساماندهی اين محور از ديگر حاشيه های مالقات 
مردمی شهردار اصفهان با اهالی منطقه 4 بود كه به 
گفته وی تاكنون برای كمك به مسجد اين منطقه 
اوقاف از ابتدای تأسيس تاكنون يك تومان به اين 
مسجد و مراكز فرهنگی كمكی نكرده اما شهرداری 
به دليل دارا بودن چهره های واليتی و مردم دار اين 

كمبودها را جبران كرده است.

الدن سلطانی

اولين پليس دوچرخه سوار روز گذشته با حضور 
معاون سياسی امنيتی استانداری و جمعی از پرسنل 
نيروی انتظامی در بازار بزرگ اصفهان واقع در ميدان 
امام افتتاح شد. اسماعيلی در نشست خبری كه به 
همين مناسبت در معاونت اجتماعی نيروی انتظامی 
استان برگزار شد گفت: اصفهان يك شهر موزه است 
و جای جای اين شهر اماكن تاريخی دارد. ميدان امام 
مجموعه ای تاريخی و بی نظير در دنياست كه تمدن 

بزرگ شيعی را در آن می بينيم.
شيخ  مسجد  امام،  مسجد  وجود  افزود:   وی 
لطف اله، دارالعماره و يك مجموعه اقتصادی زمينه ای 
را فراهم نموده كه همگان بر اين معتقديم كه مجموع 
روح حاكم بر فرهنگ اين مجموعه بی نظير است. 

معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان با بيان اينكه 
پاسداشت مجموعه تاريخی اصفهان از اولويت های 
استان است تصريح كرد: اين مجموعه مبين فرهنگ 
از  حراست  و  حفظ  و  بوده  ما  تاريخی  و  دينی 
مجموعه نيز وظيفه ماست كه بازار هم جزئی از اين 
كار است و با هر دستگاهی كه بخواهد با برنامه های 
نسنجيده به ميراث ملی و فرهنگی ما خدشه وارد 
كند برخورد می كنيم. اسماعيلی خاطرنشان كرد: در 
گذشته تردد وسايط نقليه موتوری در بازار، بازاريان 
را بسيار آزار می داد چرا كه از نظر امنيت، آلودگی 
و... مشكل هايی را ايجاد می كرد كه حتی توريست 
و  بودند  مواجه  معضل  اين  با  هم  گردشگران  و 
اين موضوع در كشورهای خارجی بازتاب جالبی 
نيروی  تالش های  از  تشكر  ضمن  وی  نداشت. 
 انتظامی در حفظ امنيت همگان افزود: با افتتاح پليس

دوچرخه سوار امنيت شهروندان و توريست تأمين 
انتظامی در اين  امنيتی  می شود چرا كه مجموعه 
راستا به نحو احسن خدمت می كنند. معاون سياسی 
امنيتی استانداری با اشاره به اينكه توسعه مباحث 
گردشگری با نوسازی بازار شكل می گيرد گفت: 
نوسازی و اصالح ساختار بازار و سنگ فرش كردن 
آن در دستور كار است و همچنين ميراث فرهنگی 
بازار قيصريه را اصالح می كند.  سقف و سر در 
اسماعيلی گفت: مجموعه ميراث اصفهان فارغ از 
ارزش تاريخی مبين هويت مذهبی ماست بنابراين 
بخشش  قابل  آن  به  خدشه  كمترين  كردن  وارد 
نيست و از همه مسئوالن می خواهيم كه در حفظ و 
حراست اين ارزش كوشا باشند و اعالم می كنيم به 
شدت با تخريب و آسيب رساندن به مجموعه های 

تاريخی مخالفيم.

ليتر  ميليون  به 52  روز گذشته  در 28  بنزين كشور  ميانگين مصرف 
در روز رسيده كه در مقايسه با ميانگين مصرف بنزين قبل از اصالح 

قيمت ها، 9 ميليون ليتر در روز كاهش نشان می دهد.  
فرآورده های  پخش  ملی  آمارهای شركت  براساس  ايرنا،  گزارش  به 
نفتی ايران، هم اكنون مصرف بنزين كشور با كاهش روزانه حدود 9 
ميليون ليتر به 52 ميليون ليتر رسيده كه با احتساب بنزين ليتری 7800 
ريال به قيمت فوب خليج فارس، ميزان صرفه جويی و درآمد حاصل 

از آن چشمگير است.
براساس همين گزارش ميانگين مصرف گازوئيل)نفت گاز(كشور نيز با 
وجود بسته های حمايتی، هم اكنون به روزانه 42 ميليون ليتر كاهش 

يافته است. 

روابط عمومی اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان طی اطالعيه ای 
اعالم كرد كه اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان از بين واجدين شرايط 
نيروی سرباز معلم برای انجام خدمت در منطقه های محروم و كمتر برخوردار 
برای  نمايد. متقاضيان  استان اصفهان در سال تحصيلی 91-90 جذب می 
كسب اطالعات بيشتر و چگونگی ثبت نام می توانند به سابت اينترنتی اداره 
كل آموزش و پرورش استان اصفهان به نشانی www.isf.medu.ir و يا به 
آموزش و پرورش محل سكونت خود مراجعه نمايند. مستندات اين در خبر در 
سايت اينترنتی اداره كل به نشانی WWW.ISF.MEDU.IR موجود است.

تلفن 2228811 نمابر 2214000
رئيس روابط عمومی اداره مكل آموزش و پرورش استان اصفهان 

مدیرکل فناوری و اطالعات استانداری تهران: 
تمام دستگاه های اجرایی تهران، دهه فجر 
امسال به شبکه دولت متصل می شوند 

انتشار سه میلیون جلد کتابچه آموزشی 
اجرای هدفمند کردن یارانه ها 

آثار و ابنیه تاریخی اصفهان را در برابر آلودگی هوا حفظ كنیم

حاشیه های مالقات مردمی شهردار اصفهان با اهالی منطقه چهار
بیش از 33 درصد هزینه های شهر افزایش می یابد

با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری ؛
آغاز به كار پلیس همیار توریست در شهر تاریخی اصفهان

چه خبر از پایتخت

كاهش 9 میلیون لیتری میانگین 
مصرف بنزین كشور 

اطالعیه
جذب نیروی سرباز معلم 

در آموزش و پرورش استان اصفهان 
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برگی از تاریخآژیر

در اين اوقات كميته »ستار« در گيالن 
تشكيل ش��ده بود. يپرم خان ارمنی با 
مش��روطه خواه��ان هم پيمان ش��د و 
جوانان ارمنی را برای نهضت بس��يج 
ك��رد. در همين هنگام محمدولی خان 

تنكابنی از تبريز بازگشته بود. 
كميته س��تار با او مذاك��ره كرد و او را 
راضی كرد با نيروهايش برای پيروزی 
جنبش مش��روطه به مب��ارزه برخيزد. 
در روز 19 بهم��ن 1287 انقالبيون به 
كمك محمدولی خان تنكابنی و يپرم 
خان ارمنی حاكم رشت آقا باالخان را 

كشتند و شهر را تسخير كردند. 
پ��س از آن تم��ام گيالن ب��ه تصرف 
آزادی خواه��ان در آم��د. ب��ه موجب 
اين پيروزی آنها رونوش��تی به سفرای 
خارجی نوشتند كه نزاعی با شاه ندارند 

و فقط در صدد احيای مشروطه اند.
ص��دای انق��الب رش��ت ب��ه گوش 
ايران و كش��ورهای  ش��هرهای ديگر 
آزاد جهان رس��يد و باع��ث دلگرمی 
مجاه��دان تبري��ز ش��د. س��تارخان و 
باقرخ��ان تلگرافهای مهيجی ارس��ال 
كردند و متحصنين سفارتهای عثمانی 
و انگليس به جش��ن پرداختند.پس از 
اين شاه قش��ونی برای تصرف گيالن 
فرستاد. قشون او در قزوين اردو زدند 
و پس از رس��يدن نيروهای بيش��تر به 
س��مت ش��مال حركت كردن��د ولی 
در 30 كيلومتری رش��ت خبر رس��يد 
نيروهای دولتی رشيدالملك در حاشيه 
دريا از مجاهدان شكس��ت خورده اند 
و اين خبر باعث دلس��ردی آنها ش��د 
و آنها به قزوين عقب نش��ينی كردند. 
در سوی ديگر ايران، شهر اصفهان در 
نيمه ديماه به تصرف مشروطه خواهان 

بختياری در آمد. 
بعد از آن تع��دادی از آزادی خواهان 
تهران ب��ه اصفهان رفتند و با س��ردار 
اسعد بختياری كه به تازگی از پاريس 
بازگش��ته بود مذاكره كردند و اطمينان 
دادن��د قاطب��ه م��ردم ته��ران طرفدار 

مشروطه اند.
قیام بختیاری ها

در حال��ی كه در تبري��ز مجاهدين در 
محاص��ره ق��وای دولتی و همدس��تان 
اصفه��ان  در  بودن��د،  آن  خارج��ی 

اعتراض��ات ب��ه بست نش��ينی عده ای 
انجامي��د و ق��وای بختي��اری ك��ه در 
آن هن��گام توس��ط حاك��م اصفهان و 
بختياری ها صمصام الس��لطنه رهبری 
می ش��د برای نجات جنبش مشروطه 
بس��يج ش��ده و از تمامی منطقه های 
بختياری نش��ين ب��ه س��وی اصفه��ان 
حرك��ت كردن��د. ب��ا پيوس��تن قوای 
بختي��اری كار باال گرف��ت. نجف قلی 
خان صمصام السلطنه ايلخان بختياری 
با نيروی مسلح زيادی به اصفهان وارد 

شد.
برادر او عليقلی خان س��ردار اسعد نيز 
كه تا آن هنگام در فرانس��ه مش��غول 
تحصيل ب��ود، در پاريس ب��ا تعدادی 
از مش��روطه خواهان ارتباط تنگاتنگی 
داشت و خود نيز از مشروطه خواهان 
بود، پس از س��فر به لندن و مشورت 
با وزارت خارجه انگلستان به اصفهان 
آم��د. مجاهدين بختياری با حركت به 
س��وی تهران و با همراهی مجاهدين 
ش��مال به فرماندهی سپهدار اعظم كه 
در نزديكی تهران به هم پيوستند، پس 
از شكست مقاومت نيروهای استبداد 
صغير موفق به فتح تهران و شكس��ت 

استبداد صغير شدند.
نقش زنان در جنبش مشروطه

در فتح تهران يكی از زنان روش��نفكر 
خاندان ايلخانی بختياری به نام سردار 
بی بی مري��م بختياری با رش��ادت و 
دلي��ری به مب��ارزه با اعمال اس��تبداد 
برخواس��ت. س��ردار مري��م بختياری 
قب��ل از فتح ته��ران مخفيانه با عده ای 
س��وار وارد ته��ران ش��ده و در خانه 
پدری حس��ين ثقفی منزل ك��رد و به 
مجرد حمله ای سردار اسعد به تهران، 
پش��ت بام خانه را كه مشرف به ميدان 
بهارس��تان بود س��نگربندی نمود و با 
عده ای س��وار بختياری، از پش��ت سر 
با قزاق ها مش��غول جنگ شد. او حتی 
خود به طور ش��خصی تفنگ به دست 
گرفت و با قزاقان جنگيد. نقش او در 
فتح تهران، ميزان محبوبيتش را در ايل 
افزايش داد و طرفداران بسياری يافت. 
بعدها ب��ا دريافت مدال ش��جاعت از 
دولت آلمان به لقب س��رداری مفتخر 

شد.

به گ��زارش ف��ارس، رمض��ان اميری 
مديركل زندان های اس��تان اصفهان با 
اظهار نگرانی از تراكم جمعيت كيفری 
در زندان های اس��تان اظهار داش��ت: 
با اي��ن تراكم، فضا ب��رای اقدام های 
فرهنگ��ی و اصالحی وج��ود نخواهد 

داشت. 
اميری با بيان اينك��ه جرم بيش از 70 
درص��د از كس��انی كه ب��ه زندان های 
استان وارد می شوند، مربوط به جرايم 
م��واد مخدر اس��ت، گف��ت: در حال 
حاضر 97/5 درصد از زندانيان استان 

مرد هستند.
اميری در همين زمينه خاطرنشان كرد: 
93 درصد از زندانيان بومی هس��تند و 
2/4 درصد از زندانيان از اتباع خارجی 

به شمار می روند. 
مدي��ركل زندان ه��ای اس��تان اظه��ار 
داش��ت: مجموع��ه فض��ا، امكان��ات 
نگه��داری  ب��رای  ك��ه  اعتبارات��ی  و 
تراك��م فعلی در اختي��ار زندان ها قرار 
 می گيرد، جوابگوی مشكالت موجود 

نيست. 
وی با اش��اره به تراكم باالی زندانيان 
در زن��دان مرك��زی گفت: ب��ا توجه 
ب��ه اينك��ه اي��ن زن��دان فرس��وده و 
ساختمان آن مس��تهلك است، نيازمند 
برنامه ري��زی جهت رفع مش��كالت و 
 تخصيص اعتباراتی ويژه در اين زمينه 

است. 

امي��ری اف��زود: اردوگاه كار درمانی و 
حرفه آموزی استان اصفهان نيز به دليل 
عدم اعتب��ارات الزم نيمه تمام و فاقد 
اوليه مناسب برای نگهداری  امكانات 

زندانيان است. 
تعامل  مدي��ركل زندان های اصفه��ان 
مستمر دستگاه ها با زندان ها را خواستار 
ش��د و افزود: اجرای اقدام های مؤثر 
در زمينه اص��الح و تربيت مددجويان 
برای بازگش��ت س��عادتمندانه آنان و 
در اختيار ق��رار دادن بودج��ه، ايجاد 
فض��ای فرهنگ��ی مناس��ب و ورزش 
درمانی مددجويان از ديگر اقدام هايی 
 اس��ت كه بايد در اي��ن زمينه صورت 

پذيرد.  
اص��الح قواني��ن جزاي��ی و كيف��ری، 
اش��تغال زايی برای جوانان، آگاه سازی 
خانواده ه��ا و جوان��ان در خص��وص 
انواع مواد مخدر و گس��ترده تر ش��دن 
چتر حمايت��ی نهاده��ای اجتماعی از 
جمله موارد مطرح شده در اين گفتگو 

بود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه انتظ��ارات جامعه 
از س��ازمان زندان ها اف��زود: در همه 
س��طوح جامعه اين انتظار وجود دارد 
كه زندانيان تحت برنامه های آموزشی، 
فرهنگ��ی، تربيت��ی و اصالح��ی مؤثر 
ق��رار گيرند و ليكن با كمبود ش��ديد 
 اعتب��ارات، ني��رو و امكان��ات مواجه 

هستيم  . 

هر انس��انی ني��از به امني��ت روانی دارد. 
همه افراد موظف هس��تند شرايط الزم را 
برای خود و ش��ريك زندگی شان تأمين 
كنند. روش هاي��ی از قبيل عيب جويی، 
لجبازی، س��رزنش، داد و فري��اد كردن، 
كتك زدن، بددهنی و مش��اجره كردن نه 
تنها احساس نا امنی ايجاد می كند بلكه 
موجب اضطراب و تنفر از هم می شود. 
افرادی كه شكايت می كنند همسرشان به 
آنان احترام نم��ی گذارد يا به حرف آنها 
توجه نمی كند، بايد به بررسی و ارزيابی 
رفتار خود بپردازند و ببينند چه كارهايی 
كرده اند يا چه رفتارهايی از خود نش��ان 
داده اند كه با اين وضعيت روبه رو شده 
اند؟ بديهی اس��ت اگر شما می خواهيد 
همسرتان رفتارش را تغيير دهد، شما بايد 
رفتار خود را م��ورد ارزيابی و بازنگری 
ق��رار دهيد. مش��اجره می تواند بر س��ر 
مسائلی از قبيل طرز لباس پوشيدن، نحوه 
برخورد با ديگران، دوستان و افراد فاميل، 
ش��غل، اقتصاد خان��واده، و تصميم های 
مهم زندگ��ی و به طور كل��ی همه چيز 
باشد. اگر بدانيد كه شما تنها كسی نيستيد 
كه با همسر خود مشاجره می كنيد، شايد 
كمی احساس راحتی به شما دست دهد. 
اما بس��ياری از افراد در بيشتر اوقات در 
حال مش��اجره هس��تند و اي��ن موضوع 
می توان��د ضمن آنك��ه موجب ناراحتی 
و نگرانی ش��ما ش��ود، باعث خس��تگی 
و فرس��ايش روحی شما ش��ود. البته اين 
امكان هم وجود دارد كه بر س��ر مسائل 
بس��يار كم اهميت به عن��وان مثال برای 
ش��ام چه غذايی سرو شود يا امشب كجا 
مهمانی برويم بحث ش��ود. به طور كامل 
طبيعی اس��ت كه زوج ها بر سر مسائل 
مختلف با يكديگر اختالف نظر داش��ته 
باش��ند و گاهی با هم بحث و مش��اجره 
كنن��د اما نبايد مش��اجره ب��ه يك عادت 
طبيعی تبديل ش��ود. افراد طبيعی هنگام 
انج��ام يك مش��اجره با ه��م وارد بحث 
می ش��وند و دارای قض��اوت صحيحی 
بوده و ب��ه يكديگر فرصت گوش كردن 
و ح��رف زدن می دهن��د. اما متأس��فانه 
اغلب اوق��ات قدرت قض��اوت افراد به 
هم می ريزد، درس��ت به هم گوش نمی 
كنند و حتی در شرايط بحرانی كارشان به 
نزاع می كشد. زمانی كه با همسرتان در 
حال جر و بحث هس��تيد، افكار مختلفی 
به ذهن ش��ما می رس��د. چرا بايد بر سر 
هم فري��اد بكش��يد؟ آيا اين ام��ر به آن 
معناست كه همديگر را دوست نداريد؟ 
آيا قص��د داريد همديگر را تحقير كنيد؟ 

جالب اس��ت بدانيد گرفت��ن نتيجه های 
واهی از جر و بحث های خانوادگی، كار 
عاقالنه ای به شمار نمی رود و در بيشتر 
موارد مشاجره نتيجه خوب و منطقی در 
پی نخواه��د داش��ت و در اغلب موارد 
مشاجرات خانوادگی تنها به افراد اجازه 
می دهد خود را تخليه احساسی كنند. و 
حتی می تواند اعتم��اد، عالقه و ارتباط 

عاطفی را كاهش دهد. 
وجود احس��اس ها، عقاي��د، هدف های 
مختل��ف، در اف��راد متف��اوت، يك امر 
طبيعی قلمداد می ش��ود. اولي��ن گام به 
سوی برخورداری از يك ارتباط دو طرفه 
و صميمان��ه صحبت كردن درباره همين 
تفاوت هاس��ت. تمام افراد دني��ا از اين 
حق برخوردار هس��تند كه احساس های 
خود را بيان كرده، عقايد ش��خصی خود 
را اب��راز كنند و حت��ی اختالف نظرهای 
خود را نيز به زبان بياورند. گاهی اوقات 
زوج ها نس��بت به تفاوت های موجود 
آنچنان سرسختی از خود نشان می دهند 
كه گفتگوی مسالمت آميز آنها تبديل به 
مشاجره می ش��ود. بهتر است چنين جر 

و بح��ث هايی ب��ه س��رعت خاتمه پيدا 
كن��د. افراد از يكديگر عذرخواهی كرده، 
آشتی كنند و به روال عادی زندگی شان 
بازگردند. هميش��ه فرض كنيد همسرتان 
امروز، روز بدی را پش��ت س��ر گذاشته، 
احساس خوبی ندارد، تحت فشار شديد 
اس��ترس های روزمره ق��رار دارد... پس 
س��عی كنيد او را درک كنيد و با ماليمت 
و آرامش او را نيز به آرامش سوق دهيد. 
به هرحال او نيز انس��ان است و درست 
مانن��د خ��ود ش��ما زمانی ك��ه ناراحت 
می شود، ممكن است فرياد بكشد، گريه 
كند، و حرف هايی بزند كه هيچ قصد و 
غرضی از به زبان آوردن آنها ندارد. خيلی 
از افراد خونس��ردی خود را به راحتی در 
ش��رايط مختل��ف از دس��ت می دهند. 
بنابراين اين بار كه همس��رتان بداخالقی 
می كند و ش��روع به مش��اجره و بحث 
می كن��د، تصور نكنيد ك��ه بايد بدترين 
اتفاق به وقوع بپيوندد. ش��ما می توانيد 
وضعيت موجود را كنترل كنيد و آرامش 
را به خود و همسرتان بازگردانيد. گاهی 
اوقات زمانی كه زوجين با يكديگر بحث 

می كنن��د، داد و فرياده��ا رفته رفته زياد 
می شود و اهانت ها و كلمه های خشن 
و ناگواری شنيده می شوند. هر چند اين 
امر در برخ��ی از خانواده ها رواج دارد، 
اما به هيچوجه درست نيست. افراد نبايد 
به خود اجازه دهن��د روی ارزش فردی 
ديگ��ران پ�ا بگذارند، ش��خصيت آنها را 
خرد كنند و هر حرفی را كه به ذهن شان 
می رسد، بر زبان جاری سازند. فراموش 
نكنيد او همان فردی اس��ت كه بارها به 
شما گفته بسيار دوست تان دارد. گاهی 
اوقات نزاع ه��ای خانوادگی از مرزهای 
خود خارج ش��ده و با ه��ل دادن طرف 
مقاب��ل، پرتاب كردن اش��يا و وارد كردن 
ضربه به ديگری همراه می ش��ود. حتی 
اگر طرفي��ن از نظر فيزيكی نيز آس��يب 
نبينند، ب��از هم مش��اجره از حد طبيعی 
خود خارج ش��ده تلقی می شود. در اين 
شرايط يكی از طرفين قصد دارد با تهديد 
و ارعاب، كنترل امور را به دس��ت گيرد. 
چني��ن بحث هايی ب��ه هيچوجه طبيعی 
قلمداد نمی شوند. اين همان زمانی است 
كه الزم است مشاوره با يك متخصص با 
تجربه صورت گيرد. زمانی كه دعواهای 
خانوادگی فيزيكی می ش��ود يا با تهديد 
همراه می شود، هر دو طرف بايد تحت 
آموزش قرار بگيرند. كه چگونه می توانند 
خشم خود را كنترل كنند. فراموش نكنيد 
شما با همس��رتان بارها قرار گذاشته ايد 
آرام، خونسرد، و مهربان و با شعور باشيد. 
و اينك ميزان محبت ش��ما با افزايش و 
تك��رار تع��داد دفعات دعواها و ش��دت 
مشاجرات و كتك كاری كاهش می يابد. 
اگر زوج ها در مورد مس��ائل كوچك و 
پيش پاافتاده با يكديگر جر و بحث كنند، 
اين امر می تواند تا حدی بيش از س��اير 
مسائل ناراحت كننده و دردآور باشد. اگر 
شما و همس��رتان هر چند وقت يك بار 
با هم مشاجره می كنيد، زياد خودتان را 

ناراحت نكنيد.
هيچ خانواده كاملی وج��ود ندارد. حتی 
در شادترين خانواده ها هم مشكالتی به 
وجود می آيد و اعض��ای آن با يكديگر 
بحث می كنن��د، افراد خان��واده موظف 
هستند مس��ائلی را كه آزارشان می دهد، 
تشخيص داده و در مورد آنها با يكديگر 
گفتگو كنند. خوشبختانه در اين صورت 
ب��ه راحتی قادرند به مصالحه و س��ازش 
دست پيدا كنند. با به كارگيری اين شيوه 
تمام افراد احس��اس بهت��ری می كنند و 
زندگی آنه��ا به حالت عادی خود بازمی 

گردد.

جامعه

چندی اس��ت كه در ميان جوان��ان و نوجوانان ماده ای 
هيج��ان آور به ص��ورت قرص يا آدام��س و....مصرف 
می شود كه به اكس شهرت دارد. آنها می خواهند همه 
اضطرب و اندوه و تنهايی خود را با قرص شادی تقسيم 
كنند. زندگی موهبت بزرگی است كه بايد هر لحظه آن 
را جشن گرفت، اين جشن را نمی شود با دستاوردهای 
كارخانه های مرگ س��از به دست آورد و شادی بايد در 

قلب ما باشد كه اين راز بزرگی است. 
اکستازی چیست؟  

نام علمی اكس��تازی متيلن دی اكس��ی – مت آمفتامين 
اس��ت. تركيبی روان افزا كه در سال 1913 يك شركت 
آلمانی با هدف كاهش اش��تها در افراد چاق ساخت اما 
به علت اثرات آن از رده مصرف خارج ش��د. در س��ال 
1985 مصرف اين دارو ممنوع ش��د زيرا معلوم شد كه 

آثار مخربی در دستگاه عصبی می گذارد. 
اثرات وحشتناک بعد از مصرف اکستازی:  

خس��تگی، افسردگی شديد، س��فتی عضالت و آرواره، 
س��ردرد، اش��كال در تمرك��ز، توه��م، خش��كی دهان، 
اضط��راب، دلواپس��ی، تحريك پذي��ری، اختالل های 
روانی، جنون، ميل به خودكشی، نابود شدن سلول های 

مغزی، هذيان و... 
نشانه های استفاده از اکستازی:

1- تغيير دادن گروه دوستان و جايگزين كردن گروهی 
تازه 2- تغيير در س��اعات خ��واب 3- افت تحصيلی و 
عدم حضور به موقع در خانه و مدرس��ه 4- از دس��ت 
دادن عالق��ه به ورزش ي��ا تفريحاتی ك��ه از قبل به آن 
عالقه داشته اس��ت. 5- رفتار خشن و پرخاشگرانه 6-  
بی تفاوتی به هدف های زندگی 7- خيره شدن به يك 
نقطه 8- فك زدن های مكرر و قفل شدن فك و سائيدن 

دندان ها به هم است.
پیشگیری از مصرف قرص اکستازی: 

1-ارزش نه��ادن به پيوند خانواده ب��ا فرزندان به عنوان 
اولين م��كان تربيتی نوجوانان و جل��و گيری از نابودی 
خانواده و آس��يب های اجتماعی ناشی از آن. 2- ارزش 
نهادن به ارزش��های اجتماعی به جای ارزش ش��خصی. 
3- افزايش حس مسئوليت فردی و كنترل خود در برابر 
فش��ار گروه همساالن. 4- افزايش مهارت های زندگی. 
5- تقوي��ت فعاليت ه��ای جايگزين ب��ه جای مصرف 

قرص اكس جهت نيازهای روانی- اجتماعی 
درمان: 

هي��چ پادزه��ر برای مس��موميت ب��ا اكس��تازی وجود 
ن��دارد. در صورت بروز عالمت هايی مثل تب ش��ديد، 
تش��نج و تغييرات ضربان قلب درمان عالمتی اس��ت از 
تركيب های ضد افس��ردگی و آنتی س��ايكوتيك برای 
 درم��ان ع��وارض در روزهای پس از مصرف اس��تفاده 

می شود.

قرص اكستازی؛
شادی بر لبه پرتگاه

پنجرهزیر پوست شهر

مدیرکل زندان های استان اصفهان:

با تراكم موجود فضا برای اقدام های 
فرهنگی و اصالحی وجود ندارد

مردم چهارمحال و بختیاری 
26میلیارد ریال در مصرف گاز 

صرفه جویی کردند 

بهره برداری طرح جامع بسته بندی 
گوشت چهارمحال وبختیاری

احداث مدرن ترین کشتارگاه 
صنعتی کشور در سمیرم

مديرعام��ل ش��ركت گاز چهارمح��ال و بختي��اری 
گفت:كاه��ش مصرف گاز خانگی در 9 ماهه س��ال 
ج��اری، 26 ميلي��ارد ري��ال صرفه جويی در پی داش��ت. 
اسماعيل هيبتيان در گفتگو با ايرنا افزود: مصرف گازطبيعی 
نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته از 278 ميليون متر 
مكعب به 249ميليون متر مكعب كاهش يافته اس��ت. وی 
افزود:مصرف مش��تركين از اول تا سی ام آذر سال جاری 
150ميليون متر مكعب بوده است كه اين ميزان در مقايسه 
با مدت مش��ابه سال گذش��ته 5 درصد كاهش يافته است 
است. هيبتيان مصرف مشتركين گاز اين استان تا پايان آذر 
ماه سالجاری در بخش های صنعتی،كشاورزی،عمومی و 
خانگ��ی را 641 ميلي��ون متر مكعب عنوان ك��رد. رئيس 
شركت گاز چهارمحال وبختياری اظهار داشت: مشتركين 
می توانن��د ب��ا مراجع��ه ب��ه س��ايت ش��ركت گاز ب��ه 
آدرس)www.nigc-chbgas.ir ( از نح��وه محاس��به 
قيمت گاز مصرفی پس از اجرايی ش��دن قانون هدفمندی 

يارانه ها مطلع شوند.

 چهارمح��ال وبختي��اری گفت: طرح جامع بس��ته 
بندی گوشت اين اس��تان در دهه فجر سال جاری 

به بهره برداری می رسد. 
دلش��اد جهانبخش��ی در گفتگو ب��ا ايرنا اظهار داش��ت: 
مباشران شهرستانی برای اجرای اين طرح به واحد های 
صنفی معرفی ش��ده اند. وی افزود: اين مباش��ران عالوه 
بر تأمين و توزيع گوش��ت بسته بندی مصرفی مردم، دام 
تولي��دی دامداران را نيز خري��داری می كنند. مديرعامل 
شركت پشتيبانی امور دام گفت: اين طرح با200 ميليون 
ريال اعتبار در20 واحد قصابی ش��هرهای مختلف استان 

اجرامی شود. 

 نماينده مردم شهرس��تان سميرم در مجلس شورای 
اس��المی از ساخت مدرنترين كشتارگاه صنعتی دام 
كشور در اين شهرستان خبر داد. بهروز جعفری در گفتگو 
با  ايرنا اظهار داش��ت: اين كش��تارگاه با مشاركت بخش 
خصوصی ساخته خواهد ش��د. رئيس فراكسيون عشاير 
مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اينكه اين شهرستان 
بزرگترين ييالق عش��اير نشين كشور محسوب می شود، 
اف��زود: تولي��د دام زنده با كيفيت بس��يار مطلوب بهترين 
مزيت اين منطقه برای س��اخت كشتارگاه است. به گفته 
وی، اين كش��تارگاه با ظرفيت كشتار يكهزار راس دام در 
روز و ظرفي��ت مجزا و مدرن برای هر قس��مت توليدات 
گوش��تی، كشتار دام های اس��تان های همجوار و جنوب 

كشور را پوشش خواهد داد.

دث
حوا

در دو روز اخي��ر در اصفه��ان، 9 نفر ب��ر اثر تنفس گاز 
منوكسيدكربن دچار مسموميت شدند.

به گ��زارش روابط عموم��ی مركز مديري��ت حوادث و 
فوريت های پزش��كی اس��تان اصفهان در حادثه ای كه 
س��اعت 20 دقيقه بامداد در 27 دی ماه س��ال جاری در 
منزلی واقع در خيابان محتش��م كاشانی اصفهان رخ داد، 
4 نفر از اعضای يك خانواده ش��امل يك مرد 44 س��اله، 
خانم 41 ساله، دختر 14 ساله و پسر بچه 4/5 ساله در اثر 
وجود گاز منوكسيدكربن در محيط منزل و تنفس آن دچار 
مسموميت شدند كه پس از اطالع به اطاق فرمان فوريتهای 
پزشكی و حضور يك واحد امدادی از اورژانس )115(، 
هر چهار نفر به بيمارستان شريعتی اصفهان منتقل شدند. 
همچنين در حادثه ای ديگر كه ساعت 9:10 صبح روز 26 

دی ماه سال جاری در دبيرستان پسرانه ای واقع در خيابان 
آذر اتفاق افتاد، 5 نفر از دانش آموزان، در اثر بيرون آمدن 
لوله بخاری و پراكنده شدن گاز منوكسيدكربن در محيط 
كالس درس، دچار مس��موميت شدند كه پس از اطالع 
به نيروهای امدادی اورژانس پيش بيمارستانی و حضور 
يك واحد امدادی در محل، به صورت س��رپايی معالجه 
ش��دند. گفتنی اس��ت با توجه به اينكه مسموميت با گاز 
منوكسيدكربن در فصل زمستان، حادثه آفرين بوده و در 
برخی موارد منجر به مرگ خاموش شهروندان می شود 
بنابراين روابط عمومی اورژانس پيش بيمارستانی )115( 
از ش��هروندان خواست تا در رعايت نكته های ايمنی در 
نصب و استفاده از وسايل گرمايشی دقت كافی را داشته 

باشند تا از وقوع اينگونه حوادث پيشگيری شود.

زاینده رود
با تالش مأموران پليس امنيت عمومی فرماندهی انتظامی اس��تان 
اصفهان پنج شرور سابقه دار كه با قمه و قداره برای مردم مزاحمت ايجاد 
می كردند شناسايی و دستگير شدند. رئيس پليس امنيت عمومی استان در 
اين باره گفت: در پی شكايت 4 نفر از شهروندان مبنی بر اينكه حين تردد 
در يكی از خيابان های سطح شهر مورد تعرض چهار فرد ناشناس قرار 
گرفته و اين افراد آنها را به وسيله قمه و قداره مورد ضرب و جرح قرار 
داده اند موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت. سرهنگ عباس صوفی 
وند خاطرنشان كرد:  با انجام تحقيقات ويژه پليس، شرورهای مذكور به 
نام های نادر و منصور- ج، ولی، مهرداد و هوشنگ- م شناسايی و طی 
يك عمليات غافلگيرانه دس��تگير شدند. وی اظهار داشت: از سويی به 
دنبال پيگيری يك پرونده قضايی مبنی بر اينكه يكی از شهروندان توسط 
فردی شرور به وسيله يك دستگاه خودروی سواری به محل نامعلومی 

منتقل و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس وی را در حاشيه شهر 
رها كرده، سرانجام متهم مذكور به نام »منصور- ع« حين تردد با خودروی 
خود در يكی از خيابان های س��طح شهر اصفهان شناسايی شد. رئيس 
پليس امنيت عمومی افزود: مأموران پليس با انجام عمليات ضربتی نسبت 
به متوقف نمودن خودرو اقدام و فرد مذكور را در حالی كه قصد استفاده 
از سالح س��رد برای مقابله با مأموران را داشت دستگير كردند. گفتنی 
است: در بازرسی از خودروی متهم دو قبضه قمه و قداره و يك افشانه 
دفاع ش��خصی، يك نانچيكو و يك عدد چوب دستی كشف و ضبط 
شد. سرهنگ صوفی وند ضمن اشاره به اينكه دستگير شدگان همگی 
دارای سابقه كيفری در خصوص تهيه و توزيع مواد مخدر،  ايراد ضرب 
و جرح و شرارت می باشند گفت: متهمان پس از مواجه با شاكيان پرونده 
به صراحت به ايجاد تعرض و مزاحمت برای آنها اعتراض كردند كه به 

همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی شدند.

قیام گیالن )قسمت شانزدهم(

يكی از اختيارات شناخته شده يك استاد حقيقی، 
توانائ��ی وی در تغيي��ر سرنوش��ت افراد اس��ت. 
او از يك ق��درت معنوی ب��رای تغيير دادن خط 
سرنوش��ت برخوردار است كه می تواند شخصی 
را ك��ه از نظر آگاهی در مرتب��ه باالتری قرار دارد 

تحت تأثير قرار دهد. 
اگر ش��خص به حد معينی از آگاهی دس��ت يابد، 
استاد دورن برخی از كارهای غيرضروری او را از 
بين می برد. در بسياری از مواقع كار ما در مرحله 
رؤيا ظاهر می شود. در اين مورد شخصی كه نياز 
ب��ه دريافت تجربه خاص��ی دارد، آن تجربه را در 
رؤي��ا دريافت می كند و صبح روز بعد ش��خص 
رؤيابين با خود می گويد: چه رؤيای وحشتناكی! 
خدا را صد هزار مرتبه ش��كر كه فقط خواب بود 

و واقعيت نداشت. 
در واق��ع دليلی ندارد كه اين عمل در واقعيت هم 
رخ دهد زيرا فرد قرض��ی را كه بايد بابت اعمال 
كارميك خ��ود پرداخت می ك��رده در عالم رؤيا 
پس داده اس��ت. اين توج��ه در حقيقت هديه ای 

از جانب ماهانتا می باشد. 
چندين سال پيش پزشكان به ريكا گفته بودند كه 
استعداد مادر ش��دن ندارد. ريكا مثل تمام اعضاء 
گروه به رؤيا اعتقاد كامل داش��ت، با وجود اينكه 
نظريه های نااميدكننده پزش��كان، او هنوز معتقد 
بود ك��ه می تواند به ط��ور طبيعی مادر ش��ود و 
فرزن��دش را خودش به دنيا بياورد. پس قلبش را 

به سوی روح الهی گشود.
 او از ماهانتا درخواس��ت كرد كه اگر راهی وجود 
دارد كه از آن طريق می تواند بچه ها شود، اين راه 
را از او دريغ ننمايد. س��پس تصميم گرفت مطابق 
مذهبش زندگی كند. او هر روز به انجام تمرينات 
معن��وی اش می پرداخت. كتاب های امور باطنی 
را مطالعه می كرد و به تمام دس��تورالعمل ها در 

حد توان خويش عمل می نمود.  

او تصميم داش��ت آگاهی معنوی اش را به سطح 
باالتری ارتقاء دهد و بيش��ترين تالشش را انجام 
داد تا هر نكته از زندگی، او را به انسانی متعالی تر 
تبديل س��ازد. زيرا می دانست قدرت خداوند به 

قلب انسان نفوذ خواهد بود. 
از روش  از خ��واب، ري��كا  قب��ل  ي��ك ش��ب 
تصويرس��ازی اس��تفاده ك��رد بدي��ن ترتيب كه 
خ��ودش را در مكان��ی ش��فابخش تصوير نمود، 
كم��ی بع��د در رؤيا او در يك بيمارس��تان بزرگ 
ب��ود. در جهانی ديگ��ر و دكت��ری او را بر روی 
 برانكارد به س��وی اتاق عم��ل می برد تا جراحی 

شود.
بعد از عمل، دكتر نسخه ای برای او نوشت و نام 
داروئ��ی را در آن ذكر ك��رد. ريكا آن نام را حفظ 
نم��ود. زمانی كه دكتر برای دومين بار نام دارو را 
تكرار كرد، ريكا تكان عجيبی را در پائين شكمش 
احس��اس نمود. چيزی در حال حركت بود سپس 

از خواب بيدار شد. 
ري��كا رؤيايش را در دفترچه رؤيايش يادداش��ت 

نم��ود و در تكه كاغذی به طور جداگانه نام دارو 
را نوشت و سپس به خواب رفت. 

صبح روز بعد او با چند داروخانه تماس گرفت تا 
داروی موردنظ��ر را تهيه كند ولی تمام جواب ها 
يك��ی بود: اين دارو بس��يار كمياب اس��ت ش��ما 
تنه��ا می توانيد آن را در برخ��ی از كلينيك های 

خصوصی پيدا كنيد. 
اي��ن يك داروی جدي��د بود. ري��كا درباره آنچه 
 پيش آمده بود انديش��يد و با خ��ود فكر كرد: من 
نمی توانم پيش دكتر بروم و بگويم اين نسخه ای 
اس��ت كه من در خواب دي��ده ام، آن را برای من 
بنويس��يد. بنابراي��ن تصميم گرف��ت كاری انجام 
نده��د. او صبر كرد تا زمان مناس��ب فرا برس��د. 
ري��كا به دنب��ال زندگی اش رف��ت و رؤيايش را 
فراموش ك��رد. تا اينكه ي��ك روز صبح با دندان 
درد وحشتناكی از خواب برخاست. لثه هايش به 

شدت ورم كرده بودند. 
رئيس��ش ب��ه او مرخص��ی داده ب��ود ت��ا ن��زد 
دندانپزش��ك ب��رود و از درد رهائ��ی ياب��د. در 
مطب دندانپزش��كی، دكتر نگاهی به دندان هايش 
 انداخ��ت و گفت: ش��ما دچ��ار نوع��ی عفونت 

شده ايد. 
من برای ش��ما نسخه ای می نويسم و نام داروئی 
را بر زبان آورد. بس��يار ش��بيه داروئی بود كه آن 
دكت��ر در رؤيا به ري��كا گفته بود هم��ان داروی 
كمي��اب و خارق الع��اده ريكا با نس��خه به خانه 
برگش��ت و مدتی بعد، قبل از اينكه بس��ته قرص 
تمام شود، او با شادمانی دريافت كه باردار است. 

فرزند وی اكنون هفت ساله است. 
اين ك��ودک گواهی ب��ر وجود ماهانتا می باش��د 
ك��ه هميش��ه هم��راه ري��كا ب��وده و خواس��ته 
قلب��ی او را ش��نيده ب��ود. رؤياه��ا راه��ی برای 
 درياف��ت ج��واب از س��وی روح مق��دس الهی 

می باشند.

دستگیری شرورهای سابقه دار در اصفهانمسمومیت 9 نفر با گاز منوكسیدكربن در اصفهان

تغییر سرنوشت  

اختالف طبیعی است، دعوا نکنید
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ساخت نخستین داروی نوترکیب 
در دانشکده داروسازی

زاینده رود  
مدير روابط بين الملل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در يك 
نشس��ت خبری گفت: داروی پالس��مينوژن بافتی، نخستين داروی 
نوتركيب ساخته شده در دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی  
اس��ت. ميرمحمد صادقی افزود: كار تحقيقاتی درباره س��اخت اين 
دارو از پنج س��ال پيش توسط ده كارش��ناس در اين دانشكده آغاز  
ش��د. وی خاطرنش��ان كرد: ابتدا بايد ژن اين پروتئين ش��بيه سازی 
ش��ود. بنابراي��ن برای توليد اي��ن پروتئين )پالس��مينوژن( از نوعی 

باكتری استفاده شد.
مدير روابط بين الملل دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان با اشاره به 
اينكه برای فعال ش��دن اين پروتئين 2/5 س��ال زمان صرف ش��ده 
تصري��ح كرد: ب��ا تكنولوژی توليد داروی پالس��مينوژن بافتی فعال 
برای خوردن لخته خون در سطح آزمايشگاهی داريم كه برای توليد 
انبوه نياز به وس��ايل و تجهيزات جديد اس��ت. در حال حاضر نيز 
به دنبال گرفتن مجوز برای تس��ت كلينيك��ی و توليد انبوه در خود 

دانشگاه هستيم.
 ميرمحم��د صادق��ی افزود: اعتب��ار تهيه داروی پالس��مينوژن بافتی 
صد ميليون تومان اس��ت كه 70 ميليون تومان اين اعتبار برای خريد 

دستگاه های موردنياز هزينه شده است. 

کارگاه آموزشی بازاریابی محصوالت 
زراعی در شهرستان نایین

زاینده رود
از تش��كيل كارگاه  نايي��ن  مديرجهادكش��اورزی شهرس��تان 
آموزش��ی ترويجی بازارياب��ی محصوالت مهندس احم��د باقريان 
افزود: اين كارگاه با حضور بيش از 18 نفر از زنان روستايی اعضای 
 ش��ركت تعاونی كارآفرين زنان روس��تای مزرعه امام و با همكاری 
شركت فنی مهندسی حاميان كشاورزی نايين در اين روستا تشكيل گرديد. 
در اين كارگاه آقای مهندس محسن زمانی مباحثی مرتبط با بازاريابی 
محصوالت كشاورزی برای شركت كنندگان در كارگاه بيان داشت. 

مهدی مقیمی شهردار خور شد
دكتر عليرضا ذاكر اصفهانی بنا به پيش��نهاد ش��ورای اس��المی شهر 
خور، مهدی مقيمی را به اين سمت منصوب كرده است. در بخشی 
از حكم اس��تاندار اصفهان خطاب به شهردار خور آمده است: »اميد 
است براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، بر رعايت آموزه های 
دينی و هن��ر اصيل اس��المی در الگوهای شهرس��ازی اهتمام الزم 
را معطوف داش��ته و ش��عارهای محوری رياست محترم جمهوری 
اس��المی را در رفتارهای مديريتی با كاركنان ش��ريف و زحمتكش 
ش��هرداری ب��ه ويژه مردمی ك��ه به حق ولی نعمت های ما هس��تند 

سرلوحه كار قرار دهيد.«

 اجرای طرح آموزش شنا )سباح( 
در شهرضا

زاینده رود
در راستای سفارش��ات و آموزه های دينی وهمچنين منويات 
مقام معظم رهبری درس��ند چش��م انداز بيست س��اله جامع ورزش 
كش��ور و به منظور ارتقای سطح سالمت، افزايش آمادگی جسمانی 
وكيفيت بخش��ی به درس تربيت بدنی، طرح ملی آموزش ش��نا به 
دان��ش آموزان پايه س��وم مدارس ابتدايی ش��هرضا ب��ا عنوان طرح 
س��باح  با حض��ور بيش از پانصد نف��ر از دانش آموزان پايه س��وم 
مدارس ابتدايی دخترانه و پس��رانه شهرس��تان ش��هرضا در استخر 
سرپوشيده دريا اين شهرس��تان برگزار گرديد. هدف از اجرای اين 
طرح »آموزش ش��نا« در طول 12 جلس��ه به دانش آموزان پايه سوم 
ابتدايی می باشد. حس��ام دهقان مدير آموزش و پرورش شهرستان 
شهرضا به همراه معاون پرورشی و تربيت بدنی اين اداره از اجرای 
اي��ن طرح بازديد نم��وده و ضمن صحبت با مربيان و دانش آموزان 

در جريان چگونگی برپايی اين كالس ها قرار گرفتند.
الزم به ذكر است طی جلسه ای كه با حضور اعضای شورای تربيت 
نحوه  پيرامون  منطقه  بدنی 
اجرای اين طرح و مدارس 
درگيری در اين طرح مورد 
بح��ث و تبادل نظ��ر قرار 
گرف��ت و مقررگردي��د تا 
پايان ش��هريور 1390 كليه 
دان��ش آموزان پايه س��وم 
م��دارس تح��ت پوش��ش 
 طرح ملی آموزش شنا قرار 

گيرند.

کاهش نرخ بی سوادی 
در استان چهارمحال و بختیاری

زاینده رود
تعداد بی س��وادان در استان چهارمحال و بختياری به 135018 
نفر كاهش يافته اس��ت. بنابر آمار منتش��ر شده در سال 1355 تعداد 
بی س��وادان در اي��ن اس��تان برابر ب��ا 190712 نفر ب��ود كه كاهش 
چش��مگيری يافته است.شايان ذكر است كه پس از سه دهه فعاليت 
آموزش��ی در چهارمحال و بختياری ش��اخص درصد باسوادی در 
گروه های س��نی 29-10 و 49-10 سال به ترتيب 97/09 و 90/42 
درصد افزايش يافته اس��ت. همچنين فاصله باس��وادی در بين زنان 
و م��ردان 10/98 درص��د و فاصله باس��وادی در بين روس��تاييان و 

شهرنشينان 10/31 درصد كاهش يافته است.

اجرای 100 برنامه فرهنگی 
در رده های سپاه ناحیه فارسان

زاینده رود
آخرين جلسه هماهنگی اجرايی برنامه های يوم اله دهه فجر سپاه 
ناحيه فارسان با حضور اعضای ستاد و فرماندهان حوزه مقاومت در سالن 
جلسه های اين سپاه برگزار گرديد.به گزارش بسيج استان چهارمحال و 
بختياری، در اين جلسه دبير ستاد برگزاری برنامه های يوم اله دهه فجر 
سپاه ناحيه فارسان انقالب اسالمی ايران را زمينه ساز ظهور منجی عالم 
بشريت حضرت مهدی )عج( خواند و افزود: نشانه های اين زمينه سازی 
را در ايجاد بسترهای بيداری در كشورهای ستم ديده و آزادی خواه شاهد 
هستيم كه در طول س��ال های اخير به حد اعالی خود رسيده و با الگو 
گيری از انقالب اسالمی ايران در مقابل ظلم و ستم قيام كرده اند.سرگرد 
پاسدار جهانبخش صالحی از اجرای بيش از صد عنوان برنامه در پايگاه ها 
و حوزه های مقاومت س��پاه ناحيه فارسان به مناسبت دهه فجر خبر داد 
و گفت: برگزاری نشست های سياس��ی، فرهنگی، تزيين شهر، برپايی 
ايستگاه های پذيرايی، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، سركشی از 
خانواده معظم شهدای انقالب و جنگ تحميلی، غبار روبی گلزار شهدا، 
برگزاری شب خاطره انقالب، حضور سازمان يافته نيروهای بسيج در نماز 

جمعه از جمله برنامه های اجرايی اين سپاه عنوان كرد.

تولید ماهی سردآبی به 25 هزار 
تن می رسد 

به گزارش فارس، اس��ماعيل پيرعل��ی در كارگروه امور اقتصادی و 
توليدی اين اس��تان از توليد 20 درصد ماهی س��ردآبی ايران در اين 
استان خبر داد و گفت: اين استان با توليد ساالنه 14 هزار تن ماهی 
قزل آال رتبه نخس��ت كش��ور را در اين باره به خود اختصاص داده 

است. 
وی تعه��د چهارمح��ال و بختي��اری در برنامه پنجم توس��عه برای 
پرورش ماهيان س��ردآبی را 25 هزار تن اعالم كرد و گفت: اين در 
حالی  اس��ت كه زمينه افزايش توليد تا 50 هزار تن در كوتاه مدت 

در اين استان وجود دارد. 

بسیج تجلی گر توانمندی و 
قابلیت های عظیم معنوی دیار 

سلحشوران است
زاینده رود

حجت االس��الم ماندگاری كه در هماي��ش بصيرت در جمع 
500 نفر از اقش��ار مختلف بس��يجيان شهرس��تان ش��هركرد سخن 
می گف��ت بس��يج را ماي��ه ق��درت و عظمت جمهوری اس��المی 
دانس��ت و اف��زود: بس��يج تجل��ی گ��ر توانمن��دی و قابليت های 
 عظي��م معنوی ديار سلحش��وران و عاش��قان و دلباختگان به معبود 

است.
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختي��اری، اين همايش كه 
در س��الن ش��هيد فهميده با حض��ور خواهران و ب��رادران با هدف 
بصيرت بس��يجيان شهرس��تان ش��هركرد برگزار شد مس��ئول سيره 
تفحص اس��تان ق��م نگاه بس��يجيان را نگرش به آخ��رت،  صبر در 
براب��ر مش��كالت و احي��ای امربه مع��روف و نه��ی از منكر عنوان 
ك��رد و گفت: بس��يجی واقع��ی هميش��ه و در همه ح��ال خدا را 
ش��اهد و ناظر اعمال خ��ود می داند، تقوا پيش��ه می كند و با صبر 
 و استقامت و توكل به خدا بر شيطان درونی و استكبار جهانی غلبه 

می كند.
حجت االس��الم ماندگاری در بخش ديگری از س��خنانش به نقش 
عنصر بصيرت در نهضت عاش��ورا اشاره كرد و افزود : از زيباترين 
مصاديق انس��ان بصير  در نهضت عاش��ورا كه شايس��ته اس��ت از 
بصيرت او س��خن گفته ش��ود خطبه حضرت زين��ب كبری )س( 
اس��ت كه سخنان آتش��ين او كاخ نش��ينان كوفه و شام را مستأصل 
 و وج��دان انس��انی و غي��رت دينی امت اس��المی اس��ت را بيدار 

كرد.

اخبار شهركردروي ميز

رئيس دانشگاه علوم پزشكی چهارمحال و 
بختياری گفت: با توجه به رويكرد دولت 
نهم و ده��م مبنی بر اولويت بخش��ی به 
منطقه هاي محروم، اعتبار بخش سالمت 
اين استان در اجرای پروژه های عمرانی تا 

10 برابر افزايش يافته است. 
به گزارش فارس، رض��ا ايمانی در جمع 
خبرنگاران، چشم انداز سالمت اين استان را 
بسيار مطلوب ارزيابی كرد و گفت: دانشگاه 
عل��وم پزش��كی چهارمح��ال و بختياری 
به عنوان يك دانش��گاه تيپ س��ه، تمامی 
خدمات تخصصی و فوق تخصصی را كه 
در دانشگاه های هم تراز كشور موجود است 

را در اين استان ايجاد كرده  است. 
وی افزود: در بحث خدمات تشخيصی در 
چند ساله اخير شاهد خدمات ارزنده ای از 
جمله راه اندازی بخش آنژيوگرافی، تصوير 
برداری های MRI و CT اس��كن هستيم 
كه مردم اس��تان را از مراجعه به استان های 

همجوار بی نياز ساخته است. 
ايمانی با اش��اره به عوام��ل تحول بخش 
س��المت در اين اس��تان، اف��زود: جذب 
نيروه��ای متخصص و ف��وق تخصص 

در اس��تان، استقرار بيمارس��تان در تمامی 
شهرستان های اس��تان، راه اندازی افزون بر 
30 پاي��گاه اورژانس ج��اده ای، راه اندازی 
كلينيك فوق تخصصی امام علی، راه اندازی 
ساختمان جديد بيمارستان آيت ا... كاشانی، 
راه اندازی جراحی قلب و بخش سوختگی 
از مهم تري��ن اين عوامل هس��تند. رئيس 
دانش��گاه عل��وم پزش��كی چهارمحال و 
بختياری با اشاره به رويكرد عدالت محور 
 دول��ت نه��م و در ادام��ه دول��ت ده��م، 
گفت: اعتبار بخش سالمت اين استان در 
بخش پروژه های عمرانی تا 10 برابر و در 
بخش خريد تجهيزات بهداشتی و درمانی 
تا 20 برابر افزايش داش��ته است. وی ادامه 
داد: اين امر موجب ش��ده است تا در پنج 
سال اخير وضعيت زير ساختی و تجهيزات 

پزشكی استان به كلی دگرگون شود. 
ايمان��ی اضافه كرد: راه اندازی بيمارس��تان 
آيت ... كاش��انی، بيمارس��تان های اردل و 
 ،MRI،ناغان، كلينيك امام علی، آنژيوگرافی
س��ی تی اسكن، سنگ ش��كن، تجهيزات 
جراح��ی قلب ب��از و تجهيز و نوس��ازی 
بس��ياری از مراكز و خانه های بهداش��ت، 

زمين��ه تحول بخش س��المت اس��تان را 
موجب  ش��ده است. وی در ادامه با اشاره 
به ش��يوه های الگوی زندگی سالم، گفت: 
شيوه زندگی س��الم در واقع همان الگوی 
زندگی افراد اس��ت كه براس��اس رويكرد 
ارتقای سالمت، مردم بايد به نوعی توانمند 
ش��وند كه بتوانند مسئوليت سالمت خود 
را بپذيرند و شيوه زندگی سالمی را اتخاذ 
كنند. ايمانی ارتقای سطح سالمت در جامعه 

را مستلزم پيشگيری از بيماری ها دانست و 
افزود: بر همين اس��اس تغذيه سالم همراه 
با ورزش، كنترل بيماری، ارتقای فرهنگ 
آم��وزش همگانی، نظارت دس��تگاه های 
متولی بر ارتقای سطح بهداشت جامعه و 
رفع موانع فراروی اعتبارهای مالی در اين 
زمينه از جمله مواردی  است كه در راستای 
 فراهم كردن بستر س��الم ماندن فرد مؤثر 

است. 

شهرستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

اعتبارات عمراني سالمت 10 برابر شد

زاینده رود
محم��د مه��دی اس��ماعيلی معاون سياس��ی 
امنيتی استانداری در اين همايش همراهی شورای 
آموزش و پرورش شهرستان ها و شوراهای امر به 
معروف و نهی از منكر را با اعضای شورای استان 
ابتكار ارزشمندی دانست و افزود: از رويكردهای 
ج��دی دولت ده��م توجه جدی ب��ه فعاليت های 

آموزشی است. 
وی ه��دف گ��ذاری در حوزه فرهنگ��ی از جمله 
آم��وزش و پرورش را ضروری برش��مرد و گفت: 

در راس��تای هدف هاي دولت خدمتگزار توجه به 
مسائل فرهنگی از اولويت های ويژه استان اصفهان 
اس��ت.معاون سياس��ی امنيت��ی اس��تانداری اظهار 
داش��ت: به منظور تحقق اين اه��داف 50 ميليارد 
ريال برای گس��ترش و توس��عه كاركرد مس��اجد 
 به عن��وان كانون های تفكر دين��ی اختصاص يافته

است. 
وی گفت: مساجد مصور و كانون همه فعاليت های 
فرهنگی هس��تند و بر اين اس��اس مبلغ 10 ميليارد 
ري��ال برای تجهي��ز نمازخانه های مدارس اس��تان 

تخصيص يافته است. وی به ساخت 30 نمازخانه 
و تجهي��ز 40 نمازخان��ه ب��ا هم��كاری آموزش و 
پرورش اش��اره كرد و گف��ت: اميدواريم در قالب 
برنامه های فرهنگی سال آينده 100 نمازخانه تعهد 

شده است احداث كنيم.
مع��اون سياس��ی امنيت��ی اس��تانداری گف��ت: از 
كميته های اصلی كارگروه فرهنگی اجتماعی استان 
كميته فرهنگ تعليم و تربيت و آموزش های دينی 
اس��ت كه طرح آن در كارگروه اس��تان بررس��ی و 

تصويب خواهد شد.

مع��اون س��ازمان صناي��ع و مع��ادن اس��تان اصفهان 
گفت: فق��ط 30 درصد واحده��ای آجرپزی اصفهان 
از س��وخت گاز اس��تفاده می كنن��د و هن��وز ام��كان 
 اتصال برخ��ی واحدها به ش��بكه گازرس��انی فراهم

نيست. 
به گزارش فارس، قباد نوری در نشس��ت مش��ترک با 
فعاالن صنعت آجر اس��تان اصفهان، اظهار داش��ت: بر 
اساس مصوبه های ستاد عملياتی هدفمندكردن يارانه ها 
كه به رؤسای س��ازمان صنايع و معادن استان ها ابالغ 

شده، افزايش قيمت آجر فقط متناسب با تغييرات نرخ 
گاز مجاز خواهد بود. 

وی با بيان اينك��ه فقط 30 درصد واحدهای آجرپزی 
از س��وخت گاز استفاده می كنند، افزود: بر اساس آمار 
هنوز امكان اتصال برخی از واحدها به شبكه گازرسانی 
فراهم نش��ده و در اين زمينه شركت ملی گاز موظف 
به تأمين گاز اين واحدها ش��ده است. معاون سازمان 
صنايع و معادن اس��تان اصفهان خاطرنش��ان كرد: كل 
سهم سوخت گازوئيل وزارت صنايع و معادن تاكنون 

3 ميليون ليتر در روز بوده كه با پيگيری های مسئوالن 
اين وزارتخانه به 5 ميليون ليتر رس��يده و سهم استان 
اصفه��ان از اين مقدار ح��دود 9/5 درصد و افزون بر 

480 هزار ليتر برآورد شده است. 
وی اف��زود: در جلس��ه های متع��دد ب��ا انجمن ه��ای 
تخصصی، مش��كالت و موانع اين ح��وزه را دريافت 
كردي��م و ب��ه اس��تانداری، محي��ط زيس��ت، جه��اد 
 كش��اورزی و اداره گاز اس��تان اصفه��ان انع��كاس 

داديم.

زاینده رود
جنگل ها ب��ه عنوان ث��روت ملی 
متعلق به همه نسل هاست از اين رو بايد 
از اين ثروت ملی و بين نس��لی بيش از 
پيش همگانی حفاظ��ت كرد. به گزارش 
ايرنا، اين در حالی است كه جنگل ها از 
جمله جنگل های بلوط با وجود اهميت و 
نقش ارزشمند اقتصادی و زيست محيطی 
هم��واره در معرض خطر بوده و زندگی 
مدرن و ماشينی نيز هنوز اين موهبت الهی 
را مصون از تعرض نكرده است. استفاده 
از چوب جنگل ها برای سوخت و ذغال 

در منطقه های جنگل نش��ين زاگرس از 
جمل��ه چهارمحال و بختي��اری يكی از 
مهم ترين عوامل تهديد جنگل ها است. 
تأمين س��وخت ارزان و رايگان و صرفه 
جوي��ی اقتصادی از طري��ق تهيه چوب 
جنگلی برای س��وخت روزانه مسأله ای 
است كه دست درازی برخی روستاييان 
را ب��ه جن��گل پس از ط��رح هدفمندی 
يارانه ها افزايش  داده است. گزارش های 
دريافتی از منابع آگاه و مسئوالن محلی از 
روی آوردن به اس��تفاده از چوب جنگل 
برای س��وخت در روستاها حكايت دارد 

اين در حالی اس��ت كه مسئوالن اجرايی 
از جمله استاندار چهارمحال و بختياری 
نيز به ضرورت نظارت بيش��تر بر حفظ 
و صيانت از جنگل ه��ا تأكيد كرده  اند. 
هم اينك هر كپس��ول گاز 11 كيلوگرمی 
70 هزار ري��ال به فروش می رس��د اما 
تعرض روستاييان ناشی از افزايش قيمت 
س��وخت نيس��ت بلكه ضعف فرهنگی 
اهالی روستايی نسبت به اهميت زيست 
محيطی جنگل ها مزي��د برای وضعيت 
است.  اس��تفاده از بخاری هيزم سوز به 
جای بخاری نفتی، استفاده از چوب برای 

طبخ نان، گرم كردن حمام های بشكه ای 
و تهيه ذغال در روستاهای جنگل نشين 
هم��واره امری معمول و مرس��وم بوده و 
گزارش ه��ای دريافت��ی از افزايش اين 
روند خبر می دهد. رئيس روابط عمومی 
و امور بي��ن الملل اداره كل منابع طبيعی 
و آبخيزداری چهارمح��ال و بختياری از 
افزايش امر حفاظ��ت از جنگل ها خبر 
داد و گفت: پراكندگی حوزه روستاهای 
جنگل نشين همكاری ديگر دستگاه ها 
در اي��ن زمينه با اين اداره كل را ضروری 

كرده است.

زاینده رود
رواب��ط عمومی ش��ركت مخابرات 
استان اصفهان در رشته »مديريت راهبردی« 
لوح سپاس و تنديس ششمين جشنواره 
برترين های روابط عمومی های كشور را 

دريافت كرد.
شش��مين جش��نواره بين الملل��ی روابط 

عمومی با هدف بررس��ی نق��ش روابط 
عمومی در مهندس��ی فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی 21 و 22 دی ماه س��ال جاری 
با حضور اس��تادانی از كشورهای آمريكا، 
انگلستان، استراليا، كرواسی، فرانسه و ايران 
و همچنين 1200 نفر دست اندركار روابط 
عمومی از 200 س��ازمان، شركت،  نهاد و 

وزارتخانه در مركز همايش های برج ميالد 
تهران برگزار شد.

در اين جش��نواره حدود 200 س��ازمان، 
 ش��ركت، نهاد و وزارتخانه در ده رش��ته 
برنامه ريزی ارتباط��ی، پژوهش ارتباطی، 
اط��الع رس��انی، ارتباط��ات اثربخ��ش، 
پيونده��ای فرهنگی ارتباط��ی، ارتباطات 

الكتروني��ك، مديريت راهب��ردی روابط 
عمومی، فعاليت ه��ای ارتباطی مرتبط با 
همت مضاعف و كار مضاع��ف و... آثار 
خود را به دبيرخانه ارسال كردند كه روابط 
عمومی شركت مخابرات استان اصفهان 
موفق به دريافت لوح س��پاس و تنديس 

جشنواره در رشته مديريت راهبردی شد.

تشدید مراقبت از جنگل ها ضروری است

كسب رتبه برتر شركت مخابرات اصفهان

نایین کمترین آالیندگي زیست محیطي 
صنایع را در استان اصفهان دارد 

فرماندار اردستان:
صنعتگران موتور حركت جامعه هستند 

  11 خانه بهداشت در منطقه سخت گذر 
و محروم چهارمحال بهره برداري شد 

اقدامي براي دفن زباله هاي بیمارستاني 
نشده است 

ارایه بسته حمایتي مصرفي به 
بازنشستگان چهارمحال و بختیاري

مدیر جهاد کشاورزي تیران و کرون:
تیران و کرون سومین تولیدکننده 

تخم مرغ استان اصفهان است  رئيس حفاظت محيط زيس��ت نايين گفت: اين شهرستان كمترين آاليندگي 
زيس��ت محيطي مربوط به صنايع را در ميان شهرس��تان هاي استان اصفهان  
دارد. حس��ين اكب��ري در گفتگو با ايرنا افزود: درس��طح شهرس��تان نايين  
ش��اخص هاي كيفيت زيست محيطي اس��تاندارد و هواي سالم و پاک  قابل 

تجربه  است. 
وي اظهار داش��ت: اين امر مديون همكاري س��ازنده  دستگاه هاي اجرايي، 
اس��تقرار صنايع به صورت اصولي و ضابطه مند  در خارج از حريم شهرها 
و روس��تاها و برنامه هاي مؤثر در راس��تاي  بهينه س��ازي و ارتقاي سيستم 

فيلتراسيون و غبار گيري در صنايع است.  

فرماندار اردس��تان گف��ت: صنعتگران موتور حركت هر جامعه به س��مت 
توسعه و پيشرفت محسوب مي شوند. به گزارش فارس، روح اله سلگي در 
جلسه بررسي مسائل و مش��كالت صنعتگران شهرستان اردستان در سالن 
كنفران��س فرمانداري اين شهرس��تان با بيان اينك��ه صنعتگران مفيدترين و 
موثرترين قشر جامعه هس��تند، اظهار داشت: اميدواريم شهرستان اردستان 

روزي يكي از قطب هاي صنعتي استان و كشور شود. 
فرماندار اردس��تان ب��ا بيان اينكه ه��ر منطقه ظرفيت هاي خ��اص خود را 
 دارد، تصريح كرد: رويكرد و مديريت شهرس��تان اردس��تان بايد به سمت 

صنعتي شدن باشد. 

رئيس مركز بهداش��ت اس��تان چهارمحال وبختياري گفت: در 9 ماهه نخست 
امسال تعداد 11 خانه بهداشت با اعتباري بالغ بر پنج ميليارد و 500 ميليون ريال 
احداث و به بهره برداري رس��يد. دكتر ناصر خسروي در گفتگو با ايرنا افزود: 
تعداد 60 خانه بهداشت روستايي ديگر نيز در دست احداث است كه در نيمه 
دوم س��ال آينده به بهره برداري خواهد رس��يد. وي تعداد خانه هاي بهداشت 
فعال سطح استان را 303 خانه بهداشت عنوان كرد و گفت: با تكميل خانه هاي 
بهداشت نيمه تمام استان مشكالت خانه هاي بهداشتي استان برطرف خواهد 

شد. 

به گزارش فارس، سيد اميرسامع در كارگروه مديريت پسماند استانداري اصفهان 
گفت: مقرر ش��ده بود لندفيل پزشكي ارائه ش��ود اما در اين راستا تاكنون هيچ 
اقدامي نشده است. وي با اشاره به اينكه انتظاري كه از كارگروه داريم حمايت 
از شهرداري اصفهان در راستاي بررسي و جمع آوري پسماندهاي شهر اصفهان 
است، بيان داشت: تاكنون هيچ نهادي جز شهرداري در اين راستا اقدامي نكرده 
است. مدير برنامه ريزي و نظارت بر خدمات شهري شهرداري اصفهان با بيان 
اينكه حتي صدا و سيما و رسانه ها نيز در زمينه اطالع رساني و فرهنگ سازي به 

مردم هيچ اقدامي نكرده اند.

مديركل بازنشس��تگي چهارمحال و بختياري از اعطاي س��بد كاالي غذايي با 
ارزش يك ميليون و 200 هزار ريال به بيش از 9 هزار و 150 مستمري بگير و 
بازنشسته اين اس��تان خبر داد. ناصر مقدسي در گفتگو با فارس در شهركرد، 
اعتبار اختصاص يافته براي اين سبد كاالي بازنشستگان را بيش از يك  ميليارد 
و 98 ميليون تومان اعالم كرد و گفت: اين ميزان سبد كاال از سوي دستگاه هاي 
اجرايي به تمام بازنشستگان و مستمري بگيران اين استان ارايه مي شود. وي ارائه 
اين بسته حمايتي را به عنوان حمايت دولت عدالت محور دهم از بازنشستگان 
و مستمري بگيران دانست و افزود: اعطاي سبد كاالي مواد غذايي در آستانه عيد 

نوروز هديه اي است كه دولت دهم براي بازنشستگان درنظر گرفته است. 
مقدس��ي اضاف��ه كرد: صندوق بازنشس��تگي ب��ه  عنوان يك��ي از بزرگ ترين 
صندوق هاي حمايتي كش��ور براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين 
اجتماعي و متناسب با برنامه راهبردي و عملياتي كه براي اين صندوق تدوين 
ش��ده، اقدام های متنوع و گسترده اي را در راستاي بهبود رفاه و ارتقاي سطح 

معيشتي بازنشستگان انجام داده است. 
مدي��ركل بازنشس��تگي چهارمحال و بختياري با اش��اره به مجموع فعاليت ها 
و خدمات ارايه ش��ده از س��وي صندوق بازنشس��تگي اين اس��تان بر جامعه 
هدف گفت: توجه به وضعيت معيش��تي بازنشس��تگان و اهتم��ام در افزايش 
حق��وق آنان، برگزاري تورهاي زيارتي و س��ياحتي، پرداخ��ت وام ضروري، 
اج��راي بيمه تكميل��ي، درمان با كمك دولت و اج��راي بيمه عمر و حوادث 
 بازنشستگان با حمايت و مس��اعدت دولت از جمله اين فعاليت ها محسوب

مي شود.  

به��رام كريم��ي در گفتگ��و با ف��ارس با بي��ان اينكه 12 واح��د مرغ داري 
تخم گذار در شهرس��تان تيران و كرون فعال اس��ت، اظهار داش��ت: ساالنه 
 10/5 درص��د كل تخم م��رغ اس��تان اصفه��ان در اي��ن شهرس��تان توليد 

مي شود. 
وي اف��زود: مرغ داري ه��اي شهرس��تان تي��ران و ك��رون س��االنه 7 هزار 
و 400 ت��ن تخم م��رغ تولي��د مي كنن��د و بر اين اس��اس اين شهرس��تان 
رتبه س��وم تولي��د تخم م��رغ در اس��تان را دارد كه بخش��ي از اين مقدار 
 تخم م��رغ توليدي، در شهرس��تان و بقيه در خارج از شهرس��تان اس��تفاده 

مي شود. 
مدير جهاد كش��اورزي شهرس��تان تيران و كرون با اش��اره ب��ه اينكه 35 
واحد مرغ داري گوش��تي نيز در شهرس��تان تيران و كرون فعاليت مي كنند، 
بيان داش��ت: در هر دوره اين مرغ داري ه��ا 266 هزار قعطه مرغ باالي دو 
كيلوگرمي توليد مي كنند كه در هر س��ال چهار دوره جوجه ريزي و توليد 

مرغ گوشتي انجام مي شود. 
وي همچني��ن درباره گاوداري هاي شهرس��تان تيران و كرون نيز گفت: در 
اين شهرس��تان بيش از 4 هزار راس گاو ش��يرده در گاوداري هاي صنعتي 
وجود دارد كه افزون بر 30 هزار تن شير توليد مي شود و در كارخانه هاي 
 لبن��ي شهرس��تان و خ��ارج شهرس��تان ب��راي توليد م��واد لبني اس��تفاده 

مي شود. 

برگزاری همایش مشترك اعضاي شوراهاي آموزش و پرورش 
و شوراهاي احیاء امر به معروف و نهي از منكر اصفهان

معاون سازمان صنایع و معادن استان اصفهان:
فقط 30 درصد واحدهاي آجرپزي اصفهان از گاز استفاده مي كنند
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ابالغ وقت رسيدگي
10/406 در خصوص پرونده كالسه 1009/89 خواهان ناصر نخوانده مال دادخواستي مبني بر مطالبه 
مبلغ س��ه ميليون ريال به طرفيت مهدي محموديان تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي مورخ 
89/12/23 س��اعت 4 عصر تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم 
كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ 

نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 14756                             مدير دفتر 39 مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان                                
 

فقدان سند مالکيت
10/409 نظ��ر به اينك��ه ورثه اكبرعلي عابدي باارائه دو برگ استش��هاديه محلي كه هويت ش��هود 
رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك چهارم سهم مشاع از كل 1280 سهم ششدانگ 
قنات موغان سه اصلي شده كه سندمذكوربه ميزان دو ونيم سهم مشاع درصفحة 503 دفتر9 آب به نام 
قاسم دباغ شهرضاثبت وصادرشده سپس نامبرده به موجب سندشماره6091 – 1330/6/10  دفترسه 
شهرضا تمامت دوونيم سهم رابه ابوالفضل تفضلي انتقال داده كه آقاي تفضلي هم بموجب سندشماره 
5306 – 44/11/24 دفترسه شهرضا تمامت دوونيم سهم رابه بتول خانم شماعي انتقال داده كه اوهم 
بموجب سندشماره 73713 – 61/7/26 دفترسه شهرضا تمامت دوونيم سهم رابه احمدعلي عابدي 
نسبت به سه چهارم سهم وحيدررفيعي نسبت به يك وسه چهارم سهم انتقال داده سپس حيدررفيعي 
نيزبموجب سندشماره 133604 – 77/12/20 دفترسه شهرضا تمامت يك وسه چهارم سهم مالكيت 
خودرابه اشرف فالح نسبت به يك سهم وعلي علي عابدي نسبت به يك دوم سهم واكبرعلي عابدي 
نس��بت به يك چهارم س��هم انتقال داده كه ته سندبه ميزان يك چهارم سهم درسهم اكبرعلي عابدي 
قرارگرفته است اينك نامبرده تقاضاي صدورسندمالكيت المثني نموده است كه در اجراي ماده 120آئين 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله 
اي كرده كه درفوق به آن اشاره نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض  خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد 
كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 

نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
م الف/ 597                                                 مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکيت
10/410 نظ��ر ب��ه اينكه ورثه اكبرعلي عابدي باارائه دو برگ استش��هاديه محلي كه هويت ش��هود 
رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت سه چهارم سهم مشاع از كل 1280 سهم ششدانگ 
قنات موغان س��ه اصلي بخش يك ثبتي ش��هرضا شده كه سندمذكوردرصفحة 243 دفتر 28 آب به 
نام سيدخليل ميرپوريان ثبت وصادرشده سپس نامبرده كليه سهم مذكوررابه بهروزرفيعي انتقال داده 
كه بهروزرفيعي نيزبموجب سندشماره 133604 – 77/12/20 دفترسه شهرضا تمامت سهم خودرابه 
اكبرعلي عابدي انتقال داده اينك ورثه نامبرده تقاضاي صدورس��ندمالكيت المثني نموده اند لذا در 
اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به 
ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود 
مي باش��د مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض  
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��دويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق 
مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل 

سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
م الف/ 596                                                مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا 

فقدان سند مالکيت
10/411 نظر به اينكه اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان شهرضابموجب نامه 89/543120 – 89/10/13  
و باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت شهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت 
يك ونيم دانگ مشاع از ششدانگ يكباب حمام تحت شماره 2096 واقع درفضل آباد 2 اصلي بخش 
يك ثبتي شهرضا گرديده كه سندمالكيت مذكوردرصفحه 17 دفترموقوفات بنام يداله براهيمي فرزند 
حسينعلي بعنوان توليت بروقف ثبت وصادرگرديده اينك اداره اوقاف وامورخيريه شهرضا درخواست 
سندمالكيت المثني نموده است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت 
آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده 
ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين 
آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود 
اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه 
سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك 

نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد  مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکيت
10/412 نظر به اينكه خانم اعظم ذوالفقاري شهرضا فرزند محمدرضا باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت ش��هود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يكصدوده سهم مشاع از 1430 
سهم ششدانگ قطعه ملك شماره 1196 واقع درفضل آباددواصلي بخش يك شهرضا شده كه تمامت 
220 سهم مشاع از 1430 سهم ششدانگ پالک فوق درصفحه 145 دفتر318 بنام سيدجوادصالح ذيل 
ثبت شماره 50101 ثبت وسندصادرشده است كه نامبرده بموجب سند173094 – 86/4/18 دفترسه 
شهرضا تمامت مالكيت خودرابه محمدحسين نصرتي واعظم ذوالفقاري بالسويه انتقال داده است كه 
سنداوليه به ميزان 110سهم مشاع درسهم اعظم ذوالفقاري شهرضا قرارگرفته كه نامبرده درخواست 
صدورسندمالكيت المثني نسبت به 110سهم مشاع مالكيت خودازپالک فوق رانموده لذادراجراي ماده 
120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي 
باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد مي شود. 
 مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکيت
10/413 نظر به اينكه خانم ليالمحسني فرزند قربانعلي باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت شهود 
رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت هفت حبه ويك دوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالک شماره 2882 فرعي از2 اصلي شده كه سندمذكوردرصفحه 379 دفتر 260 به ميزان 9 حبه مشاع 
به نام وي ثبت و س��ند صادر ش��ده كه نامبرده به موجب سند شماره 110890 – 71/12/22 دفترسه 
شهرضا تمامت يك ونيم حبه مشاع ازمالكيت خودرابه حبيبه موسي پورانتقال داده اينك ليالمحسني 
تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نسبت به هفت حبه ويك دوم حبه باقيمانده مالكيت خود را نموده 
اس��ت لذا در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر 

كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند 
مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي 

المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
 مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

تحدید حدود اختصاصی  
10/414 تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالک شماره 2/13036 واقع در فضل آباد 
بخش يك ثبتی شهرضا مجزي شده از 2/1761 كه طبق پرونده ثبتي بنام آقاي عباسعلي برهان فرزند 
فتح اله درجريان ثبت است بعمل نيامده اينك طبق تبصره 5 و 4 ماده 148 اصالحي قانون ثبت وبرطبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1389/11/21 ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل 
خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوساعت مقرر 
در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را 
به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايدضمنًا 
 چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام 

خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/10/30 
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

تأسيس
10/415 شماره: 15064 آگهي تأسيس مركز اصلي شركت پرشين شيمي پاسارگاد )سهامي خاص( 
به شماره ثبت 28364، به استناد به شماره 14265 در مورخه 87/9/7 و آگهي شماره 14201/ ش در 
مورخه 87/9/6 اداره ثبت شركت هاي استان اصفهان مركز اصلي شركت از اصفهان به اردستان كيلومتر 
7 جاده كاشان مقابل روستاي سهاميه شركت پرشين شيمي پاسارگاد منتقل گرديده و ذيل شماره ثبت 

724 در اين اداره به ثبت رسيده است.
م الف/ 341                                       فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان

اقتصاد

ش��اخص كل بورس برای اولي��ن بار در 
همان دقايق اوليه ش��روع معامالت امروز 
ب��ه راحتی وارد كانال تاريخی ش��د و 16 
روز بع��د از ثبت ع��دد 19 هزار واحدی، 
برای نخستين بار در قله 20 هزار واحدی 
ايس��تاد. به گزارش فارس، انتظار ها برای 
ثب��ت رك��ورد تاريخی ش��اخص بورس 
طوالنی نش��د و 16 روز بع��د از حضور 
در كان��ال 19 ه��زار واح��دی، دماس��نج 
بازار س��هام در همان دقايق اوليه موفق به 
ثب��ت ركورد جديد ديگری و فتح قله 20 
هزار واحدی ش��د. اين اتفاق در پی رشد 
قيمت س��هام بانك پارسيان، سايپا و ايران 
خ��ودرو رخ داد كه ب��ه ترتيب 31، 21 و 
6 واحد بر رش��د 92 واحدی شاخص اثر 
مثبت گذاشتند. در ادامه نيز شركت های 
س��رمايه گ��ذاری غدير و مپنا و س��رمايه 
گذاری س��ايپا و پااليش��گاه تبريز و غيره 
ب��ه جمع اضافه ش��دند تا ارقام دماس��نج 
بازار س��هام دقيقه به دقيقه افزايش يافت 
تا ه��م اكنون با رش��د 119 واحدی، اين 
متغي��ر در ع��دد 20 ه��زار و 58 به ثبت 
برس��د. به اي��ن ترتيب رون��د صعودی و 
ركوردش��كنی های ش��اخص بورس در 
حالی برای مدتی اواس��ط مهرماه به پايان 
رسيده بود كه امروز ركورد تازه ای برای 
دماسنج بازار سهام 43 ساله كشور به ثبت 
رسيد. روند شاخص بورس در سال اخير 
نشان می دهد در پی 7 بار ركورد شكنی 

ش��اخص بورس، باالترين ع��ددی كه به 
ثبت رس��يده بود 19 ه��زار واحد در 13 
دی م��اه بود ام��ا تا قبل از اي��ن تاريخ به 
داليلی از جمله سير نزولی و طبيعی بازار 
س��هام در نيمه دوم سال، حاكم شدن جو 
روانی بر ب��ازار و نياز به اصالح قيمت و 
ديگر عوامل نتوانسته بود از خط مقاومت 
19 هزار واحدی عبور كند. به اين ترتيب 
ركورد جديدی در تاريخ 43 س��اله بازار 
سهام به دست آمد تا بعد از 30 فروردين، 
19 ارديبشهت، 22 تير، 11 و 27 مردادماه، 
17 مهرماه و 13 دی ماه كه شاخص موفق 
به ثبت ركوردهای 13 تا 18 هزار و 937 
و 19 هزار واحدی شده بود، قله جديدی 
فتح شده باش��د. با اين اوصاف اين متغير 
ك��ه بيانگر وضعيت عموم��ی و كلی بازار 
س��هام بوده و در آغاز س��ال بر روی 12 
هزار و 537 واحد قرار داش��ت از ابتدای 

س��ال تاكنون 8 بار ركورد شكنی كرده تا 
در مجم��وع 7 هزار و 521 واحد به ارقام 
ش��اخص اضافه شود. اين در حالی است 
كه ب��ا توجه به ادغام دو ش��اخص كل و 
قيمت و بازده نقدی و همچنين با در نظر 
گرفتن تقسيم سود بيش از 9 هزار ميليارد 
تومانی شركت ها در مجامع سال جاری، 

عمده جهش ش��اخص در اصل ناش��ی از 
تقسيم سود شركت ها است. براساس اين 
گزارش، حس��ن قاليباف اصل مديرعامل 
ش��ركت ب��ورس در ارتباط ب��ا عوامل و 
داليل مؤث��ر در ثب��ت ركوردهای جديد 
شاخص معتقد است در حالی كه عملكرد 
مثبت ش��ركت ها در كنار تقس��يم س��ود 

س��االنه، باعث رش��د قيمت ها و شاخص 
شده اند كه انتظار می رفت با اجرايی شدن 
قانون هدفمند كردن يارانه ها، بازار س��هام 
در كوت��اه مدت با جو روانی منفی مواجه 
ش��ود ولی آمار معام��الت روزانه و روند 
ش��اخص در روز های اخير نشان داد اين 

موضوع اثر روانی منفی به  همراه ندارد. 

حاکمیت ثبات سیاسي و اقتصادي در ایران مقتدر 

شاخص بورس با هدفمندي یارانه ها قله 20 هزار واحدي را فتح كرد

عضو كميس��يون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت:  قانون هدفمندی يارانه ها به 
ش��رط اجرای كامل طرح تحول اقتصادی،  
كش��ور را از نابس��امانی اقتص��ادی نجات 

خواهد داد. 
حج��ت االس��الم والمس��لمين س��يد ناصر 
موس��وی الرگانی در گفتگو ب��ا ايرنا افزود:  
هدفمندی يارانه ها از ابتدای انقالب مطرح 
ب��ود اما اين طرح اجرايی نش��د. وی گفت:  
دولت ه��ای قبلی اين ط��رح را با امكاناتی 
كه داشتند،  بهتر می توانستند،  اجرا كنند اما 
اي��ن كار را نكردند. نماين��ده فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی افزود:  اگر شجاعت 
و پيگيری ه��ای اين دولت نبود، بی ش��ك 
اين طرح به قانون تبديل نمی ش��د و اينك 
اجرايی هم نمی ش��د. وی گفت:  اگر طرح 
تحول اقتصادی كه شامل هفت بند از جمله 
نظام اصالح نظام مالياتی و گمركی، اصالح 
 نظام پولی و بانكی اس��ت، اجرايی نش��ود،  
نمی توان به اين قانون دلخوش كرد چرا كه 

الزامات اين قانون اجرای كامل طرح تحول 
اقتصادی است. 

حج��ت االس��الم موس��وی اف��زود:  قانون 
هدفمندی يارانه ها را به تنهايی نمی توان با 
بحث يارانه ها و اصالح حامل های انرژی 
به مقصود رساند. وی هشدار داد:   اگر دولت 
بس��ته های حمايتی الزم را در بخش های 
صنعت،  اقتصاد و كش��اورزی و نيز حمل و 
نق��ل اجرايی نكند،  به ط��ور حتم اين قانون 
با مش��كل رو ب��ه رو خواهد ش��د. حجت 
االسالم موس��وی همچنين همراهی مردم با 
دولت و نيز س��اير قوا را برای بهتر اجرايی 
ش��دن اين قانون ضروری دانست و گفت:  
قانون هدفمندی يارانه ها در مس��ير درستی 
ق��رار گرفته،  اما نظارت و كنترل دولت بايد 
بيش��تر ش��ود. وی در خاتمه با ابراز برخی 
نگرانی ه��ا در بخش ه��ای مختلف،  گفت: 
اين نگرانی ها در وهله كنونی و آغازين آن 
طبيعی است،  اما در دراز مدت اين قانون به 

نفع آحاد جامعه خواهد بود. 

وزي��ر بازرگان��ی گفت: اجرای بس��ته های 
حمايت��ی ب��ه تدري��ج نوعی نوس��ازی در 
حوزه ه��ای تولي��د و توزي��ع را ب��ه همراه 

خواهد داشت. 
مهدی غضنفری در ادامه س��فرهای استانی 
هي��أت دول��ت ب��ه اس��تان ي��زد در جمع 
نمايندگان اتاق بازرگانی با تأكيد بر اهميت 
اجرای بس��ته های حمايت��ی، افزود: اجرای 
بس��ته های حمايتی ساالنه موجب نوسازی 
20 درصد در حوزه ه��ای توليد و تجارت 
می شود كه در پايان برنامه پنج ساله به طور 
قطع ش��اهد به كمال رس��يدن اين حوزه ها 

خواهيم بود. 
وی اب��راز امي��دواری ك��رد با آغاز س��اير 
محورهای طرح تحول اقتصادی به دس��تور 
رئيس جمهور كه از س��ال آينده در دستور 
كار قرار می گيرد، كش��ور ش��اهد رش��د و 
ش��كوفايی ساير بخش های اقتصادی باشد. 

ب��ه اعتق��اد وزي��ر بازرگانی اج��رای قانون 
هدفمن��دی يارانه ها فرصت خوبی را برای 
نوس��ازی و بهس��ازی بخش صنعت فراهم 
كرده و قانون نيز پيش بينی های الزم را در 

اين خصوص در نظر گرفته است. 
حذف رانت ها و ش��كوفايی اقتصاد ملی از 
ديگر مزايای قانون هدفمندی يارانه ها بود 
كه غضنفری در جمع فعاالن اتاق بازرگانی 

در يزد درباره آن سخن گفت. 
وی اف��زود: همزم��ان با همي��اری مردم در 
اج��رای قان��ون هدفمن��دی توليدكنندگان، 
توزيع كنندگان و اصناف به نحو شايسته ای 
مسئوالن را در اجرا ياری كرده اند كه جای 

تقدير و سپاس دارد.
وی در ادامه با تأكيد بر توانمندی تجار استان 
ي��زد، عنوان كرد: فعاالن بخش خصوصی و 
صادر كنندگان اين استان نقش مهمی را در 

توسعه صادرات ايفا می كنند. 

نماینده مجلس: 
هدفمندي یارانه ها به شرط اجراي طرح تحول، 

 اقتصاد کشور را نجات مي دهد 

وزیر بازرگاني:
  بسته هاي حمایتي، نوسازي تجارت و تولید 

را به همراه دارد 

نقطه

رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس با 
اش��اره به گذش��ت يك ماه از اجراي 
يارانه ه��ا،  ك��ردن  هدفمن��د  قان��ون 
اقدام ه��اي دولت در اجراي اين طرح 

را موفق ارزيابي كرد.
ارس��الن فتحي پ��ور نماين��ده م��ردم 
كليب��ر و رئي��س كميس��يون اقتصادي 
مجل��س در گفتگو با فارس با اش��اره 
به اج��راي يك ماهه قان��ون هدفمند 
كردن يارانه ها، اظهار داش��ت: شواهد 
و قرائ��ن از موفقيت دولت در اجراي 
قانون هدفمند كردن يارانه ها حكايت 

مي كند. 
وي ب��ا بي��ان اينكه دول��ت در اجراي 
قان��ون هدفمند ك��ردن يارانه ها موفق 
به ش��يب قيمت ها و تورم شده است، 

افزود: مجلس ش��وراي اسالمي نيز در 
يك ماه گذش��ته تمامي همكاري الزم 
را با دولت انجام داده است؛ البته بايد 
گفت ك��ه ما هر 6 م��اه يكبار به طور 
كلي وضعيت اج��راي هدفمند كردن 
يارانه ها را بررس��ي و ب��ر آن نظارت 

خواهيم كرد. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس با 
بيان اينكه جلس��ه هاي اقتصادد ان هاي 
كش��ور با اعضاي كميسيون اقتصادي 
مجلس ب��ه ص��ورت م��داوم برگزار 
مي ش��ود، گفت: اقتصاد دان ه��ا نيز از 
نح��وه هدفمند ك��ردن يارانه ه��ا ابراز 
البت��ه برخي  رضاي��ت كامل دارن��د، 
نواقص نيز وجود دارد كه نمي توان آن 

را ناديده گرفت. 

اجرای موفقيت آميز تعميرات برنامه ريزی شده  6 
ماهه در خطوط گالوانيزه و رنگی در آذرماه امسال 
به دس��ت توانای كاركنان ش��ركت ف��والد مباركه 

صورت گرفت.
مهندس عليرضا گندمكار، رئيس خطوط گالوانيزه 
و رنگ��ی با اعالم اين خبر گف��ت: تعميرات برنامه 
ريزی ش��ده خطوط گالوانيزه و رنگی كه از ابتدای 
راه اندازی اين واحد تاكنون توسط شركت پيمانكار 
ب��ا همين امكان��ات موجود ص��ورت می گرفت از 
چهارم ديماه س��ال جاری با 20 ه��زار و 854 نفر 
ساعت در قالب 3 هزار و 316 فعاليت برای اولين 
بار توس��ط كاركنان غيور فوالد مباركه شروع و در 

پانزدهم دی ماه همين سال به پايان رسيد.
وی با اشاره به اينكه توقفات برنامه ريزی شده برای 
واحد گالوانيزه به مدت 8 روز و برای واحد رنگی 
به مدت 7 روز برنامه ريزی شده بود، افزود: عمليات 
تعميرات در زمان مقرر انجام پذيرفت و با توجه به 
تغيير زمان توقف فوالدس��ازی و نوردپيوسته )سبا( 
و همزمان��ی آن با توقف واح��د گالوانيزه و رنگی 
بالطبع محدوديت هايی برای واحدهای س��رويس 

دهنده تعميرات در فوالد مباركه ايجاد ش��ده كه در 
همين راستا واحد گالوانيزه و رنگی با بهره بردن از 
توان كليه پرس��نل تعميرات و توليد خود توانست 
60/3 درصد نفر س��اعت موردنياز برای اين توقف 
را از واح��د خود و مابقی نيروی انس��انی موردنياز 
 CEM ،ناحي��ه به ميزان 29/8 درصد CEM را از
مركزی به ميزان 8/2 درصد و از ساير خطوط نورد 

سرد 2 به ميزان 1/7 درصد تأمين نمايد.
رئيس خطوط گالوانيزه و رنگی تصريح كرد: طی 8 
س��الی كه از ابتدای راه اندازی اين واحد می گذرد، 
برای اولين بار است كه اين توقف بدست كاركنان 
و امكانات موجود ف��والد مباركه صورت می گيرد 
و باتوج��ه به حجم باالی فعاليت ها و تعداد نفرات 
به كار گرفته ش��ده در شيفت كه در روزهای پيك 
كاری اين واحد به 181 نفر در هر شيفت می رسيد، 
نياز به برنامه ريزی دقيق و منظم و همچنين كنترل 
مس��تمر برنام��ه MS PROJECT  داش��ت ك��ه 
اي��ن مهم در اي��ن توقف با اقدام ه��ای قابل توجه 
 كاركن��ان واحد گالوانيزه و رنگ��ی به خوبی انجام 

پذيرفت.

در اولين نمايش��گاه دس��تاورد های بومی  س��ازی 
و خودكفاي��ی صنع��ت و معدن ك��ه از تاريخ 16 
لغايت 21 دی م��اه در مصلی تهران برگزار گرديد، 
شركت فوالد مباركه اصفهان به عنوان شركت برتر 
و پيش��رو در عرصه بومی س��ازی و خودكفايی در 
حوزه معدن و صنايع معدنی برگزيده شد و لوح و 
تنديس ويژه هيأت داوران به فوالد مباركه اصفهان 

اهداء گرديد.
 ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ف��والد مباركه در 
مراسم اختتاميه اين نمايشگاه كه با حضور تعدادی 
از نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی و معاونين 
وزي��ر صنايع و معادن و جمع��ی از فعاالن صنعتی 
برگزار گرديد، به 40 پروژه برگزيده و 12 ش��ركت 
 صنعت��ی و معدن��ی لوح تقدي��ر و تندي��س اهداء 
گردي��د كه در اين خصوص ش��ركت فوالد مباركه 
اصفهان عالوه بر كسب عنوان شركت برتر و پيشرو 
در بومی س��ازی و خودكفاي��ی، به عنوان س��ومين 
 غرف��ه برتر نمايش��گاهی انتخاب گردي��د و الواح 
تقدي��ر و تندي��س وي��ژه اي��ن مراس��م توس��ط 
و  صناي��ع  وزي��ر  مع��اون  پ��الرک،  مهن��دس 

مع��ادن و رئي��س هي��أت عامل س��ازمان توس��عه 
 و نوس��ازی مع��ادن و صناي��ع معدن��ی اي��ران به 
نماينده ش��ركت فوالد مباركه، محسن خزايی مدير 

روابط عمومی، اهدا گرديد.
بنابر همين گزارش در اين مراس��م مهندس پالرک 
با اش��اره به اينكه خودكفايی بيش از 95 درصد در 
توليد فوالد و س��يمان حاصل ش��ده اس��ت افزود: 
تا ام��روز در بخش های مختل��ف صنعت و معدن 
پيش��رفت های قابل مالحظه ای داشته ايم به گونه ای 
كه ظرف يكی  دو س��ال آينده در بخش عمده ای از 
صنايع كشور هيچ گونه وابستگی به ديگر كشور ها 

نخواهيم داشت.
ايشان با اشاره به اينكه نخستين نمايشگاه بومی سازی 
و خودكفايی صنعت و معدن ايران نش��ان داد كه ما 
توانس��ته ايم در بخش های مختلف ب��ه خودكفايی 
برسيم افزود: در بومی سازی صنعت فوالد در حال 
حاضر به بيش از 90 درصد رسيده ايم ضمن اينكه 
در بخش س��يمان به بيش از 95 درصد خودكفايی 
رسيده ايم كه به زودی آن 5 درصد باقی مانده را هم 

محقق خواهيم ساخت.

دكتر هادی مقدسی نايب رئيس كميسيون اجتماعی 
مجلس ش��ورای اس��المی و نماين��ده محترم مردم 
بروجرد كه به اتفاق جمعی از اعضاء اين كميسيون 
از ف��والد مبارك��ه بازديد می نمودن��د در گفتگو با 
خبرنام��ه فوالد با بيان اي��ن مطلب كه فوالد مباركه 
نمادی موفق از عدالت محوری در كش��ور اس��ت 
گفت: با وجود مديريت بس��يار توانمند و فعال در 
اين ش��ركت و تالش و كوشش مديران و كاركنان 
سختكوش فوالد مباركه مصوبه هيأت دولت مبنی 
بر عقد قرارداد مستقيم با كاركنان پيمانكار به خوبی 
اجرا ش��ده و مديري��ت اين ش��ركت مدافع اصلی 
كاركن��ان قرارداد مس��تقيم اين پ��روژه را به خوبی 

هدايت نموده است. 
ايش��ان افزود: كميسيون اجتماعی مجلس به عنوان 
متول��ی نظارت و توس��عه بحث اش��تغال، تعاون و 
رف��اه اجتماعی تالش می كند تا تمامی برنامه ها و 
آرمان های دولت در جهت اشتغال زايی و عدالت 
محوری تحقق پيدا كند و با فراهم نمودن بسترهای 
قانونی اي��ن ام��كان را فراهم نمايد ت��ا بنگاه های 
اقتصادی بتوانند در اين خصوص برنامه ريزی الزم 

داشته باشند. 
دكت��ر مقدس��ی در ادام��ه گفت: ام��روز با حضور 
در فوالد مباركه و مش��اهده دس��تاوردهای انقالب 
اس��المی به واقع شعار »ما می توانيم« را در تمامی 
خطوط توليد مشاهده كرديم و ما را بسيار اميدوار 
كرد ب��ا وجود اينكه تهديدهای دش��منان، كش��ور 
عزيزم��ان به خ��ود كفايی الزم رس��يده و در آينده 
می تواند حرف های بسيار زيادی در صنعت فوالد 

برای جهان داشته باشد. 

قيمت جهان��ي نفت كه 
هفته گذش��ته با افزايش 
نس��بي رو به رو شده بود 
43 س��نت كاهش يافت 
و ب��ه 91.11 دالر در هر 
بشكه رس��يد. به گزارش 
فارس قيمت هر بش��كه 
نفت س��بك آمري��كا در 
ب��ازار نيوي��ورک ب��راي 
تحوي��ل در ماه فوريه با 43 س��نت كاهش به 91/11 
دالر رسيد. قيمت نفت روز جمعه با 14 سنت افزايش 
به بيش از 91/54 دالر رس��يده بود. وزير نفت ايران و 
رئي��س دوره اي اوپك تأكيد كرد تا كنون هيچ يك از 
اعضاي اوپك خواس��تار برگزاري نشست فوق العاده 
اين س��ازمان نش��ده اند. وي اف��زود 100 دالر قيمت 
واقعي هر بشكه نفت است و اين قيمت نبايد موجب 

نگراني توليد كنندگان و مصرف كنندگان نفت شود. 
در عين حال كريس��توفر دي مارگري رئيس شركت 
نفتي توتال فرانسه تصريح كرد اقتصاد جهاني در حال 
رش��د و رونق اس��ت و افزايش قيمت نفت تهديدي 
جدي عليه اين مس��ير و روند اس��ت. وي افزود بهتر 
است قيمت نفت خيلي س��ريع و تا اين حد افزايش 
پيدا نكند تا اقتصاد جهاني به رش��د و رونق باثبات و 
پايدار دس��ت يابد. افزايش ارزش دالر يكي از داليل 
مهم كاهش قيمت نفت عنوان شده است. قيمت نفت 
برنت درياي ش��مال در اين روز نيز 7 س��نت كاهش 
يافت و به بش��كه اي 98/33 دالر رسيد. در حالي كه 
كش��ورهاي غربي چنين القاء مي كنند كه نفت 100 
دالري تهديدي براي اقتصاد جهاني است كشورهاي 
 اي��ران، ونزوئ��ال و ليبي هرگونه تش��كيل نشس��ت 
فوق العاده اوپك را در صورت رس��يدن نفت به 100 

دالر رد كرده اند. 

موفقیت 
دولت در 
اجراي 

یك ماهه 
قانون 

هدفمند 
كردن 
یارانه ها

اجرای موفقیت آمیز تعمیرات برنامه ریزی شده 
شش ماهه در واحد گالوانیزه و رنگی

فـوالد مباركـه اصفهان شركت برتر 
در عرصه بومی سازی و خودكفایی

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

فوالد مباركه نمادی موفق از عدالت محوری در كشور 

قیمت 
جهاني 

نفت کاهش 
یافت

اخبار شركت فوالد مباركه

روند صعودی و رکوردشکنی های 
شاخص بورس در حالی برای مدتی 

اواسط مهرماه به پایان رسیده 
بود که امروز رکورد تازه ای برای 

دماسنج بازار سهام 43 ساله کشور 
به ثبت رسید
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 تقويت و بهبود وضعيت صنايع دس��تی می تواند منجر به توس��عه بومی 
ايران گردد. اين فرضيه با مقدمات زير قابل فهم می شود:

1( اي��ران، كش��وری اس��ت دارای بي��ش از 150 ن��وع صنعت دس��تی. 
اي��ن صناي��ع كه ويژگی اصلی آنه��ا انجام بخش اعظمی از كار توس��ط 
 »دس��ت« اس��ت، در منطقه های عش��ايری، روس��تايی و ش��هری ايران 

گسترده اند.
2(  دانش فنی تمامی اين صنايع، بومی است؛ يعنی شاغالن حوزه صنايع 
دس��تی، كل فرايند كار را سينه به س��ينه آموخته اند و به همين شيوه، به 

نسل های بعدی منتقل می كنند.
3( م��واد خام مورد نياز برای اين صناي��ع )همچون انواع الياف، چوب، 
فلز، شيش��ه، سنگ و...(، در بيشتر منطقه ها توليدو يافت می شود و يا با 

فنون بومی ديگری توليد می شوند.
4( به دليل دسترس��ی آسان به مواد خام و داشتن دانش فنی، هزينه تمام 

شده برای اين صنايع نسبت به صنايع ديگر كمتر است.
5( صنايع دس��تی عالوه بر بعد صنعتی فنی و اقتصادی خود، دارای بعد 
فرهنگی نيز هس��ت؛ بدين معنا كه س��اخت صنايع دستی، تجربه امری 
هنری نيز می باش��د. ما در اين صنايع شاهد زيبايی شناسی بومی هستيم 

كه همچون شكلی است برای محتوای فرهنگ. 
بنابراين صنايع دستی، عالوه بر ميراث مادی، ميراث معنوی كشور را نيز 
در خود دارد. اكنون می توان فرضيه مطروحه را بيش��تر بسط داد: ايران 
كش��وری اس��ت كه به اصطالح در حال گذار از وضعيت پيشامدرن به 
مردن اس��ت؛ صنايع بزرگ و كارخانه های عظيم در ايران، كه بخشی از 

فرآيند نوس��ازی را انجام می دهند، ب��ه صنايع مدرن وارداتی اختصاص 
يافته اند )البته در س��طحی ن��ازل(. دغدغه صنعتی ايران، در حال حاضر 
اين اس��ت كه بتواند در اين صنايع مدرن، به همپای غرب برس��د و يا از 
خ��ود خالقيت ها و نوآوری های ويژه ای نش��ان دهد. اما اين همه در 

خصوص حوزه ای از صنعت صورت می گيرد كه:
1( دانش فنی آن وارداتی است. 

2( بخشی از مواد خام نيز وارداتی است.
3( به همين سبب هزينه ها نيز افزايش می يابد.

4( زمينه توليدی اجتماعی فرهنگی اين صنايع ايران نبوده اس��ت. با اين 
همه، نتيجه اين امر چه بوده است: توسعه ناموزون و بی هويت. 

ناموزن از اين جهت كه اين توس��عه صنعتی با توسعه فكری و فرهنگی 
مالزم آن همراه نبوده و به اصطالح به تأخر فرهنگی در معنايی وس��يع 
منجر شده اس��ت و بی هويت از جهت اينكه، چيزی توليد می شود كه 
نسبت به عناصر هويتی كشور، بی ارتباط است. اما روی ديگر اين سكه 

را نيز ببينيم. 
هم اكنون بخش اعظمی از طبقات پايين ايران، در صنايع دس��تی اشتغال 
دارند، به ويژه فرش. به عنوان مثال اش��تغال به هنر صنعت فرش، عالوه 
ب��ر اينكه هيچ منزلت اجتماعی ندارد، بلكه بيش��تر برچس��ب زنی منفی 
ني��ز صورت می گيرد. آيا هنرمندان كش��ور مس��تحق چنين بی مهری و 
فاصله گيری اجتماعی هستند؟ منزلت پايين اجتماعی باعث می شود تا 

درآمدهای شاغالن نيز اندک شود. 
از سوی ديگر، سازمان های متولی امر، به ويژه »سازمان ميرات فرهنگی، 

صنايع دس��تی و گردشگری«، كه مس��ئول احياء، حمايت و تقويت اين 
صنايع اند، تا حدودی س��كوت كرده اند. از اين رو، جمعيت ش��اغل در 
اين حوزه، بنا به نظريه كنش عقالنی، كار در مشاغل ديگر را پر فايده تر 

می يابند. 
بنابراين بيشتر به كارگری س��اختمای روی می آورند. اين انتقال شغلی 
تأثيره��ای جبران ناپذيری بر صنايع دس��تی می گذارد: كم كم دانش فنی 
اين صنايع نيز به ميزانی كه از ش��اغالن آن كم می ش��ود، انتقال نيافته و 

از بين می رود. 
در طوالن��ی مدت، برخ��ی از صنايع ديگر بدون متول��ی خواهند بود و 
آنها نيز از بين خواهند رفت و.... عدم مديريت مناس��ب، بازار برخی از 
اي��ن صنايع، به ويژه فرش، آس��يب های جدی دي��ده و اين امر خود بر 
وضعيت توليدكنندگان داخلی و انگيزه توليد تأثير منفی گذاش��ته است. 
بی توجهی به هويت ملی خود را در بی توجهی فزاينده به صنايع دستی 

نيز نشان می دهد. 
هيچ كش��وری با انكار س��نت های مادی و معنوی خود به توسعه دست 
نيافت��ه اس��ت. اگر صدها بار توس��عه ای غير بوم��ی را آزموده ايم، فقط 
يك بار هم توس��عه ای مبتنی بر داش��ته های مادی و معنوی درونی را 
بيازماييم. به راس��تی، ما با داشتن چنين صنايع دستی غنی و گسترده ای، 
با آنها چه برخوردی خواهيم داش��ت؟ آيا اج��ازه می دهيم همين روند 
تضعيف ادام��ه يابد؟ آيا همچنان به بی توجهی خ��ود خواهيم افزود تا 
يكی از مهم ترين كانون های بومی خود را از دست دهيم و به فرآيند از 

خود بيگانگی بيفزاييم؟ 

حوض خانه باغ نگارس��تان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اين روزها 
ش��اهد انتقال اش��ياي موزه هنرهاي ملي اس��ت. اين اش��يا با هدف آنچه 
»افزايش تعداد بازديدكنندگان« دانسته شده است، به ارگ آزادي )ساختمان 
پيش��ين سازمان ميراث فرهنگي كش��ور( منتقل مي شوند. به گزارش ايسنا، 
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 18 دي ماه در هشتمين نشست 
رسانه اي خود با اعالم خبر انتقال اشياي اين موزه، گفت: ما موظف هستيم 
طب��ق قانون، موزه هاي تخصصي را گس��ترش دهيم. مكان موزه هايي مانند 
قرآن و هنرهاي ملي در جاي خوبي نيس��ت و هر دو مشكل مراجعه كننده 
دارند. آن ها در محيط اداري قرار دارند و امكان ورود مردم به آن ها به راحتي 
فراهم نيس��ت، به همين دليل تصميم گرفتيم ساختمان مركزي ارگ آزادي 
به موزه هنرهاي ملي ايران اختصاص يابد. به گزارش ايس��نا، حوض خانه 
باغ نگارستان در جنوبي ترين قسمت قصر و باغ نگارستان واقع شده است 
و اكنون وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي در آنجا قرار دارد. اين مجموعه 
توسط دو معمار زبده )عبداله خان و آقاجاني اصفهاني( ساخته شده و جزو 
بناهاي متعلق به دوره قاجار اس��ت كه به عنوان تفرجگاه ش��اهان قاجار از 
آن اس��تفاده مي شد و در سال 1309 هجري شمسي توسط مرحوم »حسين 
طاهرزاده بهزاد« به موزه هنرهاي ملي ايران تغيير شكل يافت. درباره انتقال 
 اين اش��يا، مديركل ميراث فرهنگي و گردش��گري اس��تان تهران به ايس��نا 
گفت: فضاي موزه هنرهاي ملي ايران، فضاي نامناس��بي اس��ت. اين موزه 
در حياط پش��تي وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي و بين خودروهاي اين 
وزارتخان��ه قرار دارد. محمدابراهيم الريجاني با اش��اره به قرار گرفتن اين 
موزه جزو صنايع مستظرفه در زمان هاي گذشته، ادامه داد: جابه جايي اشياي 
موجود در موزه به ارگ آزادي بزرگ ترين كمك را به صنايع مس��تظرفه و 
موزه هنرهاي ملي مي كند، چون يك فضاي مستقل،  فرهنگي و ساختماني 

با معماري مناس��ب است كه به اين موزه و چند موزه ديگر اختصاص داده 
مي شود. براس��اس اين گزارش، برخي اشياي موزه هنرهاي ملي به دوران 
پادشاهان قاجار متعلق است و در صورت اطالع رساني مناسب، گردشگران 
و عالقه مندان را مي تواند جذب كند. در اين باره، الريجاني معتقد است كه 
جابه جايي اش��ياي اين موزه در كاركرد فرهنگي موزه تأثير نخواهد داشت. 
وي جابه جايي اين اش��يا را با نمايش اش��ياي تاريخي ايران در كشورهاي 
ديگر مقايس��ه كرد و گف��ت: اقالم زيادي از آثار ايران��ي در موزه هاي دنيا 
به نمايش در مي آيد. اكنون نيز اش��ياي موزه هنرهاي ملي از بهارس��تان به 
خيابان آزادي و در فضايي بهتر برده مي شود كه به اعتقاد من، بهترين كمك 

به موزه هنرهاي ملي است. 
وي در پاس��خ به اين پرسش كه چرا اشياي اين موزه كه متناسب با فضاي 
حوض خانه باغ نگارستان است و هركدام مانند اشياي موجود در كاخ هاي 
س��عدآباد و نياوران با فضا ارتباط دارد، بايد به جاي ديگري منتقل ش��ود؟ 
اظهار كرد: فضاي كنوني موزه هنرهاي ملي، در كل يك س��الن 700 متري 
اس��ت كه اگر انبار و دفتر موزه را از آن جدا كنيم، مس��احت كم تري دارد 
و آث��ار تفرجگاهي در آن نيس��ت. ما موقعيت تاريخ��ي موزه هنرهاي ملي 
را قبول داريم، ولي اكنون پتانس��يل موزه بيش تر از آن اس��ت كه بخواهيم 
آن را در پاركينگ وزارت ارش��اد محصور كني��م. مديركل ميراث فرهنگي 
و گردش��گري اس��تان تهران بيان كرد: فضايي مانند ارگ آزادي كه اكنون 
پارتيش��ن ها و فضاهاي اداري آن جمع و تخليه ش��ده است، آمادگي دارد 
جايگاه واقعي اين موزه را نشان دهد. الريجاني اعتقاد دارد جابه جايي موزه 
هنرهاي ملي بهترين تصميمي است كه براي اين موزه مي توان گرفت، يك 
س��اختمان بهت��ر و مرتب تر با موقعيت مكاني بهتر ب��راي اين موزه در نظر 

گرفته شده است. 

گلیم نقش برجسته 
شایسته تبدیل به صنعتي پایدار 

گلي��م نقش برجس��ته از جمل��ه صنايع 
دستی اصيل و سنتی استان ايالم، قابليت 
تبديل شدن به يك صنعت پويا و پايدار 
را دارد. به گ��زارش ميراث آريا، معاون 
سياس��ی امنيت��ی اس��تانداری اي��الم در 
نشست شورای برنامه ريزی استان ايالم 
بيان كرد:گليم نقش برجس��ته اين استان 
دارای ش��هرتی جهانی اس��ت كه اكنون 
مش��تريان بس��ياری در داخ��ل و خارج 

كشور دارد. 
ال��ه رحمانی  حجت االس��الم صحبت 
ادام��ه داد: اگر بتوان با س��از و كارهای 
الزم تبليغ��ی، اي��ن موض��وع را به يك 
فرهنگ بومی تبديل كرد، زمينه اش��تغال 

زن��ان ايالم��ی نيز مهي��ا خواهد ش��د. 
امنيتی اس��تانداری ايالم  معاون سياسی 
 افزود: اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری استان بايد با خريد 
اين گليم ها در قدم اول ايجاد انگيزه و 
نشاط را در بين بافندگان به وجود آورد. 
رحمانی افزود: در چند سال اخير بحث 
گليم برجس��ته ايالم كه ب��رای اولين بار 
در كشور بافت ش��ده، با استقبال گرمی 
مواجه شده است. معاون استاندار ايالم 
تأكيد كرد: تالش می شود كه با معرفی 
اين صنايع دستی زمينه الزم برای توسعه 
و صنعتی ش��دن اين هنر در استان ايالم 

بيش از پيش فراهم شود.

با هدف بهره مندی صنعتگران كشور از 
تس��هيالت، اطالعات فعاالن اين بخش 
در سامانه مشاغل خانگی وزارت تعاون 
ثبت می ش��ود. به گزارش مي��راث آريا، 
نخستين نشست دس��تگاه های مرتبط با 
موضوع مش��اغل خانگی كشور با هدف 
تعيين وضعيت تسهيالت قابل اعطاء به 
صنعتگران اين بخش، در وزارت تعاون 
برگ��زار ش��د. بنابراين گ��زارش انجام 
مباح��ث تئوريك و گردآوری اطالعات 
مرتب��ط با زي��ر مجموعه های مش��اغل 
خانگ��ی كش��ور در وزارت كار و امور 

اجتماعی پيگيری شده است. 
مقرر ش��د دستگاه ها و ارگان های مرتبط 
ط��ی آخرين نشس��ت در وزارت كار و 
ام��ور اجتماع��ی بس��ته حمايت��ی خود 
را ب��ه وزارت كار و ام��ور اجتماع��ی 
تحويل دهند. بر همين اس��اس معاونت 
صنايع دستی كش��ورمان نيز چندی پيش 
بس��ته حمايتی مشاغل خانگی در حوزه 
صنايع دستی و هنرهای سنتی به وزارت 

كار و امور اجتماعی تحويل داد. 
معاونت صنايع دستی در اين بسته حمايتی 
برای 200 رش��ته صنايع دستی كشور در 
قالب های يكس��ان اطالعات مش��خصی 
ارايه كرده اس��ت. اين گزارش حاكی از 

آن اس��ت كه در اي��ن قالب ها اطالعات 
كاملی از تعاريف رشته ها، مراحل توليد، 
اس��تاندارد فضای كارگاهی، اعتبار مورد 
نياز توليد و استان  توليد كننده گردآوری 
ش��د، ضمن اينكه اقدام مذكور با هدف 
مش��خص ش��دن ميزان تس��هيالتی كه 
بايد ب��ه صنعتگران رش��ته های مختلف 
اختصاص داده ش��ود، ص��ورت گرفت. 
سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری كشور )معاونت صنايع دستی( 
يكی از س��ازمان های پي��ش رو در ارايه 
دس��تورالعمل حمايتی و نظارتی و بسته 

حمايتی بوده است. 
بنابر اعالم معاونت صنايع دستی، وزارت 
تعاون مسئوليت اعطای تسهيالت مورد 
نظر را به فعاالن مشاغل خانگی برعهده 

خواهد داشت. 
ب��ه همين منظور وزارت تعاون س��امانه 
ثب��ت مش��اغل خانگ��ی را راه ان��دازی 
ك��رده تا دس��تگاه ها و ارگان های مرتبط 
اطالع��ات م��ورد نظ��ر را وارد كنن��د. 
معاونت صنايع دستی كشور نيز با توجه 
به گ��ردآوری اطالع��ات صنعتگران در 
بانك جام��ع، مش��خصات و اطالعات 
فعاالن مشاغل خانگی را در اين سامانه 

به ثبت می رساند.

معاون صنايع دستی كشور از اجرای 70 
طرح عمرانی- آموزش��ی صنايع  دستی 
 و هنره��ای س��نتی در 21 اس��تان خبر 

داد. 
تهمين��ه دانيال��ی مع��اون صنايع دس��تی 
كش��ور در اي��ن باره ب��ه مي��راث آريا، 
گف��ت: اي��ن طرح ه��ا طی ش��ش ماهه 
 نخست س��ال جاری به مرحله اجرا در

آمده اند. 
وی اضاف��ه ك��رد: مجم��وع اعتباری كه 
ب��رای اجرای اين طرح ها از س��وی 21 
استان كشور تا به حال هزينه شده، بيش 

از 974 ميليون تومان است. 
 م�ع��اون ص�ن��ايع دس����ت�ی كش���ور 
اف��زود: بودجه مورد نياز ب��رای اجرای 
از  عمران��ی  و  آموزش��ی  طرح ه��ای 
 مح��ل اعتبارهای اس��تانی تأمين ش��ده

 است. 
اين اس��تاد دانشگاه بيان داشت: هر ساله 
از مح��ل اعتبارهای اس��تانی، بودجه ای 
طرح ه��ای اج��رای  و  انج��ام   ب��رای 
عمرانی- آموزش��ی صنايع دستی در نظر 

گرفته می شود. 
دانيال��ی با اش��اره به اينك��ه مجری اين 

طرح ها در اس��تان های مختلف متفاوت 
بود ه اند، اظهار داشت:  بخشی از طرح ها 
توس��ط معاونت ه��ای اس��تانی و بخش 
ديگر به بخش غير دولتی واگذار ش��ده 
اس��ت. وی تأكي��د ك��رد: در طرح هايی 
ك��ه به بخش غي��ر دولتی واگذار ش��د، 
معاونت  های صنايع دستی استان ها نقش 

نظارت را برعهده داشته اند. 
معاون صنايع  دس��تی كش��ور طرح های 
عمران��ی- آموزش��ی را ش��امل م��وارد 
مختلفی دانس��ت و گف��ت: اين طرح ها 
كارگاه ه��ای  تجهي��ز  چ��ون  م��واردی 
آموزشی صنايع دستی، واگذاری آموزش 
و اجرای آموزش رش��ته های مختلف را 
در برمی گي��رد. دانيال��ی در ادامه افزود: 
بيشترين ميزان طرح ها در استان سيستان 
و بلوچس��تان و اردبي��ل ب��ا 14 و 11 
 طرح ص��ورت اجرايی به خ��ود گرفته

است.
 اي��ن مق�����ام مس���تئول خاطرنش���ان 
كرد: مجموع اعتبار طرح های آموزش��ی 
و عمرانی صنايع دستی در استان ها بيش 
از اين اس��ت كه هنوز بخش��ی از آن ها 

اختصاص نيافته است.

رئي��س اداره مي��راث فرهنگی س��ازمان 
منطق��ه آزاد قش��م گفت: ط��ی عمليات 
آواربرداری، پيگردی و عمليات تنظيف 
در قلعه پرتغالی ها در منطقه آزاد قش��م 
تعدادی اش��يای تاريخی مربوط به دوره 

صفوی كشف شده است. 
اداره  رئي��س  زاده،  دش��تی  عبدالرض��ا 
مي��راث فرهنگی س��ازمان منطق��ه آزاد 
قش��م با اع��الم اي��ن خبر اف��زود: طی 
عمليات آواربرداری، پيگردی و عمليات 
تنظي��ف قلعه پرتغالی ه��ا در منطقه آزاد 
قش��م، تعدادی اش��يای تاريخی مربوط 
به دوره صفوی كش��ف ش��د كه در اين 
راستا می توان به يك عدد سنگ آسياب 
دس��تی و تعداد فراوانی قطعات سفالی 
به رنگ های آبی و س��فيد، سفال سالدن 
و س��اير س��فال های منقوش و لعاب دار 
ك��ه در آوار شكس��ته و پراكنده ش��ده 
 بودند اش��اره ك��رد كه در ح��ال حاضر 
 جمع آوری شده و مورد مطالعه قرار خواهند 

گرفت. 
وی اظهار داش��ت: همچنين گلوله های 
س��نگی فالخن كه در دوران صفوی در 
جنگ ها اس��تفاده می شده است از ديگر 
اشيای كشف شده قلعه پرتغالی ها است، 
اين گلوله های سنگی به 2دو تكه تقسيم 
شده بودند كه پس از كشف به يكديگر 
چسبانده شدند، اشيای كشف شده پس 
از راه اندازی موزه قش��م به آنجا منتقل 

مي شوند. 
به گزاش ايلنا، قلعه پرتغالی های ش��هر 
قش��م دو هزار و 500 متر مربع وسعت 
دارد و ب��ه عن��وان يك اث��ر تاريخی به 
ج��ا مانده از دوران اس��تعمار پرتغال كه 
به دس��ت امامقلی خان )س��ردار دوران 
صف��وی( آزاد ش��د. اين اثر ب��ا قدمت 
بيش از400 س��ال پس از س��اماندهی و 
مرمت، به محلی برای جذب گردشگر و 
 برگزاری جش��نواره های مختلف تبديل

می شود. 

ثبت اطالعات صنعتگران 
در سامانه مشاغل خانگي وزارت تعاون 

اجراي 70 طرح عمراني- آموزشي 
صنایع دستي در كشور 

كشف اشیای تاریخی 
در قلعه پرتغالی هاي قشم 

كوله پشتی

صنایع دستی و توسعه بومی 

اختصاص ساختمان ارگ آزادي به موزه هنرهاي ملي

سیری در سفالگری بعد از اسالم 

ميراث فرهنگی

   تازيان در زمان كوتاهی سراس��ر خاک ايران را گشودند، 
اش��غال ايران از طرف تازيان ابتدا اثری در كار سفال سازی 
نداشت، اما وقتی كه در س��ال 750 ميالدی خانواده ايرانی 
ابوالعباس بر تخت خالفت بغداد تكيه زد، فعاليت فرهنگی 

ايرانيان بار ديگر آغاز شد.
اس��الم به كار بردن ظرف های گ��ران قيمت فلزی به ويژه 
زر و س��يم را قدغن كرده اس��ت. از اين رو بار ديگر طبقه 
حاكمه خريدار ظرف های س��فالی ش��ده و آماده شدند كه 
سفال هايی كه بسيار خوب آراسته شده و از لحاظ هنری در 
سطح وااليی قرار داشت بخرند. رفته رفته پيشينه سفالگری 
در بس��ياری از مراكز سفال س��ازی اي��ران رواج گرفت و 
صاحبان اين كارگاه ها استادان فن را به كار گرفتند. نوشته ای 
كه در س��نگ محراب امامزاده يحي��ی ورامين در نزديكی 
 تهران هس��ت، افتخار ساختن محراب را به سه كس يعنی 
 سفال ساز، طراح نقشه و خوش نويس می دهد. از لحاظ تاريخی 

دوره اسالمی به سه بخش تقسيم می گردد: 
سفالگری دوره اوليه اسالم از ابتدای ورود اسالم تا آغاز سده 

يازده ميالدی يا پنجم هجری 
سفالگری دوره ميانه اسالمی شامل پادشاهی سلجوقيان و 

مغول ها 
سفالگری دوره متأخر اسالمی از زمان صفويه تا به امروز 

سفالگری دوره اوليه اسالمی 
در دوره اوليه اسالم، سفال س��از افتاده و متواضع ايرانی در 
همان زمينه پارت ها و ساسانيان كار می كرد. ظرف های وی 
بی لعاب بود و در قالب فشاری ها آن را آراسته كرده، تزئين 
می داد و يا ظرف هايی از لعاب آبی يا فيروزه ای می ساخت. 
اينگونه قالب های فش��اری از خاک رس بی لعاب ساخته 
می شد و پيش از پختن، آن را برای آرايش ظرف كنده كاری 
می كردند. در دوره اوليه س��فالگری ظرف های چينی كه از 

چين آورده شد سبب تشويق و تحريك ايرانيان در توسعه 
صنعت سفال سازی شد. ثعالبی و بيرونی دو نفر از مورخان 
مشهور درباره انواع سفال هايی كه از چين آورده شد شرحی 
نگاش��ته و مرغوبيت آن را س��توده اند. محمد بن الحسين 
می نويسد كه فرماندار خراسان در سال 1059 ميالدی بيست 
تكه ظرف چينی از كش��ور چين دريافت ك��رد و آن را به 
بارگاه خليفه بغداد فرستاد و سفال سازان داخلی را تشويق به 
ساختن سفال هايی شبيه به آن كرد. در حقيقت در اثر تشويق 
فرمانداران و حكام محلی، نوآوری ها و اختراعات زيادی در 
فن بدل چينی سازی و تقليد چينی های دوره تانگ در ايران 
به وجود آمد. سفال سازان ايرانی در تقليد از چينی های سبك 
تانگ آن قدر استاد بودند كه در نظر اول همه مصنوع آنها را 

به جای چينی اصل می گرفتند.
اختراع لعاب مينایی در سفالگری ایرانی 

كوششی كه سفال سازان ايرانی در تقليد چينی ها در دوره های 
اوليه اس��الم كرده اند سبب كشف مجدد لعاب مينايی قلع 
گرديد. در سده هشتم پيش از ميالد مسيح، آشوری ها اكسيد 
روی را در لعاب های سربی خود برای به دست آوردن رنگ 
سفيد كدر به كار برده اند. چون آخرين كار برای اين فن در 
خاور نزديك را می توان از آجرهای لعابی كه در شوش و 
تخت جمشيد در سده پنجم ساخته شده است ثابت كرد؛ 
بنابراي��ن وقتی می گوييم بعد از 1500 س��ال دوباره آن را 
بازيافتند بی دليل نيست. اين لعاب جديد كه سطحی سفيد 
درست می كرد، كاربرد گل و رس سفيد را از بين برد و از 
ايران به سرعت به تمام كشورهای اسالمی تا اسپانيا گسترش 
يافت. در آنجا پايه و اساس سفال سازی اسپانيايی آفريقايی 
گرديد كه در جزيره اسپانيايی مايوركا ساخته می شد؛ از آنجا 
به نام ماجوليكا به ايتاليا آمد و طولی نكشيد كه ايتاليا نيز آن را 
توليد كرد. از ايتاليا به آلمان و هلند و انگلستان رفت. در هلند 

و انگلستان به نام چينی آالت دلفت معروف گرديد.
اختراع رنگ مينایی در سفالگری ایرانی 

يكی ديگ��ر از اختراعات ايرانيان در صنعت سفال س��ازی 
رنگ های مينايی بود كه پيش از اين در س��ال 883 ميالدی 
آغاز گرديده بود. اش��يايی كه رنگ مينايی بر آنها زده شده 
است سفال سازان چينی هيچگاه اين رنگ را به كار نبرده اند 
در كارگاه های كوزه گری فوسطاط نزديك قاهره و در عراق 
پيدا شده است. ولی بيشتر دانشمندان امروزه بر اين باورند كه 
رنگ مينايی يك اختراع ايرانی است. رنگ مينايی در اسپانيای 
آفريقا در كارگاه های كوزه گری معروف پاترنا و والنسيا به 

كار برده می شد و در سال 1500 ميالدی به ايتاليا رسيد.
سه نوع رنگ مينايی وجود دارد:

1- رنگ مينايی طاليی ساده روی زمينه سفيد.
2- رنگ مينايی جگری در زمينه س��فيد يا مخلوط با ساير 

رنگ ها.
3- رنگ مينايی چند رنگ با درخشندگی فلز مس يا نقره، يا 
اگر روكش آن بسيار نازک باشد، رنگ مينايی زرد، قهوه ای 

يا زيتونی بر زمينه سفيد.
رنگ مينايی در زمان سالطين سلجوق و مغول در كاشان به 

اوج تكامل خود رسيد.

سفالگری دوره ميانه اسالمی 
در زم��ان س��لجوقيان )1147- 1037 مي��الدی( جه��ش 
چشمگيری در تمام هنرها، صنايع و علوم پديد آمد. با اينكه 
سلجوقيان در اصل ترک بودند ولی خود را با روش زندگی 
ايرانيان تطبيق دادند. در مورد س��فال س��ازی اين دوره بايد 
گفت عصر طاليی چينی سازی اس��ت؛ در اين دوره تمام 
روش های فنی ش��ناخته شده به كار برده می شد: حكاكی، 
برجسته كاری، شبكه سازی، قلمزنی رنگ زير يا روی لعاب، 
مطال كاری و ميناكاری. چنين به نظر می آيد كه در آن دوره 
نقاشان و طراحان استاد سفالساز را ياوری می كردند و اين 
امری عادی بوده اس��ت. كوشش مستمر سفال سازان ايرانی 
برای اينكه بتوانند با چينی ها و لعاب های س��اخت كشور 
باستانی چين برابری كنند موجب به وجود آمدن دو اختراع 
در اي��ران گرديد، اولين اختراع تركيب خمير نرم با آميخته 
زيادی از ُدر كوهی و ديگر كش��ف مجدد لعاب قليانی كه 
برای آخرين بار در مصر باستان، به كار می رفت. دانه های 
ُدر كوهی و خمير شيش��ه ای لعاب قليايی را به خاک رس 
اضافه می كردند، پس از پختن رويه نيمه ش��فاف و سخت 
و به هم چسبيده ای به دست می آمد و اين همانند ماده و 
خميری بود كه در سده هجدهم در اروپا به عنوان خمير نرم 
چينی شناخته شده بود. برای به دست آوردن لعاب شفاف 
با اكسيد قلع كار می كردند. تنه ظرف را بيشتر كنده كاری 
كرده و با لعاب يك دس��ت می پوشاندند، اين فن را لقابی 

می گفتند.
سفالگری دوره متأخر اسالمی 

هنگامی كه ش��اه اسماعيل در سال 1501 ميالدی 
پس از 850 س��ال فرمانرواي��ی بيگانگان بر 
تخت نشست و نخستين شاه دودمان صفويه 
ش��د، بزرگی و عظمت ايران آغاز گرديد و 

تا دويست س��ال ادامه داشت. در زمان 
ش��اه عباس بزرگ اين عظمت به 

اوج خود رسيد )1587-1620 
ميالدی( آوازه شكوه و جالل 

دربار شاهنش��اهی او به 
دربارهای اروپا رسيد 

زيادی  س��فيران  و 
كش���ورهای  از 
اروپا به پايتخت 
)اصفهان(  وی 

آمدند. 
عب��اس  ش��اه 
خود صنعتكار 
و بازرگان����ی 
ب�اه��وش بود. 

استادان فن را از 
امپراطوری پهناور 

خود جم��ع كرد و 
در اصفه��ان يا پيرامون 

آن ج��ای داد و كارگاه های 
صنعتی شاهی بی شماری ايجاد 

كرد. به پيش��ه وران ج��زء و صنايع 
خصوصی نيز كمك می كرد. هنگامی كه از 

بازرگانان و نمايندگان كمپانی هند شرقی هلند كه دژی در 
جزيره هرمز در خليج فارس داشتند، شنيد كه آنها مشغول 
تجارت ظرف های چينی كشور چين هستند؛ از بازرگانان 
چينی دعوت كرد كه چينی های زيبای خود را از راه خشكی 
برای صادرات به اروپا به كشور وی بفرستند و بدين ترتيب 
كمپانی هلندی را از ميدان خارج كرد. خود شاه گردآورنده 
تعداد زيادی ظروف زيبای چينی بود؛ مجموعه چينی های 
وی هنوز در آرامگاه خانواده ش��يخ صفی در اردبيل وجود 

دارد.
اين امر نفوذ صنعت چين را دوباره برگرداند و سفال سازان 
ايرانی بار ديگر در كار چينی س��ازی كوشيدند و شيوه كار 
كاشان را كامل كردند و كائولين سفيد نرمی را كه در نائين 
و علی آباد پيدا شده بود به كار بردند و با لعاب خمير شيشه 
قليايی كه پيش از اين گفتيم درهم آميختند. چون سفال های 
ايرانی بدل چينی بود ش��اه عب��اس 300 كوزه گر چينی را 
 ب��ه ايران دعوت كرد تا سفال س��ازان ايران��ی را در صنعت 

چينی سازی آموزش دهند. 
 رهب��ر اين عده مردی بود كه در افس��انه های ايرانی به نام 
»من او هر« شناخته شده است. جهانگردان اروپايی كه در آن 
زمان به ايران مسافرت كرده اند، مرغوبيت و جنس اعالی 
فرآورده های داخلی را تحسين كرده اند. در سده هجدهم و 
نوزدهم كه شاهان و فرمانروايان ايران ضعيف بودند، سقوط 
كلی در بيشتر صنايع و حرفه ها پديد آمد؛ ولی سفال سازان 
به س��اخت ظرف های زيبای خود ادامه دادند، به طوری كه 
در دوره شروع نوسازی ايران، زمان رضا شاه )1925-1941  
ميالدی( توانستند بيشتر كاشی هايی كه از 
س��ردرها و گنبدهای مسجدها 
امامزاده های قديمی ريخته  و 
بود با كاشی هايی به مرغوبيت 
كاش��ی های قرون وسطی 

تعمير كنند.
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تیموریان: 
دیدار با کره جنوبی 
را بزرگ نکنید

خلعتبری: 
نگران نیستیم

گواردیوال: 
رئال مادرید 
شاداب ترین تیم 
اللیگا

هافبك ميانی تيم ملی فوتبال كشورمان گفت: مطمئنم كه 
دي��دار ايران برابر كره جنوبی بهترين و زيباترين ديدار جام 
ملت های آسيا خواهد شد. آندرانيك تيموريان پس از مشخص 
شدن حريف تيم ملی فوتبال كش��ورمان در مرحله يك چهارم 
نهايی رقابت های جام ملت های آسيا افزود: همانطور كه پيش از 
اين هم گفته بودم دوس��ت داشتم در اين مرحله با استراليا بازی 
كنيم. اين تيم از نظر بدنی افتضاح بود و می توانستيم به پيروزی 
برسيم. وی ادامه داد: با اين حال برای ما كه هدفمان قهرمانی در 
آسياست فرقی نمی كند كه با چه تيمی بازی كنيم. در نهايت بايد 
در اين مرحله با يك تيم بازی می كرديم و كره جنوبی حريف ما 
ش��د. كره ای ها تيم قدرتمندی هس��تند ك��ه در دور مقدماتی، 
فوتبال قابل قبولی را به نمايش گذاش��تند. تيموريان خاطرنشان 
ك��رد: دو تيم اي��ران و كره جنوبی تا به ح��ال بارها با هم بازی 
كرده اند و ش��ناخت بسيار زيادی از يكديگر دارند. نحوه بازی 
كره ای ها برابر هند به گونه ای بود كه نمی خواس��تند با ايران 
بازی كنند. آنها استرس زيادی به خاطر بازی با تيم ملی ما دارند 

و نبايد ديدار با كره جنوبی را اين قدر بزرگ كنيم. 

مهاجم تيم ملی فوتبال كشورمان گفت: به نظر من تيم ملی 
ايران ش��رايط به مراتب بهتری نسبت به كره جنوبی دارد و 
شانس پيروزی ما 90 درصد است. محمدرضا خلعتبری افزود: ما 
بارها با كره ای ها بازی كرده ايم و ش��ناخت خوبی از هم داريم. 
در بازی های اخير هم كه دو تيم با هم بازی كرده اند پيروزی با 
تيم ملی فوتبال ايران بوده و از اين حيث ما شرايط بسيار بهتری 
داريم. وی خاطرنشان كرد: وقتی ما از قهرمان شدن در اين دوره 
از مسابقه ها حرف می زنيم نبايد از رويارويی با چنين حريفانی 
ترس و واهمه ای داشته باشيم. برای رسيدن به اين مهم بايد همه 
تيم ها را شكست دهيم و كره جنوبی هم هر چند كه تيم مدعی 
اس��ت اما بايد برابر اين تيم به پيروزی برس��يم. خلعتبری با بيان 
اينكه حيف است تيم هايی مثل ايران و كره جنوبی در اين مرحله 
با يكديگر روبه رو ش��وند و يكی حذف ش��ود گفت: به نظر من 
همين تيم ملی عراقی كه برابر ايران شكس��ت خورد از تيم های 
خوب اين دوره از مس��ابقه ها است كه از گروه ديگر به مراحل 
باالتر خواهد رسيد. ما نگران رويارويی با هيچ حريفی نيستيم و 

برای رسيدن به قهرمانی تالش می كنيم.

سرمربی بارس��لونا گفت: بدون شك بايد قبول كرد كه 
اگر فقط يك تيم زنده داش��ته باشيم رئال مادريد است. 
به گ��زارش ماركا اس��پانيا، جوزپ��ه گواردي��وال در ديدار با 
خبرنگاران حوزه باش��گاه بارس��لونا در اس��پانيا گفت: نبايد 
فرام��وش كنيم كه اللي��گا مديون رئال مادريد اس��ت و اين 
باش��گاه در تاريخ ورزش اس��پانيا نقشی غير قابل انكار دارد. 
وی اف��زود: اگر مجبور ش��وم فق��ط يك انتخ��اب در مورد 
بهتري��ن تيم فوتبال اس��پانيا، زنده ترين و ش��اداب ترين تيم 
حاضر در الليگا داشته باشم بی شك رئال مادريد را انتخاب 

می كنم. 
اي��ن تيم، تيم كوچكی نيس��ت و در تاريخ خود همواره يكی 
از مدعيان جدی قهرمانی بوده است، تيمی كه سال های سال 
به هيچ افتخاری نه در اسپانيا و نه در الليگا دست پيدا نكرده 
باشد اما همچنان پرافتخارترين تيم اسپانيا و اروپا باشد قابل 
س��تايش و احترام اس��ت. تيم رئال مادريد هم اكنون با  48  
 امتي��از بع��د از بارس��لونای صدرنش��ين، در رده دوم جدول 

رده بندی قرار گرفته است. 

ورزش

پژمان سلطانی

مرحله ي��ك چهارم نهاي��ی مس��ابقه های فوتبال جام 
ملت های آس��يا فردا با انجام دو مسابقه آغاز می شود 
كه طبق برنامه از ساعت 17:05 تيم ميزبان قطر از ژاپن 
پذيراي��ی می كند. تيم ژاپن با 2 برد و يك تس��اوی به 
عنوان تيم نخس��ت گروه B به اي��ن مرحله راه يافته و 
شاگردان متس��و نيز با كسب 2 پيروزی و يك شكست 
در جمع هش��ت تيم قرار گرفت��ه اند. در گروه A كمتر 
كس��ی با وجود تيم چين شانسی برای قطر ميزبان قائل 
بود اما اي��ن تيم با مهاجم غير قطری خود )سباس��تين 
كويي��ن تانا( در اين مرحله حاضر ش��د كه تا حدودی 
ب��رای ژاپنی ها حريف قدرتمندی به حس��اب می آيد. 
ش��اگردان زاكرون��ی نيز با پي��روزی مقابل س��وريه و 

عربستان و تساوی برابر اردن حريف قطر شدند. 
ژاپن در پانزدهمين دوره مس��ابقه های جام ملت های 
آس��يا با تركيبی جوان پ��ا به ميدان گذاش��ته، جوانانی 
ك��ه از انگيزه و دوندگ��ی باالي��ی برخوردارند و مايل 
نيس��تند به اين زودی ها قطر را ترک كنند و چش��م به 
اي��ن ج��ام دارند. اين تي��م در 3 مس��ابقه 8 گل به ثمر 
رس��انده و تنها 2 گل دريافت كرده اس��ت و برخالف 
حريف��ش در اي��ن جام، طعم شكس��ت را نچش��يده و 
بازيكنان اين تيم خواهان اين هس��تند كه روند شكست 
ناپذي��ری را تا قهرمانی حفظ كنند. اما با بودن تيم های 
ايران، كره جنوبی و اس��تراليا راه دش��واری را پيش رو 
خواهن��د داش��ت. قطر ني��ز در خط دفاعی مس��تحكم 
ب��وده و مثل س��امورايی های آب��ی 2 گل از حريفانش 
خورده كه اين آمار مطلوبی برای ش��اگردان متس��و به 
حساب می آيد. اين مسابقه در ورزشگاه الغرافه برگزار 
خواهد ش��د و تيم ه��ای قطر و ژاپ��ن در اين دوره از 
 مس��ابقه ها برای نخستين بار در اين ورزشگاه به ميدان 

می روند. 
در دومين ديدار كه س��اعت 20:05 در ورزشگاه خليفه 
آغاز می ش��ود تيم ازبكس��تان مقابل اردن صف آرايی 
خواهد كرد. هر دو تيم بدون شكس��ت و با 7 امتياز به 

اين مرحله صعود كردند. 
ش��اگردان آبرام��وف ب��ا درخش��ش س��رور جباروف 
صدرنشين گروه A ش��دند و اردن با 2 پيروزی و يك 
تس��اوی با تفاضل گل كمتر نسبت به ژاپن در رده دوم 
گروه B ايستاده است. بيشتر كارشناسان زمانی كه اردن 
در بازی نخست خود مقابل ژاپن يك امتياز كسب كرد 
اي��ن را يك اتفاق و ش��گفتی خواندند اما اين تيم در 2 
بازی ديگر عربس��تان و س��وريه را از پيش رو برداشت 
و هم اكنون حريف سرسختی برای ازبكستان محسوب 
می ش��ود. ازبك ها تيم قلدر و قدرتمندی هس��تند كه 
از روی ضربه های ايستگاهی و توپ های سوم پشت 
محوط��ه جريمه حري��ف، خطرناک ظاهر می ش��وند 
 و در كل دي��دار اي��ن دو تيم ج��ذاب و ديدنی خواهد 

شد.

در حالی كه پيش بينی ه��ا از رويارويی تيم های ملی فوتبال 
ايران و استراليا در مرحله يك چهارم نهايی پانزدهمين دوره 
رقابت های جام ملت های آس��يا حكايت می كرد، اس��تراليا 
با پيروزی برابر بحرين صدرنش��ين گروه س��وم ش��د تا تيم 
ملی كره جنوب��ی باز هم حريف ايران در اين مرحله ش��ود. 
خبرنگارانی كه در تمام روزهای گذشته از بازيكنان و سرمربی 
تيم ملی فوتبال كشورمان سئوال می كردند كه بيشتر دوست 
دارند در مرحله يك چهارم نهايی جام ملت های آسيا با كدام 
تيم روبه رو شوند، با اين نيت كه استراليا حريف ايران خواهد 
بود راهی ورزشگاه السد شدند تا در مورد ديدار برابر ايران با 
بازيكنان استراليا گفتگو كنند. اما كيلومترها دورتر در ورزشگاه 
الغرافه تيم ملی كره جنوبی كه تصور می شد به راحتی بتواند 
با گل های پرش��مار هند را شكست دهد با دريافت يك گل 
از اين تيم نه چندان مطرح و پيروزی 4 بر يك به عنوان تيم 
دوم راه��ی مرحله يك چهارم نهايی ش��د تا مثل چهار دوره 
گذشته جام ملت ها در اين مرحله حريف ايران شود. تيم ملی 
فوتبال كش��ورمان نخستين بار در سال 1996 در مسابقه های  
جام ملت های آسيا در مرحله يك چهارم نهايی به مصاف كره 
جنوبی رفت كه در آن رقابت ها شاگردان محمد مايلی كهن 
ب��ا برتری 6 بر 2 برابر كره نتيجه به يادماندنی را رقم زدند و 
هر چند قهرمان نشدند اما بهترين دوره حضور كشورمان در 
جام ملت ها را به ثبت رساندند. اما چهار سال بعد تيم تحت 
رهبری جالل طالبی كه تيم پرحاشيه ای هم بود در مرحله يك 
چهارم نهايی برابر كره جنوبی قرار گرفت و 2 بر يك شكست 
خورد. در آن بازی دفع ناقص علی دايی فرصت را در اختيار 
كره ای ها قرار داد تا به گل پيروزی برس��ند. در مس��ابقه های  
جام ملت های 2004 ش��اگردان برانكو ايوانكوويچ در سالی 
كه شايستگی كسب عنوان قهرمانی را داشتند در مرحله يك 
چهارم نهايی به مصاف كره جنوبی رفتند و با درخشش علی 
كريمی به پيروزی 4 بر 3 دست يافتند تا به مرحله نيمه نهايی 
راه پيدا كنند. در مس��ابقه های  جام ملت های سال 2007 اين 
بار هم تيم ملی ايران با هدايت امير قلعه نوعی در مرحله يك 
چهارم نهايی به مصاف تيم ملی كره جنوبی رفت و با وجود 

تس��اوی در وقت های معمول و اضافه، در ضربه های پنالتی 
نتيجه را 4 بر 2 به حريف آس��يای شرقی خود واگذار كرد و 
حذف شد. حاال ايران و كره جنوبی دوباره به هم رسيده اند و 
اين بار در سال 2011 و در جام ملت های پانزدهم به ميزبانی 
قطر نوبت گردشی پيروزی ايران و كره جنوبی از سال 1996 
تاكن��ون حكايت از آن دارد كه اين بار نوبت ايران اس��ت به 
پيروزی برس��د و راهی مرحله نيمه نهايی شود. شايد برخی 
از اهالی فوتبال دوست داشتند تيم ملی ايران در اين مرحله با 
استراليا روبه رو شود اما برای تيمی كه می خواهد قهرمان آسيا 
شود نبايد مهم باشد كه در چه مرحله ای با چه حريفی روبه رو 

می شود. شاگردان افشين قطبی اگر می خواهند قهرمان آسيا 
شوند بايد كره جنوبی را ببرند و بعد هم برنده قطر و ژاپن را 

شكست دهند و به فينال بروند.
آرامش قبل از طوفان

سرمربی تيم ملی كره جنوبی، ايران را يكی از قوی ترين تيم های 
 آس��يا خواند و در عين حال تأكيد كرد كه تيمش نس��بت به 
ملی پوش��ان فوتبال كش��ورمان پيشرفت بيش��تری داشته و 
می توان��د برای صعود به مرحل��ه نيمه نهايی جام ملت های 

2011 آسيا اين تيم را شكست دهد.
»چو وانگ رائه«، سرمربی تيم ملی كره جنوبی، معتقد است 

كه اگر می خواهند سومين قهرمانی شان را در جام ملت های 
آس��يا تجربه كنند، بايد شاگردان افش��ين قطبی را در مرحله 
يك چهارم نهايی شكست دهند. كره جنوبی با اين پيروزی 
به خاطر تنها يك گل خورده بيشتر از استراليا با تفاضل گل 
كمتر در مكان دوم گروه C جای گرفت و در مرحله حذفی 
حريف ايران ش��د. اگر كره می توانس��ت به عنوان تيم اول 
صعود كند، ممكن بود با تيم راحت تری برخورد داشته باشد، 
اما مربی تيم كره معتقد است كه در راه قهرمانی بايد بهترين 
تيم مسابقه ها را از پيش رو برداشت. چو وانگ رائه، پس از 
صعود تيم ملی فوتبال كره جنوبی به مرحله يك چهارم نهايی 
مسابقه های  جام ملت های 2011 آسيا گفت: من خيلی درباره 
موقعيت هايی كه از دست داديم، ناراحت نيستم. به اين دليل كه 
با ايران بازی داريم، يكی از قوی ترين تيم های آسيا و دوست 
داري��م در راه قهرمانی اين تيم را شكس��ت دهيم. وی افزود: 
تنها نگرانی من از بابت  سه بازيكن كره است كه كارت زرد 
دارند. من به خصوص لی جونگ س��و را به زمين نفرستادم، 
همچنين با بازی دادن به چا دو ری و كی سونگ يئونگ در 
يك نيمه، آنها را برای بازی با ايران حفظ كردم. سرمربی تيم 
ملی فوتبال كره جنوبی خاطرنشان كرد: در مرحله يك چهارم 
نهايی هيچ تيم ضعيفی وجود ندارد و ما بايد به خوبی خودمان 
را آماده كنيم. چو همچنين معتقد است با وجود اين كه آنها از 
2 بازی دوستانه مقابل ايران يكی را شكست خورده و ديگری 
را مس��اوی كرده اند، اما تيم قطبی نمی تواند تهديدی جدی 
برای كره باش��د و شاگردانش ترسی از ايران ندارند. سرمربی 
تيم ملی كره جنوبی تأكيد كرد: من بازی های گروه D را تماشا 
كردم، از بابت بازی با تيم های اين گروه خيالم راحت است. 
ما در يك بازی دوس��تانه برابر ايران 2 بر 2 مساوی كرديم و 
اگر توجه كنيد متوجه می شويد كه ما نسبت به آن موقع خيلی 
پيشرفت كرده ايم. تيم های ملی فوتبال ايران و كره جنوبی در 
آخرين ديدار از مرحله يك چهارم نهايی مسابقه های  فوتبال 
جام ملت های 2011 آس��يا، از ساعت 20:05 روز شنبه هفته 
پيش رو در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه به مصاف هم 

می روند.

همراه با جام

آرامش قبل از طوفان

باز هم كره جنوبی، باز هم كابوس

میزبان در مصاف با سامورایی های آبی 
اردن حریف سختی برای 

ازبکستان است

گزارشتحليل

چرا بازیکنان ماهان بی انگیزه کار می کنند؟!
مشكل كار كجاست؟

زاینده رود
در دومي��ن دي��دار تداركات��ی تيم فوتس��ال كش��ورمان مقابل بلژيك 
ك��ه با برت��ری 7 بر يك ايران همراه ب��ود؛ از 7 گلی كه ملی پوش��ان وارد 
دروازه حري��ف كردن��د 6 گل آن توس��ط بازيكن��ان تي��م فوتس��ال فوالد 
ماه��ان به ثمر رس��يد و ي��ك گل نيز محمد كش��اورز بازيكن س��ابق اين 
 باش��گاه و بازيك��ن حال حاضر ش��هيد منص��وری، به ت��ور دروازه بلژيك

دوخت.
6 گل ايران توسط اصغر حسن زاده )2گل(، مصطفی طيبی )2 گل(، محمد 
طاهری و وحيد شمسايی )آقای گل فوتسال جهان( زده شد كه آمار گلزنی 
او در سطح جهان از دست خبرنگاران و حتی خودش خارج شده است. در 
ديدار قبلی نيز كه ايران با حساب 4 بر يك بلژيك را از پيش رو برداشت؛ 
ماهانی ها سهم عمده ای در پيروزی ايران داشتند و وحيد شمسايی، اصغر 
حسن زاده و محمد طاهری 3 گل از چهار گل ايران را وارد دروازه حريف 

كردند.
اما آن چيزی كه فكر كارشناسان فوتسال را به خود مشغول كرده اين است 
ك��ه چرا اين بازيكنان در اي��ن فصل با چنين طراوت و ش��ادابی برای تيم 
باشگاهی خود )فوالد ماهان( وارد زمين نمی شوند آيا آنها در مسابقه های 
ليگ استرس خاصی دارند؟ آيا تيم های ليگ برتری در مصاف با شاگردان 
حس��ين افضلی با انگيزه تر ظاهر می ش��وند؟ آيا اي��ن بازيكنان فقط برای 
گرفت��ن امتيازه��ای كامل پا به مي��دان می گذارند و ب��ه تفاضل گل كاری 
ندارن��د؟ آيا اين بازيكنان تنها به تيم گيتی پس��ند رقيب خود نگاه می كنند 
و بازی های ديگر را آس��ان تصور می كنند؟ ترس از كس��ری مبلغ قرارداد 
باعث می شود كه ملی پوشان ماهان با استرس به توپ ضربه بزنند؟ مشكل 
كجاس��ت؟ در مس��ابقه تداركاتی قبل نيز كه تيم ايران مقابل روس��يه بازی 
كرد همين ملی پوش��ان ماهان بودند كه ركورد شكس��ت ناپذيری روس��يه 
را شكس��تند اما پس از اين ديدار دوس��تانه، ماهان در ليگ برتر نتيجه های 
 نامطلوبی كسب كرد كه می توان به شكست مقابل فيروز صفه اصفهان اشاره 

كرد. 
در هفته هفتم وقتی حس��ين افضلی جايگزين سيد مهدی ابطحی شد، خط 
دفاع��ی اي��ن تيم را به طور مطل��وب ترميم داد اما در ني��م فصل دوم، اين 

بيماری )ضعف خط دفاعی( دوباره عود كرد. 
ماه��ان از 20 ب��ازی 52 گل دريافت كرده كه ميانگي��ن گل خورده در هر 
 بازی 2/6 گل اس��ت كه آمار جالبی برای مدافع عنوان قهرمانی محس��وب 

نمی شود. 
مربي��ان ماه��ان باي��د علت اينكه چ��را بازيكن��ان ملی پوش تي��م در ليگ 
برت��ر آنچن��ان با طراوت و ش��اداب ظاه��ر نمی ش��وند را بيابن��د. به تيم 
گيتی پس��ند می رس��يم كه برعكس رقيب خ��ود )ماهان( ب��ازی بازيكنان 
 مل��ی پ��وش اين تيم به ج��ز مصطفی نظ��ری مقابل بلژي��ك چنگی به دل 

نمی زد. 
مسعود دانش��ور برترين گلزن اين تيم، افشين كاظمی و احسان زحمتكش 
در زدن ضربه ه��ای آخر به چارچوب با اس��ترس به ت��وپ ضربه می زند 
ام��ا مصطفی نظ��ری گلر خوش اس��تيل اين تيم در اولين ب��ازی تداركاتی 
اي��ران مقابل بلژي��ك همچون صخره ای مس��تحكم از دروازه كش��ورمان 
محافظت كرد كه در بازی دوم جای خود را به گلر س��وم تيم ملی )مجتبی 
 نصيرنيا( داد كه گزارشگر يزدی به اشتباه اين دروازه بان را گلر دوم معرفی 

كرد. 
ج��واد منتظر گلر تيم گس��ترش ف��والد تبريز گلر دوم تيم ملی كش��ورمان 
محسوب می شود، گلری كه در مقابل روسيه در نبود مصطفی نظری سهم 

عمده ای در پيروزی كشورمان ايفا كرد. 

رقابت دانشور و بهادری برای تصاحب آقای گلی لیگ
روزهای پرتب و تاب برای مدعیان جام

زاینده رود
هفته بيست و دوم ليگ برتر فوتسال كشور فردا با انجام 5 مسابقه طبق برنامه 
ساعت 16 در شهرهای مختلف كشور پيگيری می شود كه فوالد ماهان اصفهان 
 ب��رای بازی ب��ا دبيری به تبريز می رود و در شش��مين داربی اصفهان، تيم های 

گيتی پسند و فيروز صفه رو در روی هم خواهند ايستاد.
جنگ گیتی پسند و فیروز صفه برای قهرمانی 

سالن پيروزی اصفهان فردا )جمعه( شاهد يك ديدار حساس بين دو تيم اصفهانی 
گيتی پسند و فيروز صفه خواهد بود كه ششمين داربی شهر اصفهان در اين فصل 
محس��وب می شود. در 5 ش��هرآورد قبلی چهار ديدار به تساوی كشيده شده و 
تنها تيم فيروز صفه در داربی قبلی تيم ماهان را شكست داد تا شاگردان عليرضا 
افضل نشان دهند كه از اسم حريف هيچ ترس و واهمه ای نخواهند داشت. به 
جدول كه نگاه می كنيم در می يابيم كه فيروز صفه هم اكنون 33 امتيازی و با دو 
بازی كمتر در مكان چهارم قرار دارد و تيم اول جدول شهيد منصوری 38 امتياز 
اندوخته و مثل سه تيم ديگر شانس يكسانی برای كسب عنوان قهرمانی دارد و 
امتيازهای اين ديدار برای هر دو تيم اصفهانی مهم تلقی می شود. گيتی پسند دو 
هفته با قرعه استراحت رو به رو شد و از شرايط مسابقه به نوعی دور بوده است 
و نزديك 5 روز ملی پوشانش را در اختيار نداشته اما كادر فنی اين تيم توانسته 
بازی های فيروز صفه را تا حدودی آناليز و مورد بررسی قرار دهد. در اين ديدار 
مصاف مسعود دانشور )بازيكن گيتی پسند( و قدرت بهادری )گلزن برتر فيروز 
صفه( برای كسب عنوان آقای گلی نيز جذاب است، هر چند كه محمد طاهری 
بازيكن فوالد ماهان و برترين بازيكن سال آسيا عزم خود را برای صدر گلزنان 

برتر ايران جزم كرده است.
ماهان از قعرنشین لیگ، پیروزی می خواهد 

تيم فوالد ماهان در تبريز ميهمان دبيری قعرنشين خواهد بود. ماهان برای اينكه 
از كورس قهرمانی عقب نماند فقط به پيروزی در اين ديدار فكر می كند و نيم 
نگاهی به ش��هرآورد زاينده رود دارد و بازيكنان اين تيم خيلی مايل هس��تند كه 
گيتی پسند مقابل فيروز صفه امتياز دهد. ماهانی ها ديگر به بازيكنان جوان فيروز 
 صف��ه ايمان آوردند و می دانند كه آنها توان شكس��ت هر تيمی را دارند. ماهان 
هم اكنون با 36 امتياز و دو بازی بيشتر از دو تيم ديگر اصفهانی در رده دوم پشت 
س��ر شهيد منصوری قرچك ايستاده اس��ت و دبيری با 18 امتياز در قعر جدول 
دس��ت و پا می زند. اين تيم در 3 هفته گذش��ته از تيم های لبنيات ارژن فارس، 
كيش اير قم و علم و ادب مش��هد شكس��ت خورده و اگر فردا نتيجه بازی را به 
شاگردان حسين افضل واگذار كند يكی از تيم های سقوط كرده به ليگ يك لقب 
می گيرد، به همين جه��ت برای پيروزی به ميدان می آيد كه اين موضوع برای 
ماهانی ها می تواند يك امتياز مثبت محسوب شود و از بازی با حريف به اين 

تيم ضربه بزنند و 3 امتياز را كسب كنند.
علم و ادب در قلعه عقاب ها 

دو تي��م راه س��اری و علم و ادب مش��هد در حالی به مص��اف هم می روند كه 
ديدار قبلی خود را با پيروزی پشت سر گذاشته اند. ميزبان گسترش فوالد را با 
شكس��ت 3 بر 2 بدرقه كرد و علم و ادب نيز با حس��اب 5 بر 2 دبيری تبريز را 

درهم كوبيد.
نبرد نقره داغ ها در تبریز

تيم گسترش فوالد تبريز از پرسپوليس تهران پذيرايی می كند. هر دو تيم در هفته 
گذش��ته مغولب حريفان خود شدند. پيش بينی می شود كه پرسپوليس حريف 

گردن كلفتی برای شاگردان محمود خوراكچی نخواهد بود. 
مصاف کیش ایر و حفاری در قم 

كيش اير در ديدار با ش��ركت ملی حف��اری، مربی و دو بازيكن خود را به دليل 
اخ��راج در ب��ازی با ماهان به همراه ندارد و اينگونه به نظر می آيد كه در ش��هر 

خودشان 3 امتياز را به حفاری تقديم خواهند كرد. 

خبر

شايد هر يك از تيم های شركت كننده در رقابت های بسكتبال ليگ 
برتر به دنبال اين باش��ند كه هر هفته ركوردی جديد از خود به جا 
بگذارند در حالی كه تيم های قعرنش��ين اين مسابقه ها به دنبال رهايی از 

ركورد خود هستند به خصوص در هفته هفتم!
هفته هفتم مس��ابقه های  بس��كتبال ليگ برتر باش��گاه های كشور امروز 
با حضور هر دوازده تيم ش��ركت كننده و برگ��زاری 6 ديدار در تهران و 
شهرستان ها برگزار خواهد شد. اگرچه در اين هفته از رقابت ها همه تيم ها 
و حتی مهرام كه ديدارهای خود در مس��ابقه های  باشگاه های غرب آسيا 
را به پايان رسانده به ميدان می روند اما شايد هيچ ديداری به اندازه تقابل 
تيم های ته جدولی برای دو طرف مهم و با ارزش نباش��د؛ آنجا كه هر دو 
تيم به دنبال رها شدن از ركورد بدون برد بودن هستند. شركت ملی حفاری 
اهواز و بانك سامان از جمله تيم هايی هستند كه هر 6 ديدار خود طی 6 
هفته گذشته فصل جاری مسابقه های  بسكتبال ليگ برتر باشگاه های كشور 
را برگزار كرده اند اما بدون كس��ب حتی يك پيروزی. امروز و تحت هر 
شرايطی يكی از اين دو تيم از ركورد تلخ بدون برد بودن رها می شود چون 
بازی بسكتبال مساوی ندارد. شرايط برای پيروزی شاگردان غفور كامروا و 
مجيد صالحی يكی است، پس اينكه كدام يك از آنها پيروز بازی خواهند 
شد بستگی به تالش و البته فرصت طلبی آنها دارد. درهر صورت اهميت 
اين بازی اگر از ساير ديدارهای هفته هفتم بيشتر نباشد، كمتر هم نخواهد 
بود. در روزی كه ش��ركت ملی و حفاری و بانك س��امان برای رهايی از 
رك��ورد به جا مانده از خود به مي��دان می روند، دو تيم ذوب  آهن و مهرام 
هم برای حفظ ركوردی كه دارند ديدارهای خود را برگزار خواهند كرد. 
اين دو تيم تنها تيم های بدون باخت تا به اين هفته از رقابت های بسكتبال 
ليگ برتر هس��تند. بازيكنان اين دو تي��م بايد بتوانند اين هفته در تقابل با 
تيم های ميانه نشين ركورد خود را حفظ كنند البته يكی در خانه و ديگری 
خارج از خانه. در ساير ديدارهايی كه از هفته هفتم مسابقه های  بسكتبال 
ليگ برتر باش��گاه های كشور برگزار می ش��ود، پتروشيمی صدرنشين در 
خانه ش��هركردی ها به ميدان می رود. اين ديدار فرصت خوبی است برای 
شاگردان مصطفی هاشمی جهت حفظ جايگاهی كه در بهترين رده جدول 
دارن��د. حداقل تا زمانی كه ديدارهای معوق��ه مهرام و ذوب آهن به طور 
كامل انجام نش��ده است. در گرگان دو تيم شهرداری اين شهر و كاسپين 
قزوين به ميدان می روند. هر دو تيم طی هفته های گذشته سه بار متحمل 
شكست شده اند با اين تفاوت كه بازيكنان كاسپين يك بازی بيشتر انجام 
داده اند. بازيكنان اس��داله كبير كه در ديدارهای گذش��ته روند يكنواختی 
را دنب��ال نكرده اند بايد اين بازی خانگ��ی را ببرند تا در جدول رده بندی 
جايگاهی بهتر به دس��ت آورند و در نهايت اينكه دو تيمی كه تعداد برد 
و باختش��ان يكسان است هم رو در روی هم قرار می گيرند. دانشگاه آزاد 
تاكنون س��ه برد و س��ه باخت را در كارنامه خود ثبت كرده در حالی كه 
ب. آ ش��يراز صاحب 2 برد و 2 باخت ش��ده است. رقم خوردن هر گونه 
 نتيجه ای ركورد يكی از اين دو تيم را كه در نوع خود جالب است، باطل 

می كند.
برنامه ديدارهای هفته هفتم مس��ابقه های  بسكتبال ليگ برتر باشگاه های 

كشور به شرح زير است:
ش��هرداری گرگان - كاسپين قزوين، س��اعت 16، سالن امام خمينی )ره( 

گرگان
ب. آ شيراز - دانشگاه آزاد، ساعت 16، خانه بسكتبال شيراز

هيأت ش��هركرد - پتروش��يمی بندر امام، س��اعت 16، س��الن بسكتبال 
شهركرد

راه و ترابری قم - ذوب آهن اصفهان، س��اعت 16، سالن شهيد رضائيان 
قم

شركت ملی حفاری - بانك سامان، ساعت 16، سالن بسكتبال اهواز
مهرام تهران - توزين الكتريك، ساعت 18، تاالر بسكتبال آزادی

هفته س��وم مس��ابقه های  هندبال ليگ برتر باشگاه های كشور در 
بخ��ش بانوان در حالی با برگزاری چهار ديدار پيگيری می ش��ود 
كه اين هفته شاهد رويارويی دو تيم همشهری فوالد مباركه سپاهان و 

ذوب آهن خواهيم بود. 
س��ومين هفته از رقابت های هندبال ليگ برتر باش��گاه های كش��ور در 
بخش بانوان جمعه اول بهمن ماه با برگزاری چهار ديدار در ش��هرهای 
تهران، بندرعباس، اصفهان و س��نندج پيگيری می ش��ود. در اين هفته 
ش��اهد روياروي��ی تيم هايی هس��تيم كه برد و باخت هر ك��دام از آنها 
می تواند جايگاهشان را در جدول رده بندی جا به  جا كند. در شهرآورد 
اصفهان دو تيم فوالد و ذوب آهن در ش��رايطی به مصاف هم می روند 
كه هفته گذش��ته ديدار همين دو تيم در ليگ برتر مردان به س��ود تيم 
فوالد تمام شد. حساس��يت رويارويی اين دو تيم همشهری در بخش 
بان��وان بر روند ليگ تأثيرگذار اس��ت. برد و باخ��ت هر كدام از تيم ها 
می تواند جاي��گاه چهارمی و پنجمی را بين آنه��ا جابه جا كند. دو تيم 
هيأت هندبال فارس و پرسپوليس تهران نيز با در اختيار داشتن جايگاه 
دوم و س��ومی در تهران مس��ابقه می دهند. تيم پرس��پوليس تهران در 
صورت پيروزی در اين ديدار می تواند به رتبه دومی جدول بيانديشد. 
اما تيم هيأت هندبال فارس در صورت كس��ب پيروزی شانس صعود 

به رده نخست جدول را دارد. 
تيم ش��هرداری كرمان كه تنها تيم پيروز ليگ تا به امروز اس��ت با تيم 
چيالن س��ازه سنه كردستان مس��ابقه خواهد داد. شهرداری برای حفظ 
جايگاه نخس��ت جدول بايد برابر ميزبان خود به برتری برسد. دو تيم 
قعر جدولی هما و هرمزگان نيز با يكديگر روبه رو می ش��وند كه هما 
به طور قطع در صورت پيروزی در اين مس��ابقه به رده باالتری صعود 

خواهد كرد.

رکوردداران به دنبال رهایی 
از رکورد!

جدول در انتظار تغییر
تکرار شهرآورد هندبال اصفهان 

در لیگ بانوان
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مرکزی، طبقه اول
پنج شنبه 30 دی 1389/ 15 صفر 1432/ شماره Thursday 20 January 2011      446  )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام رضا )ع(:
به دیدن یکدیگر روید تا 
یکدیگر را دوست داشته 
باشید و دست یکدیگر را 
بفشارید و به هم خشم 
نگیرید.

موضوع مناقصه: حفاري یك حلقه چاه به روش دوراني واقع در جاده قمصر 
مطابق مشخصات و شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه.

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 89/11/17، مهلت قبول پيشنهادات 
حداکثر تا تاریخ 89/11/19 و بازگشایي پاکات در مورخ 89/11/20 

مي باشد.
کليه هزینه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفاکس: 4465858 )0361(

موضوع مناقصه: خرید انواع ترانس موردنياز با ظرفيت هاي مختلف به صورت تحویل در 
محل از توليدکنندگان واجد شرایط براساس اسناد مناقصه و شرح خدمات قرارداد.

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 89/11/17، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا 
تاریخ 89/11/19 و بازگشایي پاکات در  مورخ 89/11/20 مي باشد.

کليه هزینه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس: 4465858 )0361(

های  تاریخ  در  منتشره  استخدامی  اطالعيه  پيرو   «
به اطالع عموم  بدینوسيله  89/10/21 و 89/10/28 
متقاضيان استخدام واجد شرایط ثبت نام می رساند بند 4 

از قسمت ) پ ( آگهی استخدامی حذف می گردد«. 

موضوع مناقصه: حفاری چاه های جاذب محدوده منطقه یك و حومه خدماتی 
مطابق اسناد و مدارك مناقصه و شرح خدمات قرارداد. 

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 89/11/17، مهلت قبول پيشنهادات 
حداکثر تا تاریخ 89/11/19 و بازگشایی پاکات در ساعت 10 صبح مورخ 

89/11/20 می باشد.
ضمناً کارفرما در رد یا قبول یك یا کليه پيشنهادات مختار و کليه هزینه های 

چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفاکس: 4465858 – 0361 

موضوع مناقصه: خرید چهار دستگاه ایرواشر- اکونوپك مطابق مشخصات و شرح خدمات 

مندرج در اسناد و مدارك مناقصه.

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 89/11/17، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاریخ 

89/11/19 و بازگشایي پاکات در ساعت 10 صبح مورخ 89/11/20 مي باشد.

کليه هزینه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفاکس: 4465858 )0361(

موضوع مناقصه: تهيه، تأمين و خرید آسفالت مورد نياز شهرداري مطابق شرح 
خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به صورت تحویل در محل.

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 89/11/17، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر 
تا تاریخ 89/11/19 و بازگشایي پاکات در مورخ 89/11/20 مي باشد.

کليه هزینه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس: 4465858 )0361(

1 - موضوع مناقصه: تأمين لودر و کمپرسی به منظور کندن، بارگيری  و حمل مصالح زیرسازی و خاك و نخاله 
به صورت تن – کيلومتر براساس شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه.

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر تا تاریخ 89/11/17 از اداره پيمان و رسيدگی واقع در خيابان اباذر، 
ساختمان شهرداری.

3- مهلت قبول پيشنهادات: حداکثر تا تاریخ 89/11/19 به صورت الك و مهر شده و تحویل به دبيرخانه 
مرکزی.

4- بازگشایی پاکات: پيشنهادات رسيده در تاریخ 89/11/20 در محل شهرداری کاشان باز و قرائت خواهد 
گردید.

5- کارفرما در رد یا قبول یك یا کليه پيشنهادات مختار و هزینه چاپ آگهی دو نوبت به عهده برندگان مناقصه 
می باشد.

تلفاکس: 4465858 – 0361 

موضوع مناقصه: تهيه، تأمين و خرید آسفالت مورد نياز شهرداری مطابق شرح 
خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به صورت تحویل در محل.

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 89/11/17، مهلت قبول پيشنهادات 
 حداکثر تا تاریخ 89/11/19 و بازگشایی پاکات در مورخ 89/11/20 

می باشد.
کليه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفاکس: 4465858 – 0361 

سعید مدرس زاده - شهردار کاشان

سعید مدرس زاده - شهردار کاشان

سعید مدرس زاده - شهردار کاشان

سعید مدرس زاده-  شهردار کاشانسعید مدرس زاده - شهردار کاشان

سعید مدرس زاده - شهردار کاشان

سعید مدرس زاده - شهردار کاشان

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 89/62

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 89/63

اصالحیه اطالعیه استخدام  شركت 
ذوب آهن اصفهان

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 89/64

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 89/35
مرحله سوم

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 89/67
مرحله دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 89/60
)مرحله دوم(

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 89/52
)مرحله دوم(

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول نوبت اول


