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بختي��اري وج��ود  اس��تاندار چهارمح��ال و 
3 ه��زار و 300 كيلومت��ر س��احل زاينده رود 
در اي��ن اس��تان را پتانس��يل جذاب توس��عه 
 صنع��ت گردش��گري و ج��ذب گردش��گر 
چهارمح��ال و بختياري عنوان كرد. به گزارش 
ايرن��ا عل��ي اصغ��ر عنابس��تاني در هماي��ش 
نقش مديران در توس��عه صنعت گردش��گري 
چهارمحال و بختياري در س��الن همايش هاي 
 معاون��ت برنام��ه ري��زي اس��تانداري اظه��ار 
داش��ت: با تغيير نگرش به حوزه گردش��گري 
مي توان در گسترش اين صنعت و درآمدزايي 

تالش كرد. 
وي با اش��اره به ويژگي هاي تاريخي، فرهنگي 
و طبيع��ي اي��ن اس��تان در جذب گردش��گر، 
افزود: عش��اير و جاذبه هاي كوچ آنها، فرهنگ 
دالورمردي اين مرز و بوم و چش��م اندازهاي 
بكر طبيعي از زمينه هاي مناسب توسعه صنعت 
گردش��گري در چهارمحال و بختياري است. 
عنابس��تاني با تأكيد بر لزوم تحول و گسترش 
نگرش جامع در نگاه مديران اين استان، تصريح 
ك��رد: انتخ��اب راه هاي نرفته و مي��ان بر براي 
رس��يدن به هدف از هنرهاي مديريت اس��ت. 
استاندار چهارمحال و بختياري با انتقاد از عدم 
 تبليغات مناسب در معرفي جاذبه هاي اين استان، 
افزود: جشنواره ش��هر برفي در كشور بي نظير 
اس��ت ولي آنگونه كه بايد و شايد در تبليغات 
اين جاذبه فعاليتي صورت نگرفت. به گزارش 
ايرنا، همايش يك روزه نقش مديران در گسترش 
صنعت گردش��گري چهارمحال و بختياري با 
هدف هم افزايي و هم��كاري در ميان مديران 
به همت اداره كل ميراث فرهنگي گردشگري و 
صنايع دستي و حضور فرمانداران، شهرداران، 
بخش��داران و مديران دستگاه هاي اجرايي اين 

استان در حال برگزاري است. 

3300 كيلومتر ساحل زاینده رود؛
پتانسيل توسعه گردشگري

 چهارمحال و بختياري 

ف����رهنگی  باش�������گاه 
پ����ايتخت  ورزش������ی 
 وابس��ته ب��ه ش��ركت نفت 
اصفه�����ان  پايتخ�����ت 
ب����ه هم��ت مدي��ر مدبر، 
و  حام��ی  ورزش،   عاش��ق 

هوادار ورزشكاران و حمايت همه جانبه اعضای هيأت مديره 
ش��ركت در س��ال 1388 توس��ط مهندس حجت اله رضايی 

)مديرعامل شركت( ...

براي اولين بار در شهرداري هاي 
كالنشهرهاي كشور، اصفهان در 
اجراي الگوي اسالمي - ايراني 
 پيشرفت در مديريت پيشتاز بوده 
است. به گزارش ايمنا، مسئول 
برنامه ريزي شهرداري منطقه 12 

با اشاره به تأكيدات رهبرانقالب اسالمي مبني بر به كارگيري الگوي 
توسعه ايراني- اسالمي گفت: با توجه... 

 رئي������س س��ازمان بازرگاني 
چهارمح���ال و بختياري از آغاز 
طرح نظارتي ويژه نوروز در اين 
استان خبر داد. به گزارش فارس 
از شهركرد، اسماعيل كاوياني در 
با  استان  اين  بازار  تنظيم  جلسه 

اعالم اين مطلب اظهار داشت: باتوجه به اينكه همواره در ايام پاياني سال با 
افزايش تقاضا مواجه مي شويم، با اجراي طرح ويژه نوروزي از تمام ...

شهرستان/ صفحه4

ورزش پایتخت با اقتدار تا شکوفایی 

اصفهان پيشتاز در اجراي الگوي 
اسالمي ایراني 

آغاز طرح نظارتي ویژه نوروز 90 
در چهارمحال و بختياري

صفحه 2
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رد صالحیت ها، انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
 را به سال 90 موکول کرد 

مدیركل امور عشایر استان اصفهان خبر داد:
بررسي انتقال سازمان امور عشایر ایران
به اصفهان
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سراسری/ صفحه2

هم زمان در هيأت دولت و دانشگاه های صنعتی اصفهان و اميركبير؛

طرح ملی ابر رایانش افتتاح شد

1 – مناقصه گزار: اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان 

2- موضوع مناقصه: كمپینگ های گردشگری ورودی و تپه 
نخلستان خور و بیابانک 

نامه  ضمانت  مناقصه:  در  شركت  تضمین  نوع  و  مبلغ   -3
بانکی به مبلغ 8/500/000 ریال یا واریز به حساب شماره 

2172620206000 بانک ملی ایران .
4- برآورد اولیه: مبلغ 775/146/684 ریال از محل اعتبارات 
و  ابنیه  بهای  فهرست  مبنای  بر  ای  داراییهای سرمایه  تملک 

تأسیسات سال 1388.
5- مدت اجراء: به مدت 4 ماه شمسی 

6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 89/12/04 لغایت تاریخ 
89/12/08

7- تاریخ تحویل پاكات: تا پایان وقت اداری 89/12/18
8- تاریخ بازگشایی: رأس ساعت 11 صبح مورخ 89/12/19

9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایی پاكات: 

میراث  اداره كل  فنی  دفتر   – خیابان مشتاق دوم   – اصفهان 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان )ساختمان 

شماره 3 استانداری(
توضیحات: 

 به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پشنهادهایی 
كه بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی در مناقصه واصل شده ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
 سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده 
است.

 هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع 
مناقصه  در  كنندگان  شركت  كلیه  كشور،  مناقصات   رسانی 

می بایست در پایگاه مذكور به آدرس اینترنتی:
» http://iets.mporg.ir «  ثبت نام و كد كاربری دریافت و 

همراه پاكت های پیشنهادی خود تحویل نمایند .

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياری 

اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
نوبت  دوم 

م الف / 16382

موضوع مناقصه: رنگ آمیزی مبلمان شهری همچنین جداول سنگی و 
سیمانی سطح شهر مطابق مشخصات و شرح خدمات مندرج در اسناد 

و مدارک مناقصه.
قبول  تاریخ 1389/12/17 مهلت  تا  اسناد حداكثر  مهلت دریافت 
پیشنهادات حداكثر تا تاریخ 1389/12/18 و بازگشایی پاكات در 

ساعت 10 صبح مورخ 1389/12/19 می باشد.
كلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفاكس: 0361-4465858 

آگهی مناقصه عمومی شماره 89/82

موضوع مزایده: اجاره محل و اموال و تجهیزات موجود جهت 
ارائه خدمات دندانپزشکی و پزشکی به پرسنل شركت فوالد 
خیابان   – اصفهان  واقع در  آزادگان  مباركه در كلینیک های 

سعادت آباد و خاتم االنبیاء واقع در شهرک صفائیه مباركه 
از كلیه شركت ها و افراد واجد شرایط مستقر در استان اصفهان 
این  در  فعالیت  جهت  الزم  قانونی  مجوزات  تهیه  به  قادر  كه 
كلینیک ها می باشند دعوت به عمل می آید نامه اعالم آمادگی 
اصفهان  آدرس  به  تاریخ 1389/12/21  تا  حداكثر  را  خود 
– شركت فوالد مباركه – ساختمان اداری – امور قراردادهای 

خرید خدمات ارسال نمایند.
شركت فوالد مباركه پس از ارزیابی افراد و شركت ها اسناد 
مزایده خود را بین واجدین شرایط توزیع خواهد كرد. در این 
مرحله افراد و شركت ها باید توانایی تهیه ضمانت نامه بانکی 

به میزان 72/000/000 ریال را داشته باشند.
در صورت نیاز به اطالعات فنی با شماره تلفن 0335543-2121 
و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 3068-0335543 تماس 

حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

شهردار کاشان – سعيد مدرس زاده 

آگهی مزایده عمومی 

نوبت دوم

م الف/16366
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Thursday 24 February 2011 

سراسری
جهان نما ایران

استاندار تهران از آمادگی برای مشاركت 
اقماری  شهرهای  باس  ريل  ساخت  در 
اين  گفت:  و  داد  خبر  تهران  استان  در 
استانداری در هر پروژه ای كه به كاهش 
تهران  جمعيت  سازی  سبك  و  ترافيك 
گزارش  به  كند.  می  همكاری  بينجامد، 
ايرنا، مرتضی تمدن در مراسم راه اندازی 
ششمين ريل باس در مسير تهران- پرند با 
بيان اينكه شهرستان رباط كريم و شهرستان 
تازه متولد شده بهارستان توسط اين ريل 
تهران متصل می شوند،  و  پرند  به   باس 
توسعه  راستای  در  همچنين  افزود: 
زيرساخت های حمل و نقل در اين مناطق، 
ساخت متروی فرودگاه امام خمينی )ره( 

و شهر جديد پرند با مشاركت وزارت راه 
و ترابری، وزارت مسكن و شهرسازی و 
شركت بهره برداری مترو آغاز شده است. 
به  تهران  غرب  اينكه  به  اشاره  با  تمدن 
خصوص شهر جديد پرند و رباط كريم از 
كانون های بزرگ سكونتگاهی كشور است، 
قطار های  داشت: در حال حاضر  اظهار 
شهری تهران - ورامين، تهران - دماوند، 
تهران - فيروزكوه و تهران - پاكدشت در 
حال احداث است. استاندار تهران نهضت 
توسط  تازگي  به  كه  روستايی  آسفالت 
سرپرست وزارت راه و ترابری كليد خورد 
را مهم ارزيابی كرد و گفت: اين نهضت در 
مناطق محروم كشور منشأ اثر فراوانی دارد.

معاون استاندار تهران اظهار داشت: ارزش 
صادرات كاال از استان تهران در مقايسه 
نشان   با 6 سال گذشته 66 درصد رشد 
خبرنگار  به  تركی  اله  نعمت  دهد.  می 
»تهران« گفت: در سال 83 وزن صادرات 
كاالی استان 326 هزار و 640 تن بود كه با 
توجه به رويكرد و برنامه های كارشناسی 
دولت اين ميزان به 535 هزار و 551 تن 
رسيده است. وی افزود: وزن صادرات كاال 
از استان تهران از 64 درصد رشد نسبت 
به سال 83 برخوردار است. ضمن اينكه 
ارزش كل صادرات استان نيز در مقايسه 
نشان   با 6 سال گذشته 66 درصد رشد 
ارزش  كرد:  تصريح  تركی  دهد.  می 
صادرات كاال از استان هم اكنون به يك 
ميليون و 851 هزار و 500 دالر رسيده 
است. معاون برنامه ريزی استاندار تهران 
اظهار داشت: بخش تجارت خارجی يكی 
از موضوعات مهم و قابل توجه در برنامه 

همواره  و  است  كشور  اقتصادی  توسعه 
غيرنفتی  صادرات  افزايش  راهكارهای 
به طور ويژه مدنظر مسئوالن كشور قرار 
با  اخير  در سال های  افزود:  تركی  دارد. 
توجه به رويكرد دولت كه جهت گيری 
اصلی آن در حوزه تجارت خارجی، بهبود 
صادرات غيرنفتی و هدفمند كردن واردات 
شده  انجام  ای  برجسته  اقدام هاي  بوده، 
است. وی گفت: جوايز صادراتی به منظور 
تشويق صادركنندگان كاالها و حمايت از 
توليدكنندگان داخلی در سال 88 نسبت به 
سال 83، 1/6 برابر شده و با رشد 63/6 
درصدی به 362 ميليون و 399 ميليون ريال 
رسيده است. معاون استاندار تهران ادامه 
داد: دولت در نظر دارد بر ميزان تشويق 
و حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان 
كاال بيفزايد و بي شك به زودی شاهد يك 
جهش قابل توجه در زمينه صادرات كاال و 

تجارت خارجی خواهيم بود.

نصف النهار

نصف النهار

کویت، خشونت عليه غيرنظاميان 
در ليبي را تقبيح کرد 

كويت اعمال خشونت عليه غير نظاميان در ليبي را تقبيح و اظهارات اخير 
معمر قذافي را نااميد كننده خواند. خبرگزاري كويت به نقل از يك مقام 
مسئول در وزارت امور خارجه كويت خاطرنشان كرد كه كويت با نگراني 
اقدام مقام هاي آن كشور در اعمال  ليبي و  بار كنوني در  تحوالت تأسف 
خشونت مفرط و تيراندازي به سوي مردم بي دفاع را كه تاكنون به كشته و 
زخمي شدن شماري از آنان انجاميده است با نگراني شديد دنبال مي كند. اين 
مقام مسئول همچنين خاطرنشان كرد كه دولت كويت ضمن تقبيح استفاده 
از خشونت عليه غير نظاميان بي دفاع، از مقام هاي ليبي مي خواهد براي 
جلوگيري از خونريزي و شروع گفتگوي فراگير ميان كليه طرف ها به منظور 
تحقق خواسته هاي مردم ليبي، اين عمليات را هر چه سريع تر متوقف سازند. 
براساس اين گزارش، منبع ياد شده افزود: كويت در حالي كه اميدوار بود 
سخنان رئيس جمهوري ليبي آشتي جويانه با ملت و سرآغازي براي اصالح و 
تغيير باشد ولي نااميد كننده بود. براساس اين گزارش، منبع ياد شده همچنين 
موضع جامعه جهاني را كه هم اكنون تماشاگر تحوالت ليبي است تقبيح كرد 

و خواستار تحرك فوري و قاطع براي جلوگيري از خونريزي در ليبي شد.

با افزایش بهاي نفت؛ 
شرکت هاي هوایي بيشتري درآمریکا 

ورشکست مي شوند 
با انتشار خبرهاي مربوط به افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، سهام اكثر 
شركت هاي هوايي آمريكا به شدت كاهش يافته و بايد منتظر ورشكستگي 
اخير در  آرامي هاي  نا  پي  در  ايرنا،  به گزارش  بود.  ها  اين شركت  بيشتر 
كشورهاي عربي خاورميانه قيمت نفت خام سيري صعودي خود را آغاز 
كرده است. كارشناسان نفتي افزايش بهاي نفت در بازار هاي جهان به ويژه 
شهر نيويورك را ناشي از نگراني هاي سهامداران نفتي از گسترش ناآرامي هاي 
ليبي و بحرين به ساير كشور هاي عربي توليد كننده نفت دانسته و پيش بيني 
مي كنند در صورت گسترش نا آرامي ها، بهاي نفت افزايش بي سابقه اي پيدا 
خواهد كرد. بنابر برآوردهاي انجمن حمل و نقل هوايي آمريكا به ازاي افزايش 
يك سنت در بهاي هر بشكه نفت، معادل 180 ميليون دالر بر هزينه هاي 
ساالنه شركت هاي هوايي افزوده مي شود، بنابراين افزايش يكباره 5 دالر 
در هر بشكه هزينه هاي سنگيني را براي اين شركت ها در برخواهد داشت. 
هلين بكر تحليلگر صنايع هوايي از مؤسسه آماري دالمن روز در ارتباط با اين 
سقوط ناگهاني گفته است كه خطوط هوايي دوباره روزگار سختي را در پيش 
خواهند داشت. اين تحليلگر آمريكايي در اظهارات خود آورده است از آن جا 
كه بسياري از شركت هاي هوايي در پي صدمات سنگيني كه در اثر افزايش 
سنگين بهاي نفت در سال 2008 بر آنها وارد شد مجبور به ادغام با يكديگر 
شدند، اما در شرايط حاضر ادغام هم نمي تواند كمك چنداني داشته باشد. در 
ماه ژوئيه سال 2008 بهاي نفت به طور بي سابقه اي افزايش يافت و قيمت هر 
بشكه نفت خام به بيش از 147 دالر رسيد كه همين افزايش موجب افزايش 
هولناكي در هزينه هاي سوختگيري شركت هاي مسافرتي هوايي و در نتيجه 

كاهش در آمد اين شركت ها و ورشكستگي تعدادي از آن ها شد. 
   

چين در قزاقستان خط آهن قطارهاي 
تندرو احداث مي کند 

معاون نخست وزير چين گفت كه اين كشور در صدد احداث خط آهن 
قطارهاي تند رو در قزاقستان است. به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه مردم 
ارگان حزب حاكم چين، وانگ چي شان )معاون نخست وزير چين( در ديدار 
نور سلطان نظربايف )رئيس جمهوري قزاقستان( كه سرگرم ديدار از چين 
است، گفت: ساخت راه آهن قطارهاي تندرو موضوع جديد همكاري دو 
كشور خواهد بود. طرح ساخت راه آهن قطارهاي تندرو از آستانه تا آلماتي 
نخستين پروژه همكاري دو كشور در زمينه ساخت راه آهن قطارهاي تندرو 
است. فاصله اين خط آهن حدود يك هزار كيلومتر خواهد بود كه شهر آستانه 
پايتخت قزاقستان را به آلماتي بزرگ ترين شهر اين كشور وصل مي كند. 
حداكثر سرعت قطارها در اين مسير 350 كيلومتر در ساعت خواهد بود. 
معاون نخست وزير چين گفت: با پيشرفت سالم روابط و همكاري راهبردي 
دو طرف، همكاري هاي دو كشور در زمينه هاي بازرگاني، انرژي، مالي و 

ساخت تأسيسات زيربنايي نيز پيش خواهد رفت.

 گسترش همکاري هاي اقتصادي 
ترکيه و مالزي

در جريان سفر نجيب تون رزاق نخست وزير مالزي به تركيه و در ديدار وي 
با رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه، دو كشور برگسترش همكاري هاي 
اقتصادي تأكيد كردند. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري رسمي مالزي 
به دنبال امضاء چند  اين ديدار اعالم كردند  )برناما(، دو كشور در جريان 
 قرارداد همكاري روابط استراتژيك براي بسط و توسعه روابط خود هستند.
نخست وزير مالزي گفت: دو كشور همچنين با نهايي كردن موافقتنامه تجارت 
آزاد بين دو طرف تا پايان سال جاري روابط استراتژيك خود را بيش ار 
پيش توسعه خواهند بخشيد. براساس اين گزارش، قرارداد 600 ميليون دالري 
توسعه و ساخت تجهيزات دفاعي مالزي از جمله مهم ترين قراردادهايي است 
كه به امضاي دو طرف رسيد. اين گزارش حاكي است، قرارداد ديگري نيز براي 
نوسازي ناوگان دريايي و سيستم هاي جنگ الكترونيكي مالزي بين اين كشور 
و تركيه به امضاء رسيده است. رجب طيب اردوغان )نخست وزير تركيه( 
نيز در ديدار نخست وزير مالزي با تأكيد بر اراده دو كشور براي گسترش 
همكاري هاي اقتصادي، افزايش مبادالت تجاري دو كشور از 1/1 ميليارد دالر 
كنوني به پنج ميليارد دالر را خواستار شد. نخست وزير تركيه همچنين اعالم 
كرد كه دو كشور براي لغو رواديد به منظور تسهيل بازديد اتباع دو كشور از 

يكديگر موافقت كرده اند.
  

دیپلمات هاي فرانسوي از سياست 
خارجي سارکوزي انتقاد کردند 

شماري از ديپلمات هاي فرانسوي، سياست خارجي دولت نيكال ساركوزي 
)رئيس جمهوري اين كشور( را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. به گزارش 
ايرنا به نقل از شبكه راديويي اروپا 1،  شمار زيادي از ديپلمات هاي فرانسوي 
در يك ستون خبري در روزنامه لوموند، انتقاد شديد خود را از سياست هاي 
اين  گزارش،  بنابراين  داشتند.  ابراز  الملل  بين  زمينه  در  ساركوزي  نيكال 
ديپلمات ها رخدادهاي اخير در كشورهاي شمال آفريقا و موضع گيري هاي 
پاريس را نشان از ضعف سياست خارجي پاريس دانسته و به شدت آن 
را مورد انتقاد قرار دادند. به گفته شبكه تلويزيوني اروپا 1 اين ديپلمات ها 
معتقدند كه سياست خارجي فرانسه طي رياست جمهوري نيكال ساركوزي 
همواره ضعيف بوده است. اين ديپلمات ها بر اين اعتقادند كه سفارتخانه ها 
و سفراي فرانسه در كشورهاي شمال آفريقا و به ويژه مصر و تونس تحليل 

درستي از تحوالت اين كشورها ارايه نكرده بودند.

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

قذافي و ساختار شكننده قدرت 

استاندار تهران:
آماده مشارکت در ساخت و راه اندازی 

ریل باس ها در استان تهران هستيم

یک ميليون و 852 هزار دالر ارزش 
صادرات استان تهران

 الدن سلطانی 

در  همزمان  رايانش  ابر  ملی  طرح 
صنعتی  دانشگاه  دولت،  هيأت 
اميركبير و دانشگاه صنعتی اصفهان با 
استادان  و  كشوری  مسئوالن  حضور 
و پژوهشگران دانشگاهی روز گذشته 

افتتاح شد.
ويديو  طريق  از  كه  مراسم  اين  در 
جمهور  رئيس  شد؛  اجرا   كنفرانس 
بزرگ  دستاوردهای  از  يكی  گفت: 
دانشمندان و متخصصان ايرانی در دو 
دانشگاه معتبر و مهم كشور، انجام شده 
و اميد است اين دو دانشگاه همچنان 
پيشتازی در صحنه های علمی را حفظ 
كنند و اين كارها به مرجعيت علمی 

جهان تبديل شود.
افزود: امروز خودباوری در  محمود احمدی نژاد 
اوج است و اقشار گوناگون به ويژه دانشمندان ما با 
آگاهی و انتخاب درست در مسير پيشرفت هدفمند 
و رساندن ايران به يك جامعه متعالی در حال تالش 

شبانه روزی هستند.
دسترسی  از  ای  قله  هيچ  كرد:  خاطرنشان  وی 
دستاوردهای  از  بسياری  نيست.  دور   ما 
ايرانی ها هنوز در قله است. از سويی بايد به جايی 
برسيم كه پيشتاز ملت ها باشيم و به گونه ای باشد 
كه نيازهای ايران با انديشه و كار و تالش ايرانی 
تأمين شود، البته تحقق اين امر از طريق كارآمدترين 

فناوری ها ممكن است.
رئيس جمهور كشورمان در خاتمه   افزود: امروز 
بهترين كار در ايران، كار علمی  سازنده و هدفمند 
است. ما لحظه شماری می كنيم برای دستيابی به 
پيشرفت های بزرگ تر در اين دو دانشگاه و ديگر 
دانشگاه های ايران و افتخار افتتاح اين طرح ملی را 

نيز به ملت ايران تبريك می گويم.
پس از ايراد اين سخنرانی طرح ملی ابر رايانش 
به طور هم زمان در تهران و اصفهان افتتاح  شد. 
رئيس مركز طرح های كالن ملی و فناوری نيز طی 
سخنانی گفت: حدود 12 سال قبل نزديك 3 هزار 
مقاله در سال چاپ می شد اما اكنون اين رقم به 20 
هزار مقاله ارتقاء پيداه كرده است و همين اندازه هم 

مقاله در مجله های پژوهشی به چاپ می رسد.
غالمحسين رحيمی خاطرنشان كرد: اكنون روی 
شده  گذاشته  انگشت  فناوری  كالن  های  طرح 
است. امروز دانشگاه های صنعتی اميركبير و صنعتی 
اصفهان وارد عمل شدند و كم كم دانشگاه های 

ديگر نيز وارد صحنه می شوند. 
دانشگاه  برای  ماندگار  سايت  احداث  به  وی 
از   بسياری  ميزبانی  جهت  اصفهان  صنعتی 

باالی  بسيار  قدرت  نيز  و   )Server( سرورها 
را  مركز  اين  به  دسترسی  امكان  كه  رايانش  ابر 
دو  اين  كرد:  تصريح  و  اشاره  كند  می  فراهم 
طرح ويژگی خاصی دارند چرا كه از اين طريق 
هنوز  كه  را   ... و  ملی  اينترانت  نظير  هايی  طرح 
برداری  بهره  به  توانيم  كنيم می  افتتاح   نتوانستيم 

برسانيم.
ملی  كالن  های  طرح  وسيع  رشد  به  رحيمی 
خاطرنشان  و  اشاره  ماه   6 اين  در   فناوری 
و  باشد  داشته  ملی  كشش  بايد  طرح  اين  كرد: 
منجر به توليد كااليی شود كه بتوان از آن طريق 
ادامه  در  يافت.  دست  محصول  انبوه  توليد  به 
وضعيت  به  اشاره  ضمن  نيز  اصفهان  استاندار 
 پيشينه علمی ايران درباره وضعيت علمی كشور 
دنبال  به  اسالمی،  انقالب  پيروزی  از  بعد  گفت: 
استقالل كشور از جمله استقالل علمی بوديم و 
اين امر سبب شد كه شاهد دستاوردهای زيادی در 

علوم باشيم. 
در  پيشرفت  متعدد،  های  دانشگاه  وجود 
هوافضا،  رايانش،  ابر  ای،  هسته  های  زمينه 
های  سلول  نوين،  های  فناوری  و  علوم 
آن  از   ... و  پزشكی  ها،  سازی  شبيه   بنيادين، 
 جمله اند كه اصفهان در اين زمينه ها حرف اول را 

می زند.
ذاكر اصفهانی همچنين درباره وضعيت اقتصادی 
افزايش  درصد   24 تالش  با  امسال   افزود: 
سرمايه گذاری داشتيم و به دولت تعهد كرده بوديم 
كه 80 هزار شغل در سال جاری ايجاد كنيم كه 
زمينه  تعهد خود،  به  بر عمل  خوشبختانه عالوه 
ايجاد بيشتر از اين تعداد يعنی 100 هزار شغل ايجاد 

شده است.
گفتنی است: در طرح ملی ابررايانش دو ابر رايانه 
به عنوان يكی از 500 ابر رايانه بزرگ دنيا به منظور 

به  رايانش  ابر  ارايه خدمات  و  تأمين 
در  كشور  پيشرفته  و  بزرگ  صنايع 
دانشگاه های صنتی اصفهان و صنعتی 
بهره  ايجاد و  تهران طراحی،  اميركبير 
و  علمی  مراكز  است.  شده  برداری 
تحقيقاتی كشور، هواشناسی و بسياری 
از صنايع دفاعی، نفت و گاز، شيمی 
مولكولی علوم زيستی و فناوری های 
نانو، مدل سازی و ساخت تأسيسات، 
و  جغرافيايی  اطالعات  های  سيستم 
ساير صنايعی كه نيازمند انجام عمليات 
شبيه سازی و آزمون طرح خود هستند، 
نيازمند استفاده از اين سامانه فناوری 
در  فناوری  اين  باشند.  می  اطالعات 
توسعه صنعت كشور و ارايه سرويس 
مورد  تواند  می  نيز  الكترونيك  های 

استفاده قرار گيرد.
مشخصات اصلی سخت افزاری هر يك از ابر رايانه 

های ملی عبارتند از: 
 )CPU+GPU( پردازش  نامی  توان  حداكثر   -
ابر رايانش اميركبير در دانشگاه صنعتی اميركبير در 

حدود 89 ترافالپس. 
- حداكثر توان نامی پردازش )CPU+GPU( ابر 
رايانش شيخ بهايی در دانشگاه صنعتی اصفهان در 

حدود 66 ترافالپس.
حافظه بيش از 7552 گيگابايت، حافظه اختصاصی 
ذخيره سازی داده ها بيش از 30 هزار گيگابايت و 
سرعت شبكه ارتباطی محاسباتی بيش از 40 گيگا 
بيت بر ثانيه از ديگر مشخصه های اصلی سخت 

افزاری است.
همچنين مشخصات اصلی نرم افزاری هر يك از 
ابر رايانه های ملی عبارتند از: سيستم عامل لينوكس 
با تنظيمات خاص و بومی شده، مجموعه كامل 
نرم افزارهای تدوين، توسعه و اجرای برنامه های 
موازی، نرم افزارهای تخصصی، سازگار با شبكه 
كالستر،  پايش  و  مديريتی  پورتال  ملی،  گريد 
سيستم  كاربردی،  استفاده  و  دسترسی  پورتال 
صف بندی پيشرفته برای اجرای برنامه ها، نصب 
مديريت  نودها،  روی  بر  عامل  سيستم   خودكار 

كاربران.
ش��ايان ذك��ر است: ابر راي��انه های موجود در 
دانشگ��اه ه��ای صنعت��ی اميركبير تهران و صنعتی 
اصفهان به همراه 9 مركز علمی و تحقيقاتی كشور 
از طريق شبكه گريد در يك سيستم يكپارچه به 

يكديگر متصل می شوند. 
 با اجرای اين طرح، اين امكان ايجاد می شود كه 
برنامه های كاربردی - صنعتی كه نياز به حجم 
باالی داده و يا پردازش دارند در زمانی كوتاه قابليت 

اجرا پيدا نمايند.

هم زمان در هيأت دولت و دانشگاه های صنعتی اصفهان و اميركبير؛

طرح ملی ابر رایانش افتتاح شد

سراسری
جهان نما ایران

در حالي  ليبي  در كشور  مردمي  انقالب 
به طور جدي  از روز پنجشنبه 28بهمن 
ادامه دارد كه به نظر مي رسد اعتراضات 
سمت  به  كشور  اين  در  ساختاري 
شكنندگي ساختار قدرت معمر قذافي در 
جريان است. اعتراضات مردمي به دولت 
ليبي با تظاهرات عليه دولت معمر قذافي 
شهر  در  بهمن(   28( 17فوريه  روز  از 
ليبي  به كل  ادامه  بنغازي آغاز شد و در 
سرايت كرد. بنغازي پيش از اين در سال 
 2005)1384( نيز شاهد برگزاري تظاهرات 
بود.  قذافي  حكومت  عليه  اي  گسترده 
گزارش ها حاكي از  آن است كه از آغاز 
درگيري هاي اخير تاكنون بيش از 400 نفر 
در شهرهاي مختلف ليبي كشته شدند. به 
گزارش شبكه خبري الجزيره، مردم ليبي 
روز دوشنبه دوم بهمن توانستند كنترل شهر 
طرابلس پايتخت اين كشور را به دست 
بگيرند و اكنون كميته هاي مردمي مسئوليت 
تأمين امنيت در طرابلس را برعهده دارند و 
نيروهاي امنيتي از اين شهر عقب نشيني 
كردند. پيش از اين شهرهايي نظير بنغازي، 
سيرت و شهر مرزي الزاويا نيز در اختيار 
معترضان قرار گرفت. همچنين با خروج 
امنيتي و ارتش از شهر اجدابيا  نيروهاي 
در ليبي، مردم كنترل اين شهر را در دست 
گرفتند. سرهنگ قذافي 68 ساله، قديمي 
ترين رئيس كشور در آفريقا و خاورميانه 
است. وي از سال 1969 )1347( به مدت 
42 سال زمام امور ليبي را در دست دارد. 
در ادامه تحوالت سياسي در شمال آفريقا، 
ليبي نيز از دامنه اين تحوالت تأثير پذيرفت 
و مردم اين كشور در روز 28 بهمن در 
از  ديگر  يكي  ساز  زمينه  بنغازي،  شهر 
انقالب هاي مردمي در اين منطقه شدند. 
گسترش نا آرامي ها، خشم عمومي و كشتار 
بي رحمانه معترضان در ليبي، رژيم معمر 
قذافي را پس از 42سال حكومت در اين 
كشور در وضعيت بحراني قرار داده است 
و حتي پيشنهاد اصالحات از سوي پسر 
قذافي هم نتوانست مردم اين كشور را آرام 
كند. سيف االسالم پسر معمر قذافي در 
يك سخنراني تلويزيوني براي آرام كردن 
مردم، وعده برنامه اصالحات در اين كشور 
را داد. در ادامه اعتراضات شهر طرابلس نيز 
در وضعيت افزايشي قرار گرفت و روز 
سقوط  شهر  اين  ماه  اسفند  دوم  دوشنبه 
كرد. اين در حالي است كه معمر قذافي 
در شبكه ملي ليبي ظاهر شد و اعالم كرد 
كه در كشور حضور دارد. فرايندهاي ليبي 
در حالي به نقطه كانوني خود رسيده است 
كه آخرين اخبار از سقوط چهار شهر و 
پيوستن نيروهاي امنيتي ليبي در بسياري 

شهرها به معترضان حكايت دارد. 
كشورهاي  از  ديگر  يكي  عنوان  به  ليبي 
 شم��ال آفريق��ا، تحت ت���أثير ام���واج 

اين  گرفت.  قرار  مردمي  هاي  انقالب 
از  يكي  ويژه،  سياسي  ساختار  با  كشور 
با دوام ترين رؤساي حكومت در منطقه 
ساختار  در  است.  داشته  را  خاورميانه 
سياسي ليبي، سرهنگ معمر قذافي رئيس 
مجلس شوراي انقالب در اين كشور به 
و  حكومتي  بيانات  در  و  مي آيد  شمار 
مطبوعات دولتي از او با القاب تشريفاتي 
»رهنماي انقالب كبير سوسياليستي يكم 
سپتامبر خلق جمهوري عربي ليبي« و »رهبر 
برادرانه و رهنماي انقالب« نام مي برند. با 
در  ساختاري  اعتراض  روندهاي  شروع 
ليبي و به ويژه شهر بنغازي )كه در سال 
2005 نيز شاهد رويارويي مردم و نيروهاي 
امنيتي ليبي بود( به نظر مي رسد دومينوي 
ساختارشكني عليه حكومت هاي تمركزگرا 
 به اين كشور نيز رسيده است. اما، بر اساس 
رهبر  شخصيتي  و  سياسي  هاي  ويژگي 
ليبي، براي اعتراضات ساختاري اين كشور 
مي توان دو دليل عمده در نظر گرفت؛ 
به  توانايي  قذافي  دولت  ساختار سياسي 
كارگيري راه حل هاي ديگر را ندارد، نه از 
لحاظ فكري و نه از نظر سازماني. نداشتن 
چنين توانايي تنها گزينه سركوب را در برابر 
او قرار داده است. البته شخصيت قذافي و 
مسأله  اين  به  نيز  دارد  كه  ويژگي هايي 
با كودتا  قذافي  زماني كه  كمك مي كند. 
به قدرت رسيد، از ميان همه راه حل ها، 
حتي در انقالب نيز تنها راه حل را اقدام 
مسلحانه انتخاب كرد. معمر قذافي در تمام 
طول دوران حيات سياسي خود هميشه 
و  مسلحانه  و  سياسي  غير  راه حل هاي 
خشنونت آميز را پيشنهاد كرده است. چنين 
ادراكي از شرايط، از تعارضات ساختاري 
دولت قذافي و نيز چارچوب شخصيتي 
وي نه فقط با روندهاي بين المللي بلكه 
با روندهاي سياسي داخلي نشان دارد. بر 
اين اساس، نگاه يكسان به دو حوزه متمايز 
مي تواند آسيب هاي فراواني به ساختار 
آورد. چرا  تمركزگرا وارد  يك حكومت 
گسترده  تأثيرپذيري  داخلي،  ساختار  كه 
وقوع  و  دارد  خارجي  روندهاي  از   اي 
خارجي  محيط  در  مردمي  هاي  انقالب 
رويكردهاي  از  نگاه  تغيير  معناي  به 
 سخت افزارانه به رويكردهاي نرم افزاري 

است. 
 اما قذافي به دليل شخصيت فراسازشي 
و امنيت محور خود، نتوانست چارچوب 
در ساختار سياسي  را  رويكرد  اين  هاي 
نهايت،  در  نمايد.  ايجاد  خود  حكومت 
به نظر مي رسد كه حكومت قذافي، در 
روندهاي  كه  است  گرفته  قرار  وضعيتي 
داخلي اين كشور با تأثيرپذيري از تحوالت 
ساختاري در محيط خارجي خود با ايجاد 
ساختار  شكستن  پي  در  جمعي  كنش 

قدرت است. 

نصف النهار

نصف النهار

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

رد صالحيت ها، انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را به سال 90 موکول کرد 

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان تأكيد كرد:

تقویت ناوگان اتوبوسرانی، اولویت درجه یک حوزه حمل و نقل در سال 90 

براي اولين بار در شهرداري هاي كالنشهرهاي كشور صورت گرفت:

اصفهان پيشتاز در اجراي الگوي اسالمي ایراني 

هفتمين دوره انتخابات پارلمان بخش خصوصی نه 
تنها از تقدس و شگون به پله هفتم رسيدن بهره نبرد 
كه در ميانه راه هم از نفس افتاد. به گزارش ايمنا، 
همه چيز در شرايط عادي پيش رفت و بسياري از 
چهره هاي شناخته شده و فعاالن اقتصادي خبره 
تمايلي براي حضور در انتخابات بازرگاني از خود 
نشان ندادند تا عرصه براي چهره هايي ديگر فراهم 

شود. 
در  شركت  از  شخصي  تمايل  با  هم  برخي 
همه  تا  كشيدند  كنار  بازرگاني  اتاق  انتخابات 
اينكه  تا  رود  پيش  حاشيه اي  هيچ  بدون  چيز 
اخذ  زمان  به  رسيدن  لحظات  واپسين  در 

لغو  ديگر  استان   9 و   اصفهان  انتخابات   رأی، 
شد. 

شواهد نشان داد تالش برخی از ريش سفيدان اين 
قبيله نتوانست حاشيه و جنجال پله هفتم را فرو 
نشاند و كار به جايی رسيد كه نقره كار شيرازی، 
مكتوب  دستور  با  نظارت  عالی  شورای  رئيس 
انتخابات 4 اسفند را به بعد از نوروز 90 موكول 

كرد. 
مهرزاد خليليان، دبير اتاق بازرگانی اصفهان در اين  
مورد به ايمنا گفت:  بسياری از اعضای بلند پايه 
و قديمی برای انتخابات هفتم رد صالحيت شدند 
كه باعث به وجود آمدن فضای ملتهب و مه آلود 

شد. اين موضوع نه تنها اصفهان را برگرفت كه به 
مشهد، ساری، اردبيل، اروميه، قزوين، قم و خرم 

آباد هم سرايت كرد. 
وی ضمن تأكيد بر اجرای انتخابات سال 90 توسط 
بخش خصوصی خاطرنشان كرد: با وجود گذشت 
 زمان، فضای انتخابات آرام ترمی شود و عده بيشتری 

می توانند از اين فرصت استفاده كنند. 
خليليان همچنين از گسترده شدن فضای رقابتی 
مطلوب در سال آينده خبرداد و گفت: ليست كانديدها 
 بسته نيست و كسانی هم كه رد صالحيت شده اند 
 می توانند با انجام مراحل و روال اداری به اين تعداد اضافه 

شوند.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان 
اعالم كرد: سهم حوزه حمل و نقل در بودجه 
سال 90 شهرداری از ساير حوزه ها بيشتر و 

حدود 65 درصد از كل بودجه است. 
با  نوريان  مصطفی  مهندس  ايمنا،  گزارش  به 
ناوگان   تقويت  كرد:  اظهار  مطلب  اين  بيان 
های  اتوبوس  خطوط  توسعه  اتوبوسرانی، 
توسعه  شهر،  ترافيكی  های  گره  رفع   تندرو، 
مانند  پاك  نقل  و  حمل  های  ساخت  زير 
دوچرخه سواری و پياده روی و كنترل هوشمند 
ترافيك از اولويت های كاری سال آينده حوزه 

حمل و نقل و ترافيك خواهد بود. 
و  جامع  مطالعات  براساس  كرد:  تصريح  وی 
ترافيك  رفع  برای  آماری  مطالعات  مديريت 

بزرگراه سازی،  مانند  هايی  راه حل  اصفهان  
مطرح  همسطح  غير  تقاطع  ايجاد  تعريض، 
شهر  دسترسی  شبكه  تكميل  برای  و  است 

اقدامات عمرانی نيز دنبال می شود. 
حاضرسهم  حال  در  اينكه  بيان  با  وی 
است   20 تا   18 مسافر  حمل  در  اتوبوسرانی 
ميزان  نظر  از  چه  اتوبوسرانی   ناوگان  افزود: 
اولويت  اهميت،  و  كار  حجم  چه  و  بودجه 
سال  در  و  شود  می  محسوب  ما  يك  درجه 
آينده تالش خواهيم كرد كه روند بسيار خوب 
توسعه اتوبوسرانی  با قوت و سرعت پيگيری 

شود. 
نوريان با اشاره به اين كه سازمان قطار شهری 
سازمانی مستقل است گفت: هرچند از اعضای 

توجه  با  اما  هستم  سازمان  اين  مديره  هيأت 
و  حمل  سيستم  ساخت   بودجه  كه  اين  به 
در  تامين می شود  دولت  از سوی  ريلی  نقل 
بنابراين  نيستم  دخيل  آن  های  ريزی  برنامه 
اولويت اصلی معاونت حمل و نقل و ترافيك 
است.  اتوبوسرانی  ناوگان  توسعه  و  تقويت 
های  اتوبوس  توسعه خطوط  اندازی  راه  وی 
حوزه  اصلی  های  اولويت  ديگر  از  را  تندرو 
ادامه و  دانست  آينده  سال  در  نقل  و   حمل 
داد: تجهيز تمام بزرگراه های شهر به سيستم 
از  عبور  تخلف  ثبت  سرعت،  تخلفات  ثبت 
نظارت  های  دوربين  افزايش  و  قرمز  چراغ 
اقدام های در دستور كار  از  تصويری بخشی 

اين حوزه در سال آينده است.

براي اولين بار در شهرداري هاي كالنشهرهاي 
اسالمي  الگوي  اجراي  در  اصفهان  كشور، 
بوده  پيشتاز  مديريت  در  پيشرفت  ايراني   - 
ريزي  برنامه  مسئول  ايمنا،  گزارش  به  است. 
تأكيدات  به  اشاره  با   12 منطقه  شهرداري 
رهبرانقالب اسالمي مبني بر به كارگيري الگوي 
توسعه ايراني- اسالمي گفت: با توجه به اين كه 
شهرداري نيازهاي خدماتي شهروندان و پويايي 
محيط شهري را شكل مي دهد الگويي اسالمي 
با رويكرد شهروند گرايي را طراحي كرده است. 

اميرحسين نادعلي با بيان اينكه اين الگو براي 
اولين بار در شهرداري هاي كالنشهرهاي كشور 
اجرا گرديده است، افزود: اين الگو در جهت 
و  شهري  هاي  پروژه  و  نيازها  دهي  اولويت 
تخصيص آنها به محله های نيازمند به صورت 
سيستمي در نظر گرفته شده است. وي با اشاره 
به اينكه الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در منطقه 
12 طراحي و در مناطق 14 و 12 اجرا گرديد، 
عوامل  شناسايي  با  الگو  اين  در  كرد:  تصريح 
محيطي و مجموعه اي از عوامل كليدي براي 

دستيابي به برنامه ريزي دقيق تر نتايج مفيدي 
حاصل گرديد. مسئول برنامه ريزي شهرداري 
منطقه 12 خاطرنشان كرد: در اين الگو نارضايتي 
اطالعات  بازي،  كاغذ  ناهماهنگي،   مشتري، 
و  فرصت  ارزش،  بدون  كارهاي  فايده،  بي 
از دست رفته به صفر رسيده است.  خالقيت 
نفر  هزار  يك  از  بيش  داشت:  اظهار  نادعلي 
ساعت براي ايجاد يك الگوي اسالمي ايراني 
پيشرفت در مديريت و انتخاب سبد پروژه هاي 

شهري كار كرده اند.
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به 

اش��تباه ماكروويو خوانده می شود، از تركيب دو واژه مايكرو 
ي��ا ميك��روMICRO )كوچ��ك( و وي��و WAVE )موج( 
تش��كيل ش��ده اس��ت و به معنای امواج با طول موج كوتاه و 
تعداد نوس��انات )فركانس( بسيار باال می باشد. فركانس چنين 
امواجی، بين300 مگاهرتز تا چند گيگاهرتز در ثانيه می تواند 
باش��د. برد چنين امواجی كوتاه بوده و در حد چند متر است، 
 ول��ی ميزان نف��وذ آن ها باال اس��ت و از درون ابر و غبار عبور 
می كنند. هر چه فركانس بيش��تر باشد، شدت نفوذ بيشتر ولی 

برد امواج، كوتاه تر می شود.
ام��واج دارای طول موج كوتاه، هن��گام برخورد به ماده، چنان 
موج��ب ارتعاش و تغيير قطب ه��ای منفی و مثبت موجود در 
آن می ش��وند كه اين جنبش ب��االی مولكول ها موجب به هم 
خوردن ش��ديد آن ه��ا و ايجاد اصط��كاك در مولكول ها و در 
نهايت سبب گرم شدن آن ماده می شود. در اين ميان نقش آب 
در درون م��اده غذايی بارزتر اس��ت. زيرا مولكول های آب كه 
قطبی هستند )همچون ديگر مولكول های قطبی(، بيشتر تحت 

تأثير نوسانات قرار گرفته و به 
شدت شروع به جابه جايی در 
محل خود می كنند. به همين 
دلي��ل هر چ��ه غ��ذا رطوبت 
بيش��تری داشته باشد سريع تر 
تح��ت تأثير اين ام��واج قرار 
البته ام��روزه اغلب  می گيرد. 
دس��تگاه هايی كه تحت عنوان 
ميكروويو به فروش می رسند، 
عالوه ب��ر لرزاننده )نوس��ان يا 
موج س��از( مورد بحث، دارای 
يك يا چند المنت )سيم فلزی ای 
ك��ه در مقابل جريان برق مقاومت 
بااليی دارد و موجب گرم ش��دن آن می ش��ود( هستند 
 ك��ه به عنوان گريل )كباب پز( و فر، داخل دس��تگاه قرار داده 
شده اند. چنين دستگاه هايی را به عنوان »ميكروويو گريل دار« 
و ي��ا »ميكروويو+ گريل+ فر« و يا كامبينيش��ن )يعنی تركيب 

چند دستگاه( می شناسند.
معایب اجاق های میکروویو

1- اين دستگاه غذا را در مدت كوتاهی گرم می كند و يا می 
پزد. ولی غذای طبخ ش��ده در آن چندان خوشمزه نيست. در 
ضمن در مورد استفاده از آن، چند نكته اساسی نيز وجود دارد. 
منبع ارتعاش در دس��تگاه ميكروويو ثابت اس��ت و اگر غذايی 
در مجاورت آن باشد تنها بخشی كه نزديك منبع ارتعاش قرار 
دارد گرم می ش��ود. ميزان نفوذ ام��واج در ماده غذايی حدود 
3- 2/5 س��انتی متر می باش��د. در داخل دستگاه های قديمی، 
چرخاننده ای وجود داش��ت كه با حركت دادن غذا در جلوی 
دس��تگاه های لرزاننده به تمام غذا، اجازه دريافت انرژی كافی 
برای گرم شدن را می داد. اغلب دستگاه های ميكروويو عالوه 
بر سيس��تم چرخاننده، دارای پروانه )فل��زی( جداگانه ای نيز 
هس��تند كه با جابه ج��ا كردن هوا، به همه م��واد غذايی گرما 

می رساند.

2- براس��اس برخی مطالعات، ارتعاش��ات ش��ديد ميكروويو 
موجب پاره ش��دن ديواره س��لول های غذاها و به هم ريختن 
ساختمان ظريف برخی مواد غذايی از جمله ويتامين ها شده و 

آن ها را به سرعت از بين می برد.
در ضم��ن در اث��ر به جا مان��دن راديكال ه��ای آزاد باقيمانده 
حاص��ل از ضايعات ويتامين ها و ديگ��ر مولكول های تخريب 
ش��ده، ممكن اس��ت درون غذا تركيب های جديد خطرناكی 

ايجاد شود.
3- نمی توان از هر نوع ظرفی در اجاق های ميكروويو استفاده 
كرد. زيرا برخورد امواج با س��طح فلزات، ممكن است موجب 
ايجاد شعله و آتش سوزی و حتی انفجار دستگاه شود. اكنون 
ظروف فلزی مخصوصی جهت استفاده در ميكروويوها ساخته 
شده است. امروزه ظروف فراوانی با برچسب »قابل استفاده در 
ميكروويو« در معرض فروش هس��تند، ولی اينكه برای كنترل 
كيفيت و س��المت آن ها از كدام اس��تاندارد استفاده شده و يا 
بايد استفاده شود به طور دقيق مشخص نيست. برخی ظروف 
پالس��تيكی غير استاندارد، هنگام تماس با مواد داغ، پليمرهای 
ش��يميايی منتشر می كنند كه برای بدن انسان ايجاد مسموميت 
كرده و مصرف غذاهای گرم ش��ده در اين ظروف را خطرناك 
می سازد. به همين دليل توصيه نمی شود غذا يا نوشيدنی های 

داغ را در ظروف پالستيكی نگهداری و يا سرو نمايند.
بحث ضررهای ناش��ی اس��تفاده از اين دستگاه در طبخ و گرم 
كردن غذا، از مدت ها پيش مطرح بوده است. طبق نظر مخالفان 
با استفاده از اين دستگاه، امواج اين دستگاه عالوه بر ضايعات 
مواد غذايی، ممكن اس��ت به افراد نيز برخورد كرده و موجب 
ضايعاتی در بدن آن ها شود. طبق مطالعات علمی، حتی استفاده 
طوالنی مدت از دس��تگاه )ميكروويو(، به دليل وجود امواج با 
طول كوتاه موجب ايجاد ضايعات و سرطانی كردن بافت های 
بدن فرد استفاده كننده می شود. موادی از نشت امواج حاصل 
از اجاق های ميكروويو گزارش شده كه در دراز مدت موجب 
نابودی برخی افراد اس��تفاده كننده شده و حتی به مرگ برخی 
آن ها نيز انجاميده اس��ت. فرهای ميكروويو امروزی نسبت به 
اولين نس��ل اين دستگاه ها )كه بيش از سی سال پيش به بازار 
آمدند( ايمنی بيشتری دارند. امكان خروج امواج از آن ها بسيار 
كمتر است و در كارخانه توسط دستگاه های حساس، آزمايش 
و كنترل می ش��وند. در ضمن اين اجاق ها )چه انواع قديمی و 

چه انواع پيشرفته امروزی(، هيچ نوع تشعشع راديو اكتيويته ای 
تولي��د نمی نمايند. عالوه بر نكته های ياد ش��ده، س��وختگی 
ناشی از استفاده از اين دستگاه نيز مطرح است، ولی نسبت به 

ساير روش های پخت، احتمال سوختگی كمتر است.
پختن تخم مرغ در اين دس��تگاه، گاه به انفجار آن در محوطه 
اجاق ميكروويو منجر می ش��ود. گرم كردن ش��ير در ظروف 
شيش��ه ای، سبب می شود حرارت شير بسيار بيشتر از حرارت 
ظرف آن باشد. نوشيدن چنين شيری موجب سوختگی شديد 

هم گرديده است.
در ضمن م��واردی از كاهش س��طح هموگلوبين خون در اثر 
مصرف ش��ير گرم ش��ده با مايكروويو نيز گزارش شده است. 
همچنين هنگام گرم كردن شير مادر )منظور شير مادر نگهداری 
ش��ده در فريزر می باش��د( در ميكرووي��و، ايمنوگلبولين های 
موجود در ش��ير مادر به س��رعت تخريب می شوند. به همين 
دليل اس��تفاده از اين دس��تگاه در گرم كردن غ��ذای كودكان 

توصيه نمی شود.
مث��ال ديگر از تفاوت گرمايی م��واد مختلف هنگام گرم كردن 
آن ها در اجاق ميكروويو، گرم كردن غذاها در ظروف سفالی 
است. ظروف سفالی به طور معمولی از مواد داخل آن گرم تر 
می شوند. دست زدن به اين ظرف موجب سوختگی می شود. 
ب��ه عنوان نمونه ای ديگر، هنگام اس��تفاده از اجاق ميكروويو 
جهت گرم كردن نان ش��يرينی مربايی، مربای درون شيرينی به 
ش��دت گرم می ش��ود در حالی كه بقيه مواد هنوز خيلی گرم 
نش��ده اند.هوای داخل دس��تگاه ميكروويو، بسيار خنك تر از 
غذ ای در حال پخت و يا گرم ش��دن اس��ت. زيرا ارتعاشات 
توليدی اجاق ميكروويو، موجب لرزش ملكول های غذايی و 
همچنين ملكول های هوا می شود؛ ولی اين ارتعاشات به گرم 

شدن هوا نمی انجامد.
مزایای اجا ق های میکروویو

در عي��ن حال كه برخی مطالعات نكته هايی را درباره زيان ها 
و عوارض حاصل از اس��تفاده ميكروويو مطرح كرده اند، ولی 
مطالعات متعددی هم وجود دارند كه اعالم می كنند، اس��تفاده 
از ميكروويو موجب ايجاد ضايعاتی بيشتر از ديگر روش های 
پخت در مواد غذايی نمی ش��وند. حت��ی برخی مطالعات بيان 
می كنند كه اس��تفاده از سرعت باالی گرم كردن به كمك اين 
دستگاه، موجب كاهش تخريب برخی از مواد غذايی می شود. 

رابينس��ون در كتاب اصول تغذيه خود اش��اره كرده است كه، 
پخت سبزی ها در فرهای ميكروويو به مدت كوتاه ) به جای 
آب پز كردن آن ها در مدت طوالنی (، سبب حفظ بيشتر مواد 
غذايی موجود در آن ها می ش��ود. در ضمن در مراحل پخت 
با اين اجاق ه��ا، كيفيت پروتئين های غذا بهتر از روش های 
ديگر حفظ می ش��ود، كه دليل آن احتمال اكسيد اسيون كمتر 
گوش��ت های پخته شده درميكروويو است. طبق بررسی های 
انجام ش��ده در كش��ور كره، امكان ايجاد مواد س��می از قبيل 
ان- نيتروزو- دی متيل آمين، هنگام پخت مواد غذايی دريايی 
در روش بخارپز و ميكروويو كمتر از س��اير روش های پخت 
است. در سال 2000، مطالعه انجام شده در سوييس بيانگر اين 
مطلب بود كه امكان اتالف ويتامين های تيامين و ريبوفالوين 
در روش سنتی جوش��اندن لوبيا سبز، در مقايسه با ميكروويو 

كردن بيشتر است.
در مراحل پخت با اين اجاق ها، كيفيت پروتئين های غذا بهتر 
از روش های ديگر حفظ می شود، كه دليل آن احتمال اكسيد 

اسيون كمتر گوشت های پخته شده درميكروويو است.
اجاق های ميكروويو انرژی كمتری مصرف می كنند، بنابراين 
عالوه بر زمان، در سوخت نيز صرفه جويی می كنند و مقرون 

به صرفه نيز هستند.
در ضمن برخ��ی تحقيقات حاكی از آن اس��ت كه ميكروويو 
كردن روغن زيتون، از فعاليت ليپاز و ليپوپر اكس��يد از موجود 
در روغن جلوگيری كرده و در نتيجه احتمال فس��اد آن را كم 
می كند. همچنين ميكروويو كردن پس��ته، بادام زمينی و ذرت، 
احتم��ال آلودگی اين مواد را به قارچ خطرناك افالتو كس��ين 

كاهش می دهد.
مزایای اجاق های میکروویو

به نظر برخی از محققان استفاده از ميكروويو به داليل متعددی 
مناسب است. اين داليل عبارتند از:

1- مدت حرارت دهی كمتر.
2- وجود احتمال كمتر برای تشكيل بو و خشك شدن غذا.
3- حفظ مواد مغذی، حداقل در حد بقيه روش های پخت.

4- از بين رفتن باكتری ها و ديگر عوامل بيماری زا.
5- هيچ نوع مس��موميتی ناش��ی از پختن در اجاق ميكروويو 

شناخته و اثبات نشده است.

ميكروویو
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شهرستان

مدیر اجرا و نظارت معاونت عمرانی شهرداری 
اصفهان:

بهره برداری از فاز اول 
خيابان باغ گلدسته در سال 90

ف��از اول ادامه خيابان باغ گلدس��ته حدفاصل خياب��ان های آمادگاه 
 تا س��يد علی خان ب��ه طول 222 متر ارديبهش��ت ماه س��ال 90 به 
به��ره برداری می رس��د، همچنين تاكنون اين مرحل��ه از اين طرح 

حدود 50 درصد پيشرفت فيزيكی داشته است. 
م��دير اج��را و نظ�ارت معاونت عمرانی شهرداری اصفهان با اعالم 
اي��ن مطل��ب افزود: ادام��ه خي��ابان و پاركين�گ ب�اغ گل�دس��ته 
ب��ه ط�ول 700 متر در دو مرحله حدفاص�ل خي��اب��ان هاي آمادگاه 
و كم��ال اس��ماعي��ل اج�را مي ش����ود كه بيش از 49 درص�د از 
عملي��ات اجراي��ي مرحل���ه اول آن ح��د فاص��ل خيابان ه��اي 
آم����ادگاه و س��ي��دعلي خ��ان ب��ه طول 222 متر انج��ام ش��ده 

است. 
 اي��رج مظف��ر اعتب��ار اوليه ف��از اول ادام��ه خيابان باغ گلدس��ته را 
65 ميليارد ريال برشمرد و اذعان داشت: با تغيير در طراحی فاز اول 
اين طرح و افزودن احداث رمپ های ش��رقی- غربی اين اعتبار به 

80 ميليارد ريال افزايش يافت. 
وی با اشاره به اين كه پاركينگ اين خيابان در 2 طبقه در زير زمين با 
ظرفيت هر طبقه 500 دستگاه خودرو احداث مي شود، افزود: براي 
 اجراي اين پاركينگ 19 هزار مترمربع بتن ريزي سقف انجام خواهد 

شد.
وی م��دت اجراي فاز اول پروژه ادامه خيابان باغ گلدس��ته را يك 
سال دانس��ت و اضافه كرد: با توجه به اين كه عمليات اجرايی اين 
مرحله از پروژه باغ گلدس��ته از 20 مردادماه س��ال جاری آغاز شده 
اما اميد اس��ت با تالش دست اندركاران و افزودن شيفت كاری اين 
مدت به 8 ماه كاهش يابد يعنی 4 ماه زودتر از موعد مقرر در اختيار 

شهروندان قرار گيرد.
مدير اجرا و نظارت معاونت عمرانی ش��هرداری اصفهان پيش��رفت 
آزادس��ازی فاز دوم پروژه باغ گلدس��ته )حدفاصل س��يد علی خان 
تا كمال اس��ماعيل( را حدود70 درصد اع��الم و تصريح كرد: اميد 
اس��ت در آينده نزديك عمليات اجرايی فاز دوم خيابان باغ گلدسته 

شروع شود. 
وي عمده مش��كالت اجرايي اين پروژه را وجود آب هاي زيرزميني 
و رون��د اجراي پروژه را عليرغم اين مش��كل مطل��وب بيان كرد و 
گفت: با رعايت مس��ايل ايمني، دقت و كيفيت، روند اجراي آن را 
تس��ريع نمايند تا مشكالت ش��هروندان مرتفع و ترافيك اين منطقه 

روان شود. 
شايان ذكر است؛ ادامه احداث خيابان باغ گلدسته به عنوان يكي از 
خيابان هاي مصوب طرح تفصيلي شهر است كه اين طرح عالوه بر 
تقويت نقش شرياني محور مذكور، به لحاظ ترافيكي كمك شايانی 
به خيابان چهار باغ عباسي حد فاصل ميدان امام حسين)ع( تا ميدان 

انقالب خواهد كرد.
همچنين اجرای پروژه باغ گلدس��ته، زمينه ساز حركت مهم زيست 
 محيط��ي، تاريخ��ي و فرهنگي در كالن ش��هر اصفهان محس��وب 

می شود. 

استاندار چهارمحال و بختیاري:
مردم در اجراي قانون هدفمندي 

یارانه ها خوش درخشيدند
اس��تاندار چهارمحال و بختياري گفت: مردم ايران همچون هميشه 
در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كه جهاد عظيم اقتصادي اس��ت 
ني��ز خوش درخش��يدند و برگ زرين ديگري در س��ند افتخارهاي 

كشور به ثبت رساندند. 
ب��ه گزارش فارس از ش��هركرد، علي اصغر عنابس��تاني در جلس��ه 
س��تاد هدفمندي يارانه ها در اين اس��تان اظهار داش��ت: با توجه به 
آغاز س��ومين ماه از اجراي قانون هدفمندس��ازي يارانه ها در كشور 
 مديران اين استان بايد شرايط كنوني مردم را در تمام زمينه ها درك 

كنند.
وي كمك مردم و مسئوالن براي گذران وضعيت فعلي را ضروري 
بي��ان و تأكيد كرد: تمامي مدي��ران موضوع هاي مختلف را به دقت 
 بررس��ي و در راس��تاي حل مش��كالت مردمي اقدام س��ريع انجام 

دهند. 
عنابس��تاني به وفاق و همدلي مردم در اج��راي موفقيت آميز قانون 
هدفمندي يارانه ها اش��اره كرد و افزود: مردم ايران همچون هميشه 
در اجراي اين جهاد عظيم اقتصادي نيز خوش درخش��يدند و برگ 
زرين ديگري در س��ند افتخارهاي ايران اس��المي به ثبت رساندند. 
وي هدفمن��د كردن يارانه ها را يكي از بزرگ ترين و اساس��ي ترين 
كارهاي دولت دانست و گفت: از اين رو بايد همه دست به دست 
همديگر بدهيم تا اين قانون به طور صحيح و اساس��ي اجرا ش��ود. 
عنابس��تاني خاطرنش��ان كرد: همان گونه كه دولت وعده داده است، 
اگر مشكلي براي مردم ايجاد شود از طرف مسئوالن جبران مي شود، 
بنابراين هيچ كس حق ندارد به صورت خودسرانه اقدام به افزايش 

قيمت كاالها كند. 
رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي چهارمحال و بختياري نيز در اين 
جلسه با اشاره به سهميه 14 هزار و 900 تني جو يارانه اي دامداران 
اين اس��تان ب��ا قيمت 2 ه��زار و 950 ريال به ازاي ه��ر كيلو گرم 
 گف��ت: از اين س��هميه تاكن��ون 12 هزار تن جذب و توزيع ش��ده 

است. 
صف��در نيازي قيمت جو غيريارانه اي ب��ه ازاي هر كيلو گرم را بين 
س��ه هزار و 300 تا 3 هزار و 500 ري��ال اعالم و تصريح كرد: جو 
يارانه اي جذب و توزيع شده برابر نياز سه ماه دامداران استان بوده 
اس��ت. وي نياز جو در چهارمحال و بختياري را س��االنه 50 هزار 
تن برش��مرد و افزود: تاكنون براساس اس��تانداردهاي موجود، نياز 

دامداران اين استان تأمين شده است.
نيازي، به ارايه تس��هيالت 400 ميليون ريالي به مرغداري ها و 220 
ميلي��ون ريالي به دامداري ها اش��اره و خاطرنش��ان ك��رد: نرخ اين 
تس��هيالت 12 درصد بوده كه هش��ت درص��د آن را دولت و بقيه 
را متقاضي پرداخ��ت مي كنند. وي از تعوي��ض تراكتورهاي باالي 
13 س��ال عم��ر در چهارمحال و بختياري خب��ر داد و گفت: هزينه 
تعويض هر دس��تگاه تراكتور جديد 370 ميليون ريال است كه 20 
درصد س��هم آورده متقاضيان، 16 درصد كمك بالعوض دولت و 
64 درص��د هم از طريق اختصاص تس��هيالت با ن��رخ پايين تأمين 

مي شود.

مدیرعامل شركت آبفا:
ساخت 3 تصفيه خانه فاضالب 

در چهارمحال و بختياري
مديرعامل ش��ركت آبفاي چهارمحال و بختياري گفت: در حال حاضر 
سه تصفيه خانه فاضالب ش��هري در اين استان در حال ساخت است. 
حشمت اله هاشمي تعداد مشتركان زير پوشش خدمات اين شركت را 
150 هزار مشترك اعالم و اظهار داشت: از مجموع مشتركان زير پوشش 
اين ش��ركت افزون بر 77 هزار مشترك ساكن در 12 شهر اين استان از 

خدمات فاضالب بهداشتي استفاده مي كنند. 
وي با اشاره به شهرهاي برخوردار از خدمات فاضالب شهري در اين 
استان گفت: شهركرد، بروجن، فارسان، فرخشهر، كيان، سامان، جونقان، 
هفشجان، نقنه، فرادنبه، بن و لردگان در حال حاضر زير پوشش خدمات 
بهداشتي فاضالب قرار دارند، اين در حالي است كه مطالعه هاي هشت 
شهر جديد در اين زمينه به منظور اضافه شدن به شبكه فاضالب شهري 
در دس��تور كار اين شركت قرار گرفته است. هاش��مي افزود: در حال 
حاضر 58 درصد از جمعيت ش��هري اين اس��تان زير پوشش خدمات 
فاضالب قرار دارند. مديرعامل ش��ركت آبفاي چهارمحال و بختياري 
تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب فعال در اين اس��تان را پنج واحد عنوان 
كرد و گفت: برهمين اس��اس طرح احداث س��ه تصفيه خانه ديگر در 
دس��تور كار قرار گرفته است. هاش��مي ادامه داد: تصفيه خانه فاضالب 
هفش��جان با 85 درصد پيشرفت در دست احداث است و تصفيه خانه 
فاضالب شهرس��تان لردگان و شهر بن نيز در حال احداث هستند. وي 
مجموع مخازن آب 26 ش��هر اين استان را 72 مخزن با گنجايش 126 
ه��زار و 400 مترمكعب اع��الم كرد و گفت: دو مخزن جديد آلوني در 
شهرس��تان لردگان و اسالم آباد شهرس��تان بروجن نيز در دهه فجر به 

بهره برداري رسيدند. 

اخبار شهركردروي ميز

رئيس س��ازمان بازرگاني چهارمح��ال و بختياري از آغاز 
طرح نظارتي ويژه نوروز در اين استان خبر داد. به گزارش 
خبرگزاري فارس از شهركرد، اسماعيل كاوياني در جلسه 
تنظيم بازار اين اس��تان با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: 
باتوجه به اينكه همواره در ايام پاياني سال با افزايش تقاضا 
مواجه مي ش��ويم، با اجراي طرح ويژه نوروزي از تمامي 
ظرفيت هاي موجود براي خدمات رساني مطلوب به مردم 
استفاده مي شود. وي افزود: در اين ارتباط پيش بيني هاي الزم 
از س��وي اين سازمان صورت گرفته است و اجراي طرح 
نظارت��ي ويژه نوروز 90 همراه با طرح نظارتي هدفمندي 
يارانه ها به ش��كل ويژه اي در سطح بازار اين استان اعمال 
مي شود. كاوياني خاطرنشان كرد: طرح نظارتي ويژه نوروز 
شامل كاالهايي از جمله پوشاك، كيف و كفش، آجيل و 
خشكبار، خواربار و شيريني جات، لبنيات، گوشت قرمز، 

گوشت مرغ، ماهي، قند وشكر، روغن نباتي، برنج، انبار و 
سردخانه ها، ميدان های ميوه و تره بار و نمايشگاه هاي عرضه 
مستقيم كاال مي شود. رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و 
بختياري با بيان اينكه اين طرح از نخستين روز اسفندماه 
جاري آغاز و تا 10 ارديبهشت ادامه دارد، گفت: اين طرح 
با هدف ايجاد زمينه مناسب براي تأمين مايحتاج عمومي و 
جلوگيري از تخلف هاي احتمالي و رسيدگي سريع و دقيق 
به شكايت ها و گزارش هاي مردمي و با توجه به ضرورت 
كنت��رل و نظارت بر وضعيت بازار كاالها و خدمات مورد 
تقاضاي عموم مردم در مراحل تأمين ، توزيع و ارايه خدمات 
و قيمت اجرا مي شود. وي در ادامه تصريح كرد: در راستاي 
اهميت ساماندهي و تنظيم بازار كاال و خدمات و تشديد 
برخورد با متخلفان و سودجويان؛ بازرسان سازمان بازرگاني 
و اصناف به صورت منسجم و هماهنگ بر نحوه عملكرد 

تمام واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي در سطح استان 
نظارت ويژه و مستمر خواهند داشت. كاوياني همچنين از 
برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم كاال از نيمه اسفندماه در 
اين استان خبر داد و گفت: اين نمايشگاه ها با هدف تأمين 
كاالهاي مورد نياز مردم و دسترس��ي آسان آنان با قيمت 

مناسب در نقاط مختلف اين استان برپا مي شود.
به گفته وي كمك به تنظيم بازار اس��تان، عرضه مستقيم 
كاال توس��ط توليدكنندگان در فضاه��اي رقابتي، افزايش 
تن��وع انتخ��اب و خريد مردم و ايجاد دسترس��ي بهتر به 
كاالهاي مورد نياز ش��هروندان  از ديگ��ر اهداف برگزاري 
اين نمايشگاه هاست. كاوياني افزود: يك واحد بررسي و 
نظارت بر قيمت نيز همه روزه در اين نمايشگاه مستقر بوده 
و بر قيمت كاالها نظارت مي كند؛ از اين رو اجازه افزايش 

غيرمعقول قيمت ها در فروش هيچ كااليي داده نمي شود.

زاینده رود
آزمون ورود به حرفه مهندسان براي متقاضيان اخذ 
پروانه اشتغال به كار مهندسي، آزمون حرفه اي كاردان هاي 
فني ساختمان و آزمون تعيين صالحيت حرفه اي معماران 
تجربي طي دو روز به طور هماهنگ و هم زمان با سراسر 
كشور در محل دانشگاه شهركرد از ساعت 9 تا 13 برگزار 
مي ش��ود. به گزارش روابط عمومي اداره كل مسكن و 

شهرسازي استان، مهندس علي ابراهيمي گفت: براساس 
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، فارغ التحصيالن 
رش��ته هاي مختلف بعد از گذشت مدت زمان معيني از 
اخذ مدرك تحصيلي خود بايد در آزمون ورود به حرفه 
ش��ركت كنند و با كس��ب حد نصاب الزم نمره، پروانه 

اشتغال به كار در پايه هاي مختلف را دريافت كنند.
مديركل مسكن و شهرسازي استان از ثبت نام يك هزار و 

27 نفر در آزمون مقررات ملي ساختمان خبر داد و تصريح 
كرد: اين افراد به مدت دو روز در رش��ته هاي معماري، 
شهرس��ازي، عمران، تأسيس��ات مكانيكي، تأسيسات 
 برق��ي، ترافيك و نقش��ه برداري با يكديگ��ر به رقابت 
مي پردازند. خاطرنش��ان مي گردد: آزمون مقررات ملي 
ساختمان براي دومين بار در سال جاري برگزار خواهد 

شد.

مديركل امور عش��اير استان اصفهان گفت: در ادامه 
انتق��ال وزارتخانه ها، انتقال س��ازمان امور عش��اير 
ايران به اس��تان اصفهان در دس��ت بررس��ي است. 
اصغر مرادي با بيان اينكه بر اس��اس پيشنهاد هيأت 
دولت ممكن است در آينده نزديك در ادامه انتقال 
وزارت خانه ها از تهران به استان هاي ديگر، سازمان 
امور عش��اير اي��ران به اصفهان منتقل ش��ود، اظهار 
داش��ت: استان هاي خوزس��تان و فارس با توجه به 
تعداد بيش��تر عشايري كه نس��بت به استان اصفهان 
دارن��د، رقيب اصفه��ان در اين طرح هس��تند. وي 
ادام��ه داد: مديركل امور عش��اير اي��ران هم در اين 
زمينه در هفته هاي اخير س��فري به اس��تان اصفهان 
 داش��ت و در اين زمينه جلس��ه هايي برگزار ش��ده 

است.
مديركل امور عش��اير اس��تان اصفهان با اش��اره به 
اينكه جلسه هايي به همين منظور با حضور مديركل 
امور عش��اير ايران در استانداري اصفهان و سازمان 

جهاد كشاورزي برگزار شده است، گفت: به منظور 
انتقال س��ازمان عش��اير ايران به استان اصفهان تنها 
بررسي هاي الزم انجام شده و تاكنون تصميم قطعي 
در اين مورد گرفته نشده است. وي با بيان اينكه از 
زمان اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها تاكنون 
سوخت رساني به عش��اير با مشكلي روبه رو نشده 
اس��ت، تصريح ك��رد: با توجه به اينكه عش��اير در 
بيش��تر منطقه ها داراي چاه برقي هستند، طرح هاي 
آنها بيش��تر به صورت برقي اجرايي مي ش��ود و در 
تأمي��ن س��وخت مورد ني��از خود در ح��ال حاضر 

مشكلي ندارند.
مرادي افزود: براي تأمين س��وخت عش��اير استان 
اصفهان رايزني هايي با س��ازمان جهاد كش��اورزي 
اس��تان انجام شده و پيش از اين نيز سوخت رساني 
گاز از طري��ق خط��وط به عش��اير اس��تان اصفهان 
اجرايي مي شده است. وي با اشاره به اينكه رساندن 
س��وخت مايع به چادرهاي عشايري يكي ديگر از 

برنامه هاي امور عش��اير به منظور سوخت رس��اني 
به عشاير استان بوده اس��ت، اظهار داشت: پيش از 
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها سوخت به صورت 
رايگان، درب چادرهاي عشايري توزيع مي شد كه 
پس از اجراي اين قانون نيز هم چنان اين روند ادامه 

دارد. 
مديركل امور عشاير استان اصفهان بيان داشت: نرخ 
سوختي كه در بين عش��اير توزيع مي شود با همان 
قيمت آزادي اس��ت كه دولت ب��ا اجراي اين قانون 
به تصويب رس��انده اما كرايه حمل آن براي عشاير 
رايگان اس��ت و اعتبار آن از محل اعتبارهاي دولتي 

تأمين مي شود. 
وي اضاف��ه كرد: با تمهيدهايي كه از س��وي دولت 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت مس��أله سوخت رساني 
 ب��ه عش��اير با كمك ه��اي دولت��ي هم��راه خواهد 

بود.

در سال جاری انجام شد
آموزش احياي قلبي- ریوي 

در شاهين شهر 

همزمان با آغاز سال جدید؛
هفت سين نوروزي در ورودي 

شهرکرد گسترده مي شود 

نخستين قبض های جدید آب  بها در 
چهارمحال و بختياري توزیع شد

رئيس پليس آگاهي استان اصفهان خبر داد:
راه اندازي گشت هاي پليس با لباس 

شخصي در ایام پایاني سال
1756 نفر س��اعت آموزش همگانی احيا در شهرس��تان ش��اهين ش��هر و 
ميمه در س��ال جاری انجام شد. به گزارش روابط عمومی مركز مديريت 
حوادث و فوريت های پزشكی اس��تان اصفهان، عليرضا قاسمی جانشين 
مدير حوادث و فوريت های پزشكی شهرستان شاهين شهر و ميمه ضمن 
اعالم اين خبر گفت: مركز فوريت های پزش��كی شهرس��تان شاهين شهر 
و ميم��ه از س��ال جاری برای كاركنان ش��بكه بهداش��ت، اصناف، مادران 
باردار ش��اغل در درمانگاه ها، رابطين س��المت اداره ها و كاركنان سپاه از 
اين شهرس��تان به ترتيب به ميزان 120، 1400، 72، 84 و 80 نفر س��اعت 

آموزش همگانی احيا برگزار كرده است. 
وی در ادامه با بيان اينكه اين افراد در قالب طرح آموزش همگانی احيا با 
كمك های اوليه و نحوه اقدام هاي فوريت های پزشكی آشنا شدند، افزود: 
پس از انجام هماهنگی با فرمانداری ش��اهين شهر و ميمه و در مكاتبه ای 
كه فرمانداری با اداره هاي مختلف اين شهرس��تان داش��ت، آمادگی مركز 
فوريت های پزش��كی جهت ارايه آموزش های مذك��ور به آنها را اعالم و 
پس از درخواس��ت اداره ها، اين دوره های آموزشی برای آنها برگزار شد. 
عليرضا قاسمی در پايان خاطرنشان كرد: افراد آموزش ديده، پس از پايان 
دوره آموزشی خود، گواهی پايان دوره دريافت كردند. الزم به ذكر است 
اي��ن طرح ويژه عموم مردم بوده كه در صورت اعالم همه اقش��ار جامعه 
طی يك دوره مقدماتی 4 س��اعته )تئ��وری – عملی( آموزش های الزم را 

فرا خواهند گرفت.

رئيس مجمع امور صنفي شهرس��تان شهركرد گفت: همزمان با آغاز سال نو 
س��فره هفت سين نوروزي را در ورودي شهركرد بوستان الله مي گسترانند.

اس��داله چراغيان در جلسه تنظيم بازار اين استان با اعالم اين مطلب اظهار 
داش��ت: امسال بازاريان، بازارچه س��وغات محلي را نيز در بوستان الله برپا 

مي كنند. 
وي ب��ر ضرورت اتخاذ تدبيرهای الزم به منظور پذيرايي مناس��ب و فراهم 
آوردن امكانات و ش��رايط مساعد براي گردشگران و مهيمانان نوروزي اين 
استان تأكيد كرد و افزود: صنف ها نقش مهمي در تأمين امكانات ميهمانان 
در ايام نوروز دارند كه بايد در اين راس��تا برنامه ريزي و هماهنگي الزم به 
منظور پيش��گيري از بروز نارس��ايي ها و ارايه بهينه خدمات صورت گيرد. 
چراغيان به آمادگي صنف های اين اس��تان براي خدمات رساني به ميهمانان 
نوروزي خبر داد و بيان داشت: بازاريان اين استان امسال براي افزايش زمان 
اقام��ت و ماندگاري ميهمانان نوروزي و همچنين ارتقاي گردش مالي بازار 

اين استان برنامه ريزي هاي دقيق و همه جانبه اي كرده اند. 
رئيس كميته نظارت، ارزيابي و آمار ستاد تسهيالت سفرهاي نوروزي نيز از 
رايزني براي استقرار نانوايي سيار در ورودي هاي شهر براي خدمات رساني 
مطلوب به مردم خبر داد و گفت: در ورودي شهرها نقشه واحدهاي صنفي 
نيز به ميهمانان نوروزي اهدا مي ش��ود. علي مرادي خاطرنشان كرد: در اين 
نقش��ه مكان جغرافيايي تمام واحدهاي صنفي و تجاري ش��يفت ايام نوروز 

مشخص شده است. 

مديرعامل ش��ركت آبف��اي چهارمحال و بختياري گفت: ب��ا اجراي قانون 
هدفمندي يارانه ها نخس��تين قبوض جديد آب بها در ش��هرهاي اين استان 
توزيع ش��د. حشمت اله هاش��مي با اعالم اين مطلب اظهار داشت: باتوجه 
به ارسال دس��تورالعمل تعرفه هاي جديد آب بها قيمت هاي ارسال شده در 

استان ها و شهرهاي مختلف كشور متفاوت است.  
وي با بيان اينكه در قبوض جديد براي مشتركان كه مصرف متعادل داشته اند 
افزايش چنداني نداش��ته اس��ت، گفت: در اين قبوض هزينه هاي جانبي از 
جمله آبونمان، عوارض و مازاد بر الگوي مصرف به طور كامل حذف شده 
است.  هاش��مي سرانه مصرف استاندارد آب در اين استان را 140 تا 150 
ليتر اعالم كرد و گفت: در حال حاضر ميانگين سرانه مصرف در شهرهاي 
اس��تان 180 ليتر اس��ت كه مردم باي��د با مديري��ت الزم آن را تا 150 ليتر 
كاهش دهند.  مديرعامل ش��ركت آبفاي چهارمحال و بختياري خاطرنشان 
كرد: برهمين اساس براي رفاه بيشتر مشتركان بخشي از هزينه هاي خدمات 
اين ش��ركت مانند انجام تعميرات، تغيير ن��ام و هزينه هاي قطع و وصل تا 
30 درصد كاهش داش��ته است.  هاش��مي تصريح كرد: براي شفاف سازي 
و اطالع رس��اني مردم از نحوه محاس��به و ميزان قيمت هاي جديد آب بها 
بروش��ورهايي تهيه و براي تمامي مش��تركان به منزل های آنان ارسال شده 
است.  وي در ادامه وضعيت آب سفره هاي زيرزميني اين استان را بحراني 
دانست و گفت: باتوجه به اينكه منابع آب زيرزميني اهميت بسياري داشته، 
برهمين اساس نياز به مديريت و بهره برداري بهينه دارند تا بتوان در مواقع 

بحراني از اين تكيه گاه ارزشمند استفاده كرد. 

 زاینده رود
س��رهنگ حس��ين زاده در جمع خبرنگاران گف��ت: جهت برقراري 
امنيت و ايجاد آرامش در ميان مردمي كه در حال خريد هستند، راه اندازي 
گشت هاي س��بيل پليس )لباس ش��خصي( از تدبيرهاي فرماندهي نيروي 

انتظامي استان است.
وي اف��زود: كيف قاپ��ي از جرايمي اس��ت كه در ماه آخر س��ال افزايش 
 مي يابد و بيشتر زنان بزهكار در اتوبوس ها و مكان هاي پرجمعيت اقدام به 

كيف زني مي كنند.
رئيس پليس آگاهي استان تصريح كرد: حمل پول نقد فراوان جزو رفتارهاي 
پرخطر در شهرهاي بزرگ محسوب مي شود كه گاهي موقعيت هاي زيادي 

براي ارتكاب به جرم سارقان را فراهم مي كند. 
بنابراين در كنار توصيه هاي راه اندازي گش��ت هاي سبيل پليس تدبيرهايي 
از س��وي فرماندهي نيروي انتظامي براي روزهاي پاياني س��ال انديش��يده 

شده است.
 س��رهنگ حس��ين زاده خاطرنش��ان كرد: كنت��رل مجرمان س��ابقه دار كه 
به تازگي از زندان آزاد ش��دند از عمده ترين اهدافي اس��ت كه در اين ايام 

اجرا مي شود. 
همچنين با هماهنگي مقام هاي قضايي به ويژه دادس��تان استان اصفهان به 
هيچ س��ارقي در پايان س��ال 89 و روزهاي بهار س��ال 89 امتياز مرخصي 

دوره اي داده نمي شود.

رئیس بازرگاني چهارمحال و بختیاري خبر داد:
آغاز طرح نظارتي ویژه نوروز 90 در چهارمحال و بختياري

آزمون مقررات ملي ساختمان برگزار مي شود

مدیركل امور عشایر استان اصفهان خبر داد:
بررسي انتقال سازمان امور عشایر ایران به اصفهان

زاینده رود
جم��ع  در  روس��تايی  مجي��د 
خبرنگاران گفت: از آنجا كه كشوری 
غن��ی هس��تيم و منابع ف��راوان داريم 
بنابراين دولت بايد حداقل معيش��ت 

ما بازنشستگان را تأمين كند.
وی اف��زود: م��ا توقعی ج��ز تكريم 
و احترام، از دس��تگاه ه��ای اجرايی 
نداريم و رفع تبعيض را خواستاريم. 
بازنشس��تگان  كان��ون  مديرعام��ل 
خاطرنش��ان  اس��تان   فرهنگ��ی 
كرد: با آنكه اس��تان اصفهان در طول 
تاريخ در همه صحنه ها حضور داشته 
ولی در رسيدگی به امور بازنشستگان 

از عقب افتاده ترين استان ها است.
مجيد روس��تايی تصريح ك��رد: خانه 
های مهر ش��ماره 2 در بيش��تر استان 

ه��ا افتتاح ش��ده ام��ا در اصفهان چنين نيس��ت. اين 
خان��ه ها در واقع س��الن های مخصوص بازنشس��ته 
ه��ا ش��امل س��الن ه��ای تئات��ر، نماي��ش، سيس��تم 
 اينترنت��ی و ... اس��ت. در دهه فجر در 8 اس��تان اين 
خان��ه ها افتتاح ش��ده ام��ا در اصفه��ان حتی كلنگ 
آنها هم زده نش��ده اس��ت. وی ضمن اشاره به اينكه 
مس��ئوالن بايد به مسأله بازنشس��تگی توجه بيشتری 

كنند، گفت: آمار بازنشستگان موجود در جامعه نشان 
دهنده افزايش بازنشستگان و سالمندان در سال های 
آينده اس��ت. مديرعامل كانون بازنشستگان فرهنگی 
اس��تان تصريح كرد: در حال حاضر حدود 7 ميليون 
بازنشس��ته وجود دارد كه 1/5 ميليون نفر آنها تحت 
پوشش بهزيستی و كميته امداد و حدود 2 ميليون نفر 
 آنها تحت پوشش بيمه بازنشستگی و تأمين اجتماعی 

هستند.

روستايی خاطرنشان كرد: عدم برنامه 
ريزی و نداش��تن مديريت برای امور 
بازنشستگان، مش��كالت اين قشر از 

جامعه را افزايش می دهد.
وی افزود: ام��روزه بيش از 9 ميليون 
ش��اغل وجود دارد كه تحت پوشش 
بيمه بازنشس��تگی نيستند و اين يكی 
از مش��كالت اي��ن افراد ب��رای زمان 

بازنشستگی است.
بازنشس��تگان  كان��ون  مديرعام��ل 
فرهنگی اس��تان اصفهان درباره آمار 
بازنشس��تگان گف��ت: در حال حاضر 
بيش از 800 هزار بازنشسته فرهنگی 
در كل كش��ور وجود دارد كه از اين 
تع��داد بيش از 41 هزار نفر مربوط به 
استان اصفهان هس��تند و بيش از 14 
هزار نف��ر عضو كانون بازنشس��تگی 
می باش��ند. روس��تايی درباره ارايه تس��هيالت وام از 
طريق كانون به بازنشس��تگان افزود: اين كانون ماهانه 
140 ميلي��ون تومان وام به اعض��ا پرداخت می كند. 
همچني��ن ب��ا توجه به اينكه س��فر و گردش��گری از 
 جمله نيازهای بازنشس��تگان است برای هر بازنشسته
130 ه��زار تومان يارانه س��فر اختصاص داده ش��ده 

است.

مدیرعامل كانون بازنشستگان فرهنگی استان اصفهان:

دولت باید حداقل معيشت بازنشستگان را تأمين کند

هنرمندان شهرضایي صاحب خانه 
مي شوند

در س��الروز ميالد پر بركت پيامبر مهرباني ها حضرت محمد مصطفي 
)ص( و سالله پاكش بنيانگذار مكتب فقه جعفري حضرت امام جعفر 
صادق، كارگاه يك روزه خوشنويس��ي و نقاش��ي خ��ط و گرايش هاي 
نوين، به همت انجمن خوشنويس��ان شهرضا با همكاري اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمي شهرضا برگزار گرديد. در اين كارگاه هنري كه با عنوان 
»رس��ول نور« در فضايي بسيار معنوي شكل گرفت تعداد دويست نفر 
از هنرجويان، هنرمندان خوشنويس و گرافيست حضور داشتند پس از 
شش ساعت فعاليت هنري، آثار خلق شده خود را ارايه نمودند. آثار خلق 
شده در رشته هاي مختلف شامل: نستعليق، شكسته نستعليق، نسخ، ثلث، 
كاربرد خوشنويسي در گرافيك و نقاشي خط در  مقطع های گوناگون 
مقدماتي، متوسط، خوش، عالي، ممتاز و فوق ممتاز، توسط هيأت داوران 
كه از ميان استادان شاخص اين رشته ها حكم داوري دريافت كرده بودند 
داوري شدند. در اين مراسم سيدضياء موسوي رياست اداره فرهنگ و 
ارش��اد اسالمي شهرضا به اهميت و جايگاه هنر خوشنويسي در جهان 
اس��الم پرداخت و هنر خوشنويسي را يكي از اصلي ترين، ناب ترين و 
س��الم ترين هنرهاي جهان دانست كه در طول تاريخ در خدمت تعاليم 
اسالمي و گسترش و نشر آيات و احاديث ائمه اطهار )ع( كمك شاياني 

نموده است.  
در ادامه مهندس بهرامي ش��هردار شهرضا ضمن تجليل از جايگاه هنر 
خوشنويسي در شهرستان با اشاره به تأسيس خانه هنرمندان در سال1390 
اعالم داشت: با توجه به مصوبه اخير شوراي شهر در ابتداي سال 1390 
يكي از منازل قديمي و وس��يع كه در حال بازسازي و مرمت مي باشد 
به عنوان خانه هنرمندان جهت فعاليت هاي هنري در اين شهرستان در 

اختيار هنرمندان قرار خواهد گرفت. 
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افزايش دستمزد آثار تورم در جامعه به وجود مي آورد. 
بنابراين بايد بتوانيم قدرت خريد كارگران را افزايش 

و نرخ دستمزد را ثابت نگه داريم. 
به گزارش ايس��نا، عبدالرضا شيخ االس��المي درباره 
دس��تمزد س��ال آينده كارگران گفت: به طور معمول 
دستمزد در هفته پاياني سال تعيين مي شود و شوراي 
عالي كار پس از بحث هاي كارشناسي و جلسه هايي 
ك��ه در هفته  پاياني برگزار مي كنند نظر قطعي خود را 

اعالم مي كند. 
وي ادام��ه داد: م��ا بايد ق��درت خري��د كارگران را 
افزاي��ش دهيم نه اينكه پول بيش��تري ب��ه آنها بدهيم 

چون افزايش حقوق به معن��ي افزايش قدرت خريد 
نيس��ت چه بسا كه با افزايش حقوق آثار تورم نيز در 

جامعه به وجود مي آيد. 
وي با بيان اينكه اجراي طرح هدفمندس��ازي يارانه ها 
ي��ك گام بلن��د در جه��ت افزايش ق��درت خريد و 
درآمد كارگران بود، خاطرنش��ان كرد: همه  اقش��ار از 
جمله كارگران و دهك ه��اي پايين جامعه با دريافت 
حمايت هاي��ي نظي��ر توزيع س��هام عدال��ت و بيمه 
كارگران س��اختماني مي توانند قدرت خريد خود را 

افزايش دهند.
ش��يخ االسالمي گفت: توزيع س��هام عدالت از جمله 

اقدام هايي اس��ت كه كارگران مي توانند از سال آينده 
مبلغ های قابل توجهي از طريق اين سهام دريافت كنند 
و اين امر موجب افزايش قدرت خريد آنها مي ش��ود. 
وی گفت: با در نظر گرفتن خدمات و تسهيالت زياد 
 براي جامعه كارگري در سال آينده نرخ مزد را اعالم 

مي كنيم. 
وي درب��اره گذراندن دوره هاي آموزش��ي كارآفريني 
گفت: همه كساني كه دوره هاي آموزشي كارآفريني را 
طي مي كنند، صاحب مهارت و توانايي هايي مي شوند 
ك��ه با توجه به زمينه هاي ش��غلي كه از قبل داش��تند 
و يا دوره هاي آموزش��ي كه در گذش��ته طي كرده اند 
 ميزان موفقيت در انجام كس��ب و كارهايشان افزايش

مي يابد.
وي با بيان اينكه امروز دوره هاي آموزشي كارآفريني 
در مقطع كارشناس��ي ارشد در دانشگاه تهران برگزار 
مي ش��ود، اظهار كرد: مركزهای فراواني در كل كشور 
دوره هاي آموزش��ي كارآفريني و كسب و كار را ارايه 
مي دهند و همه افرادي كه اين دوره ها را طي مي كنند 
در خالل دريافت اين آموزش ها صاحب توانايي هايي 
 ش��ده ك��ه موفقي��ت آنه��ا در ب��ازار كار را افزايش

مي دهد. 
ش��يخ االس��المي افزود: ما آموزش را ارايه مي دهيم 
و اگ��ر آموزش گيرندگان نياز به تس��هيالت داش��ته 
باش��ند مي توانن��د آن را از م��ا مطالبه ك��رده و ما نيز 
امكانات��ي نظير منابع مالي را براي راه اندازي كس��ب 
و كار و اخذ مج��وز در اختيار آنها قرار مي دهيم، اما 
خاصيت كارآفرين اين اس��ت كه ب��دون نيازمندي و 
 با كس��ب توانمن��دي  خ��اص مي توان��د راه خود را 

پيدا كند. 
وزير كار و امور اجتماعي درباره تأسيس سازمان ملي 
مهارت خاطرنشان كرد: اين سازمان با هدف پر كردن 
يك ضعف در نظام آموزش��ي كش��ور شكل مي گيرد 
و افرادي ك��ه مرحله های آموزش��ي را طي مي كنند 

قابلي��ت و توانايي انج��ام يك كار را با كس��ب يك 
مهارت و حرفه به صورت خصوصي كسب مي كنند. 
وي اف��زود: با توجه به تمهيدهايی ك��ه تدارك ديده 
ش��ده اس��ت و ظرفيت هاي قانوني كه به وجود آمده 
اس��ت ما مرحله های گوناگون كارشناسي و طراحي 
نظام را انجام داده ايم و با رسميت يافتن سازمان ملي 
مهارت به صورت منسجم همه  فعاليت هاي آموزشي 

و مهارتي پيگيري مي شود. 
وي با بيان اينكه در سازمان ملي مهارت مقاطع كوتاه 
مدت وجود دارد كه مهارت هاي گوناگوني را به افراد 
مي آموزد تصريح كرد: در بعضي از بخش ها و رشته ها 
تا سطح ديپلم، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي 
حرف��ه اي اف��راد مي توانند ادامه تحصي��ل بدهند و به 
م��وازات همين نظام آكادميكي كه در كش��ور وجود 
دارد نظامي طراحي مي شود كه افراد بتوانند به خوبي 
مدارج تحصيل��ي با محوريت مهارت و حرفه را طي 

كنند.
شيخ االس��المي درباره  نظام ملي صالحيت حرفه اي 
گفت: اي��ن نظام در واقع نظامي اس��ت ك��ه به همه  
فعاالن و دس��ت ان��دركاران بازار كار در كش��ور اين 
ام��كان را مي دهد كه طي دوره ه��اي تخصصي الزم 
مهارت ه��اي الزم را كس��ب كنند و مج��وز فعاليت 

حرفه اي را كسب كنند. 
وي ادام��ه داد: يعن��ي در بازار كار كش��ور افراد فاقد 
صالحي��ت حرفه اي ديگر ام��كان كاركردن را ندارند 
چون در جامعه كس��اني كه كار فن��ي انجام مي دهند 
باي��د از قب��ل صالحيت حرف��ه اي را در جايي احراز 

كرده باشند. 
ش��يخ االس��المي با تأكيد بر اينكه ايج��اد نظام ملي 
صالحيت حرف��ه اي نيازمند تصوي��ب مقررات الزم 
است اظهار كرد: مرحله های تصويب قانون بايد طي 
ش��ود و ما نيز ب��ه موازات آن س��ازوكارهاي الزم را 

فراهم مي كنيم. 

ام��روز به فضل الهي ف��والد مباركه در حال 
تبديل شدن به پيش قراول صنايع دوستدار 
حفظ محيط زيست در كشور است چرا كه 
اقدام های زيس��ت محيطي در اين شركت 
در دني��ا كم نظير و متعهدان��ه در حال انجام 

است. 
اي���ن مطل���ب را مهن��دس محمدج��واد 
 محم��دي  زاده مع��اون رئي��س جمه��ور و 
رئي��س س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت 
 كش��ور در جري��ان افتت��اح غبارگير جديد 
فوالدس��ازي  واح��د  پاتيل��ي  كوره ه��اي 
ق��وس  كوره ه��اي  جدي��د  غبارگي��ر   و 
الكتريك��ي كه در مجموع با صرف هزينه اي 
 بال��غ بر 40 ميلي��ارد تومان ب��ه بهره برداري 
رس��يد، در حض��ور جمعي از مس��ئوالن و 
كارشناس��ان اي��ن س��ازمان، نماين��ده مردم 
مبارك��ه در مجل��س ش��وراي  شهرس��تان 
انتظام��ي،  ني��روي  فرمان��ده  اس��المي، 
فرمان��دار و تن��ي چن��د از ديگر مس��ئوالن 
اي��ن شهرس��تان اع��الم ك��رد و تصري��ح 
 نمود: اين جاي خوش��حالي اس��ت كه اين 
طرح ها در اين ش��ركت هم زمان با اجراي 
طرح هاي توس��عه خطوط تولي��د در حال 

پيگيري است.
طرح هاي��ي ك��ه از س��ال های قب��ل روند 
اج��را و به كارگي��ري آنها ش��روع و اكنون 
 با س��رعت بيش��تري در ح��ال بهره برداري 

است.
وي خاطر نشان كرد: گستردگي فضاي سبز 
در فوالد مباركه هر سال به شكل فزاينده اي 

در ح��ال افزاي��ش اس��ت به نح��وي كه از 
س��ال هاي قبل ميزان فضاي سبز موجود در 
اين شركت از 700 هكتار به 1200 و اكنون 
نيز به بيش از 1600 هكتار و آن هم با آبياري 
قطره اي رسيده است كه اين امر گامي مؤثر 
 در راس��تاي دس��ت يابي به توسعه ي پايدار 

است. 
مهن��دس محم��دي زاده در بخ��ش ديگري 
از س��خنان خود به توجه ف��والد مباركه به 
موضوع باز چرخاني آب در سيس��تم توليد 
اش��اره ك��رد و گفت : در ش��رايط فعلي كه 
بحران آب و كمي بارش در س��طح كشور و 
به ويژه در منطقه  اصفهان حاكم اس��ت اين 
اق��دام فوالد مباركه براي اس��تفاده مجدد از 
آب مصرفي و بازچرخاني آن در سيس��تم، 
كاري ب��س ارزش��مند اس��ت و مي توان��د 
 در اس��تفاده بهين��ه از منابع كمك ش��اياني 

نمايد. 
مع��اون رئي��س جمهور در بخ��ش ديگري 
از س��خنان خود پيش��نهاد كرد در صنايعي 
مانند فوالد مباركه سيس��تمي تعريف ش��ود 
كه هريك از مس��ئوالن، مردم و كارشناسان 
در  موج��ود  وض��ع  بتوانن��د   ذيص��الح 
رص��د  را  مبارك��ه  ف��والد  ه��واي  و  آب 
 و م��ورد پاي��ش لحظ��ه ب��ه لحظ��ه ق��رار 

دهند.
ت��ا بدي��ن وس��يله بس��ياري از مش��كالت 
حل و اطالع رس��اني در اي��ن زمينه به طور 
 صحيح ت��ر و با س��رعت بيش��تري صورت 

گيرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست كشور:
اقدام های زیست محيطي فوالد مبارکه در صنایع 

دنيا کم نظير است

اخبار وزیر كار و امور اجتماعي مطرح كرد: 

باالبردن قدرت خرید کارگران به جاي افزایش ميزان دستمزد

مديرعامل پست بانك گفت: وزارت ارتباطات بارها 
حمايت جدي خود را از پست بانك اعالم كرده اند 
و اميدواريم با برنامه هاي جدي در عرصه بين المللي 
و نيز در روستاها بتوانيم تا پايان سال آينده مجموعه 
خدمات و واحدهاي پس��ت بانك را حداقل دو برابر 
كنيم. به گزارش فارس، محمد حسن محبيان عراقي 
در مراس��م افتتاح شعبه شهري لشگر پست بانك و 
افتتاح نمادين 377 پروژه پست بانك، اظهار داشت: 
افتتاح اين شعبه به نمايندگي از ساير پروژه هاي آماده 
بهره برداري شركت پست بانك در سال جاري انجام 

مي شود. مديرعامل پست بانك ادامه داد: پست بانك 
با 14 هزار واحد در ش��هرها و روستاهاي كشور به 
عنوان يك بانك و نيز به عنوان زير س��اخت بانكي 
كش��ور به حس��اب مي آيد. وي با بيان اينكه ايجاد 
دفتره��ای ICT روس��تايي يك��ي از اقدام هاي مهم 
جمهوري اسالمي ايران بوده است گفت: از 7 ميليون 
حساب افتتاح شده در ش��عبه های پست بانك، دو 
ميليون حساب متعلق به روستائيان است و همچنين 
يك ميليون و 300 هزار حساب به هدفمندي يارانه ها 
مربوط مي شود. محبيان اظهار داشت: تاكنون در دو 

مرحل��ه و در هر مرحله 400 ميليارد تومان يارانه در 
شعبه های پست بانك به گردش درآمده است.

وي گفت: با توجه به گستردگي و وسعت خدمات 
رساني پس��ت بانك اميدواريم كه اين بانك به يك 
مجموعه مهم بانكي و خدماتي تبديل شود. مديرعامل 
شركت پست بانك تأكيد كرد: امروز برند پست بانك 
يك برند بين المللي اس��ت و با توجه به اين مس��أله 
اميدواريم خدمات ارزي و بين المللي نيز در اين بانك 
بيش از پيش رونق پيدا كند و در آينده ارتباط مؤثر با 

ديگر كشورها برقرار شود. 

ابالغ وقت رسیدگي
11/343 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1896 خواهان گلناز فرجي دادخواستي 
مبني بر مطالبه نفقه فرزندان به طرفيت علي اكبر مشعلي تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگي براي مورخ 90/2/10 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشاني جنب بيمه 
ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمايم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 16420                     شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
خواه��ان  19 ش/  ح   1092-89 كالس��ه  پرون��ده  خص��وص  در   11/344 

 مه��دي تركي دادخواس��تي مبني بر مطالبه ب��ه طرفيت امير آم��ري تقديم نموده 
 اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز ش��نبه م��ورخ 90/1/20 س��اعت 4/30 تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
 جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم
 كاش��اني جن��ب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني 
 دادخواس��ت و ضماي��م را اخذ نماي��د. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي 

ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 16424                      شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
11/345 كالس��ه پرون��ده: 88-949، مرجع رس��يدگي: ش��عبه 25 ش��وراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: خانم فرش��ته خانيچه، نش��اني: اصفهان، خ سهروردي، 
خ باغ زيار، مجتمع مس��كوني س��رو، پالك 27/2، خواندگان: 1- يوس��ف حاج 
حي��دري، مجه��ول المكان، 2- محس��ن نجاري نش��اني: اصفهان خ كاش��اني ك 
س��اعدفر كوچه مژده، پالك 10، خواس��ته: ال��زام به انتقال، گردش��كار: با عنايت 
ب��ه محتوي��ات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن اعالم 
 خت��م رس��يدگي با اس��تعانت از خداون��د متعال بش��رح آتي مب��ادرت به صدور 

رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي خانم فرش��ته خانيچه بطرفيت آقايان يوسف حاج حيدري و 
محس��ن نجاري به خواسته الزام به انتقال يك دستگاه خودرو دوو ماتيز به شماره 
شهرباني 977 ج 36 اصفهان مقوم به مبلغ 30/000/000 ريال به شرح دادخواست 
 تقديم��ي نظر به اينكه مس��تند ابرازي خواه��ان بيع نامه عادي م��ورخ 86/1/10 
فيمابي��ن خوانده رديف اول مي باش��د و خوانده رديف دوم با حضور در جلس��ه 
دادرس��ي به موجب سند قطعي رسمي شماره 14382 مورخ 83/1/18 تنظيمي در 
دفتر خانه اس��ناد رسمي ش��ماره 114 اصفهان بنام خانم مهري السادات طباطبايي 
 انتقال داده بنابراين ش��ورا صرف نظر از پاس��خ اس��تعالم ش��ماره 1413/6/3697 
م��ورخ 88/7/7 معاون��ت راهنماي��ي و رانندگ��ي دع��وي را به كيفي��ت مطروح 
قابلي��ت اس��تماع ندانس��ته و مس��تنداً ب��ه م��اده 2 قان��ون آئين دادرس��ي مدني 

 

 20 ظ��رف  ص��ادره  رأي  مي نماي��د  اع��الم  و  ص��ادر  اس��تماع  ع��دم  ق��رار 
اصفه��ان  عموم��ي  محاك��م  در  تجديدنظ��ر  قاب��ل  اب��الغ  از  پ��س   روز 

مي باشد.
م الف/ 16410                      شعبه 25 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
11/346 كالس��ه پرون��ده: 89-425، ش��ماره دادنام��ه: 559-89/11/17، مرج��ع 
رس��يدگي: ش��عبه 32 ش��وراي حل اخت��الف اصفه��ان، خواهان: محم��د اخوان 
ب��ه نش��اني اصفهان محمود آب��اد خيابان 26 س��نگبري س��ليمان، خوانده: عباس 
عابدين��ي ب��ه نش��اني مجهول الم��كان، با عنايت ب��ه محتويات پرون��ده و نظريه 
 مش��ورتي اعضا ش��ورا ختم رسيدگي را اعالم و به ش��رح آتي مبادرت به صدور 

رأي مي نمايد.

رأي قاضي شورا
دعوي آق��اي محمد اخوان فرزند فت��ح اله بطرفيت آقاي عب��اس عابديني فرزند 
گنجعلي بخواس��ته مطالبه مبل��غ 35/000/000 ريال وجه يك فقره چك ش��ماره 
8701106688 م��ورخ 89/8/15 عهده بانك ملي ش��عبه مي��دان پونك به انضمام 
مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي 
عدم پرداخت صادره از س��وي بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اينكه خوانده در جلس��ه به 
ه��ر دليل��ي حضور نيافته و دليلي ك��ه اعالم برائت ذمه اش را اقتض��اء نمايد ابراز 
نداش��ته، بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ س��ي و پنج ميليون ريال 35/000/000 بابت اصل خواس��ته و 38/000 ريال 
بابت هزينه دادرس��ي و همچنين خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد چك 
89/8/15 تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از س��وي بانك 
مركزي برعهده اجراي احكام مي باش��د در ح��ق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. 
 رأي ص��ادره غياب��ي و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواه��ي به اين مرجع 

خواهد بود.
م الف/ 16454                      شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
11/347 ش��ماره: 89-858 ش/ 13 بموجب رأي ش��ماره 1289 تاريخ 89/8/30 
حوزه 13 ش��وراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه حس��ن دهقاني مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 11/500/000 
ري��ال باب��ت اصل خواس��ته و مبلغ 36/000 ري��ال بابت هزينه دادرس��ي و مبلغ 
180/000 ريال بابت س��ه مرحله نش��ر آگهي و خس��ارت تأخي��ر تأديه از تاريخ 
89/6/15 لغايت زمان اجراي حكم در حق محكوم له فرزاد فروزنده نشاني محل 
اقامت: اصفهان- كوي اميريه خ اول فرعي هش��تم پ 15. به اس��تناد ماده 19 آئين 
نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی 
محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموق��ع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخ��ت محكوم به و يا انجام تعهد ومفاد 
رأی بدهد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه 

يا دادگستری محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 16460                      شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
11/348 آگه��ي ابالغ اجرائيه كالس��ه: 032-4098 بدينوس��يله ب��ه آقايان فرزاد 
خرم زاده فرزند حس��ين، سيد حسين زاهدي يكتا فرزند حسن و مرتضي رحمتي 
فرزند علي بدهكاران پرونده كالس��ه فوق كه برابر گزارش مأمور نيروي انتظامي 
ش��ناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 3988-85/12/22 بين 
ش��ما و مديريت ش��عب بانك س��په مبلغ 33/361/278 ريال باب��ت اصل و مبلغ 
2/114/337 ريال خس��ارت تأخير تا تاريخ 89/4/20 و ذمه روزانه مبلغ 18/737 
ريال بدهكار مي باش��يد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواست صدور 
اجرائي��ه نموده پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالس��ه فوق در اين 
اجراء مطرح مي باش��د لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اس��ناد رس��مي به 
ش��ما ابالغ مي گردد از تاريخ انتش��ار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب 
اس��ت فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي گردد 
ظ��رف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهي خود اق��دام و در غير اين صورت 
 ب��دون انتش��ار آگهي ديگ��ري عمليات اجرائي طب��ق مقررات عليه ش��ما تعقيب 

خواهد شد.
م الف/ 16358                اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

تأسیس
11/349 شماره: 4353/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت نادر توان آيريك سهامي 
خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/11/24 تحت ش��ماره 43128 و شناسه ملي 
10260609653 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/11/24 از لحاظ 

امض��اء ذيل دفات��ر تكميل گرديده و خالص��ه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت 
 اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود.
1- موضوع ش��ركت: اج��راي امور پيمانكاري در رش��ته هاي س��اختمان- آب- 
تأسيس��ات- تجهيزات- راه و صنعت و مع��دن- عمراني در بخش طراحي- اجرا 
و مديريت پيمان- كانال كش��ي آب و زهكش��ي- خريد و ف��روش- صادرات و 
واردات كلي��ه كاالهاي مجاز بازرگاني. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان- ملك شهر- 
خيابان مفتح- ناصر خسرو- كوي مهتاب- بن بست شقايق، سرمايه شركت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با 
نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 
536740404 مورخ 1389/10/28 نزد بانك تجارت شعبه كاشي اصفهان پرداخت 
 گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران 
ش��ركت: 1-5- آقاي محس��ن لطفعلي پ��ور نجف آبادي به س��مت رئيس هيأت 
مديره. 2-5- آقاي نوراله مجيري به سمت نائب رئيس هيأت مديره. 3-5- آقاي 
حس��ن لطفعلي پور نجف آبادي به س��مت عضو هيأت مديره. 4-5- آقاي حسن 
لطفعلي پور نجف آبادي به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاي 
مديرعام��ل يا رئي��س هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- خانم مريم حاجيان به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم نجمه لطفعلي پور 

به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 16248/1      آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تصمیمات
11/350 ش��ماره: 16631/ث-89/11/20 آگهي تصميمات ش��ركت س��اينا سازه 
اسپادانا سهامي خاص، ثبت ش��ده بشماره 30286 و شناسه ملي 10260508753 
برابر صورتجلس��ات مجمع عمومي و ع��ادي و هيأت مديره مورخ 1389/11/17 
تصميم��ات زير در ش��ركت نامبرده بعم��ل آمده اس��ت: 1( صفرعلي محمدي به 
ش��ماره مل��ي 1971116629 و كدپس��تي 8318666611 به س��مت مديرعامل و 
 صفا محمدي به ش��ماره ملي 5279664901  و كدپستي 8318666611 به سمت 
رئي��س هيأت مديره و صابر محمدي به ش��ماره ملي 5279541540 و كدپس��تي 
 8318666691 ب��ه س��مت نائ��ب رئي��س هي��أت مديره ب��راي مدت دو س��ال 
انتخاب ش��دند و كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت ب��ا امضاء رئيس 
هيأت مديره و با مهر شركت معتبر است. ضمنًا مديرعامل مجري مصوبات هيأت 
 مديره مي باش��د. احسان اله حمزه زاده بروجني به ش��ماره ملي 4650462703 و 
كدپس��تي 8871664976 و نورال��ه گوه��ري ب��ه ش��ماره مل��ي1850092079 
عل��ي  و  اصل��ي  بازرس��ان  بس��مت  ترتي��ب  ب��ه   8143153818 كدپس��تي  و 
الب��دل ش��ركت براي م��دت يكس��ال انتخ��اب گرديدن��د. روزنام��ه زاينده رود 
اس��ت؛  ش��ده  تعيي��ن  ش��ركت  دعوتنامه ه��اي  و  آگهي ه��ا  درج   جه��ت 

امضاي ذيل ثبت در تاريخ 89/11/20 تكميل گرديد.
م الف: 16248/2     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تصمیمات
11/351 ش��ماره: 16627/ث-89/11/20 آگهي تصميمات شركت راه و ساختمان 
بنا گس��تران نوانديش سپاهان س��هامي خاص، ثبت شده بشماره 34386 و شناسه 
مل��ي 10860001064 برابر صورتجلس��ات مجمع عمومي ع��ادي و هيأت مديره 
 م��ورخ 1389/11/20 تصميم��ات زي��ر در ش��ركت نامب��رده بعمل آمده اس��ت.

1( عليرضا كش��اورزي به ش��ماره ملي 1287014763 و كدپستي 8154932851 
به س��مت مديرعامل و زهرا كشاورزي به ش��ماره ملي 1287124186 و كدپستي 
8133954858 به س��مت رئيس هيأت مديره و محمدعلي كش��اورزي به شماره 
ملي 1281629812 و كدپس��تي 8133954858 به سمت نايب رئيس هيأت مديره 
براي مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت 
با امضاء مديرعامل و با مهر شركت معتبر است؛ ضمنًا مديرعامل مجري مصوبات 
هيأت مديره مي باش��د. مريم ش��هيدي كاوياني به ش��ماره ملي 1290773165  و 

كدپس��تي 8154934851 و اعظم ملك محمدي به ش��ماره ملي 1285497023 و 
كدپس��تي 8133954858 به ترتيب بسمت بازرس��ان اصلي و علي البدل شركت 
براي مدت يكس��ال انتخاب گرديدند. روزنامه زاين��ده رود جهت درج آگهي ها و 
 دعوتنامه هاي ش��ركت تعيين ش��ده اس��ت؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 89/11/20 

تكميل گرديد. 
م الف: 16248/3     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان 
 

ابالغ رأي
پرون��ده:  ش��م��اره   ،8909970352801537 دادنام���ه:  ش��م��اره   11/357
8909980359301070، شماره بايگاني شعبه: 891035، شاكي: آقاي هاشم اكبري 
به نشاني اصفهان خ امام خميني كوچه تأمين اجتماعي جنب سوپر مواد غذايي رضا، 
متهم: آقاي فرشاد قلعه گالبي به نشاني مجهول المكان، اتهام: سرقت موبايل، دادگاه با 
 بررسي محتويات پرونده ختم دادرسي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي فرش��اد قلعه گالبي آزاد بلحاظ عدم دسترس��ي بوي دائر 
ME:352916028149647 بر سرقت يكدستگاه گوش��ي همراه به شماره سريال
متعلق به آقاي هاش��م اكبري فرزند اصغر دادگاه با عنايت به كيفرخواست صادره 
از دادس��راي عمومي و انقالب شهرس��تان اصفهان و شكايت شاكي خصوصي و 
نتيجه رديابي گوش��ي كه حكايت از فعال ش��دن آن با خط تلفن همراه به شماره 
09358354504 متعلق به متهم را دارد و عدم حضور متهم در جلس��ه دادرس��ي 
عليرغم ابالغ قانوني و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي به وي 
محرز و مس��لم بوده و مستنداً به ماده 667 و 617 قانون مجازات اسالمي متهم را 
به تحمل سه ماه و يك روز حبس و چهل ضربه شالق تعزيري و رد عين گوشي 
مس��روقه و در صورت فق��دان آن به رد مثل يا قيمت آن در حق ش��اكي محكوم 
مي نماي��د. رأي ص��ادره غيابي و ظرف م��دت ده روز پس از اب��الغ واقعي قابل 
واخواهي در همين دادگاه و ظرف مدت بيس��ت روز پس از آن قابل اعتراض در 

محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 16243         گازري- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تغییرات
11/359 شماره: 16031 آگهي تغييرات شركت حمل و نقل كاالي گل كوير موغار 
به ش��ماره ثبت 224 و شناس��ه ملي 10260055236 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده و هيئت مديره مورخه 89/09/14 ش��ركت حمل 
و نق��ل كاالي گل كوي��ر موغار كه ذيل مرقومه ش��ماره 21/65632 به تأييد اداره 
محترم كل حمل و نقل پايانه هاي اس��تان اصفهان رس��يده تغييراتي به شرح ذيل و 
در ش��ركت فوق بعم��ل آمده. 1- آقايان احمد حي��دري و زهرا حيدري و دخيل 
عباس حيدري به س��مت اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب 
 شدند و آقاي احمد حيدري به سمت رئيس هيئت مديره و خانم زهرا حيدري به
 س��مت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي محس��ن حيدري به س��مت مديرعامل 
ب��راي مدت دو س��ال انتخ��اب و كليه اوراق و اس��ناد مالي و به��ادار و تعهدات 
ش��ركت با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره و در غياب رئيس هيئت مديره 
ب��ا امضاء نائب رئيس هيئت مديره متفقًا همراه با مهر ش��ركت معتبر خواهد بود.

 

 2- مديرعام��ل مجري مصوبات هيئت مديره خواهد بود. 3- آقاي محمد اكبري 
فرزن��د علي اكبر به س��مت ب��ازرس اصلي و آق��اي اكبري حي��دري فرزند علي 
به س��مت بازرس علي البدل براي مدت يك س��ال انتخاب ش��دند. 4- روزنامه 

زاينده رود جهت درج آگهي و دعوت نامه هاي شركت تعيين گرديدند.
م الف/ 357                              فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

  
اعالم مفقودي

11/331 دو دان��گ از س��ند 6 دان��گ به ش��ماره ملك 1948/10 به ش��ماره ثبتي 
3336/707 سند مالكيت به شماره 54806 مربوط به همان شماره ملك 1948/10 
واق��ع در بخش پنج اصفهان به ن��ام حاج رحيم عابدي مفقود گرديده كه از درجه 

اعتبار ساقط اعالم مي گردد.

ود
ه ر

ند
زای

س: 
عک

 بدینوسیله وظیفه خود مي دانیم از زحمات و رفتار مشتري مداري رئیس، معاون و كلیه 
پرسنل بانک رفاه شعبه ولیعصر شهركرد تقدیر و تشکر نمائیم. ان شاءا... این عزیزان 

همواره در كلیه امور شغلي و زندگي خود موفق و پیروز باشند

مدیر محترم امور شعب بانک رفاه استان چهارمحال و بختياري
مدیرعامل پست بانک خبر داد:

برنامه ریزي براي 2 برابر شدن واحد هاي پست بانک در سال آینده

جمعي از کاسبين شهر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thursday 24 February 2011 ویژه نمایشگاه بین المللی

امروزه با روند روبه رشد آگاهی در بين مديران ارشد ادارات دولتی، شركت ها، اعم از 
خصوصی و دولتی، در زمينه تأثير فضاهای اداری بر راندمان و كارآيی بهتر كارمندان، 
مجالی ايجاد شده است تا معماران و طراحان صنعتی و صاحبان دانش صنعت مبلمان 
اداری اندك��ی دقيق تر به موضوع طراحی فضاهای اداری و تأثير آن بر مبلمان اداری 
بينديشند و به مسائل ايجاد شده پيرامون نكاتی كه ذهن كارفرمايان را مشغول می كند 
پاس��خ های قانع كننده تری بدهند. از جمله اين موارد می توان به مصاديق زير اشاره 

نمود : 
1- تأثير منفی مبلمان اداری پيش ساخته موجود در SHOWROOM های سطح 
ش��هر بر عاملی به نام پرت فضايی كه ناش��ی از عدم انطباق اين نوع مبلمان اداری با 

فضای موجود می باشد. 
2- ايستايی مبلمان اداری پيش ساخته شده و تركيب زيبايی شناسی آن و همچنين 
خصوصيت هاي ارگونومی آن كه همانا جزء مهم ترين فاكتورهای آرامش فيزيكی و 

روانی كارمندان است. 
3- ناتوانی در تجهيز فضاهای اداری خاص توسط شركت هايی كه توانايی طراحی 

مبلمان اداری را براساس فضاهای موجود ندارند. 
از اين رو با توجه به مطالب ارايه شده در ابتدا به ذكر گذشته ای از تأثير متقابل فضاهای 
اداری و صنعت مبلمان اداری بر يكديگر پس از انقالب صنعتی می پردازيم. پس از 
انقالب صنعتی در اروپا شرايطی به وجود آمد كه حتی مبلمان منازل نيز تحت تأثير 
تغييرات حاصل از انقالب صنعتی قرار گرفت. عده ای با تفكرات موجود با اين شرايط 
دست به توليد صنعتی مبلمان زدند در حالی كه عده ای ديگر مانند جان راسكين و 
ويليام موريس به اصالت توليدات دستی اعتقاد داشتند و اينان رهايی آدمی از بند صنعت 
را در رجوع به گذشته و بازگشت به اصول گوتيك و قرون وسطائی می دانستند اما 
توليدات اين گروه چون كاردست بود آنچنان گران می شد كه فقط ثروتمندان توانايی 

خريد آن را داشتند. 
اما قابل تأمل ترين تغييرات در طراحی فضاهای اداری و باألخص مبلمان اداری مبلمان 
اداری امروز ما نيز تا حدودی از تناسبات اين معمار بزرگ الهام گرفته است . درست 
در زمان��ی كه در اروپا اف��رادی مانند لوكوربوزيه و ميس وندروهه به تبيين فضاهای 
Universal space و س��پس flat space، ) به عبارت بهتر فضاهايی با ديوارهای 
پرده ای curtain wall می پرداختند ( معمار بزرگی به نام فرانك لويت رايت نيز از 
اي��ن امر فارغ نبود و با تعريف جديد خود از نوعی فضا به نام open space، برای 
اولين بار فضای اداری كارخانه واكس سازی جانسون را با استدالالت خود بنيان نهاد و 
جالب تر اينكه اين معمار عالوه بر فرم انتزاعی كه به اين بنا و ستون های آن داده است 
مبلمان اداری شامل ميزهای پرسنلی و بخش مديريتی آن را نيز خود طراحی كرده است 

و نكته ديگر اينكه حتی صندلی های موجود در اين فضا نيز طرح رايت است. 
معماری مانند ميس وندروهه عالقه وافری به استفاده از متريال های جديد باألخص 

فلز و شيشه در نمای برج های شيشه ای خود داشت و اين امر را در طراحی مبلمان 
اداری برخی از اين بناها وارد كرد آنچنان كه در طراحی قس��مت اداری س��اختمان 
سيگرام در نيويورك، اين امر يعنی استفاده از شيشه و فلز و تركيب اين دو هم در نمای 
اصلی ساختمان و هم در طراحی مبلمان اداری اين شركت بزرگ بر اساس فضاهای 
 تعريف ش��ده قابل رويت اس��ت. يعنی اين چنين نبوده است كه اين معمار ميزهای 
پيش ساخته ای را خريداری نموده و موجبات پرت فضايی را موجب شود بلكه بر 
اساس فضاهای تعريف شده، مبلمان مورد نياز را طراحی و حتی خود بر نحوه ساخت 

آن نيز نظارت داشته است. 
البته نبايد از اين موضوع نيز غافل شد كه خود ميس هنگامی كه بر مدرسه باهاوس 
در آلمان رياست می كرد و حتی قبل از او والتر گريپيوس نيز موجبات اين تفكر را 
فراه��م نموده بودند. هر ق��در كه ميس در طراحی فضاها و مبلمان اداری به صورت 
راست گوشه عمل می كرد معمار بزرگ فندالندی كه استاد استفاده از متريال چوب 
در ساختمان و طراحی فضاهای اداری و آموزشی و ميزهای اداری است به فرم های 
آلی و اس��تفاده از منحنی های خاص خود می پرداخت كما اينكه اين امر در طراحی 
غرفه نمايشگاهی فنالند بسيار مشهود است و يا در طراحی بخش فضاها و مبلمان 
اداری شهرداری ساينتسالو به وضوح ديده می شود. همان طور كه در قسمت ابتدايی 
توضيحاتی داده شد تأثير مدرنيسم بر طراحی فضاها و مبلمان اداری غير قابل انكار 

است. 
ورود متريال های جديد و تركيب آن نيز تأثيرگذاری خاص خود را دارد. اما اين بدان 
معنا نيست كه مبلمان كالسيك موجود در بازار قابليت عرضه نداشته باشد. ممكن است 
اين س��ئوال پيش آيد كه بازگشت به اصول مبلمان قديم آيا حكايت از ورود خزنده 
پست مدرن به اين حوزه دارد يا دوره گزار است و اين صنعت )مبلمان اداری( همچنان 

با معيارهای موجود در مدرنيسم رو به جلو می تازد. 
اما نكته ای كه در اين ميان نبايد از ذهن دور نمود اهميت تأثير طراحی مبلمان اداری بر 
روح و روان و آرامش كارمندان و افزايش راندمان و كارايی آنان است. امروزه به تعبيری 
طراحی فضاهای اداری و مبلمان اداری نه فقط يك هنر بلكه علمی است كه اگر مبتنی 
بر اصول ارگونوميك انسانی نباشد حال هرچه زيبا و هرچه ارزان باشد جز ضرر و 
زيان چيزی را عايد روسای ادارات و شركت ها نمی كند گو اينكه امروزه رشته هايی در 
شاخه معماری كه به تبيين و طراحی فضاهای اداری و مبلمان اداری می پردازند نيز در 

مدارس معماری معتبر دنيا وجود دارد. 
با توجه به كمبود فضاهای موجود در سطح شهرهای بزرگ دنيا مانند نيويورك، لندن 
و كالنشهری مانند تهران و... بررسی فضای موجود و طراحی مبلمان اداری بر اساس 
فضای موجود می تواند كمك بس��يار بزرگی برای جلوگي��ری از پرت فضاهای در 
دسترس باشد به عبارت ديگر كارفرمايان محدود به بازديد از SHOWROOM های 
سطح شهر نشوند بلكه حتی ايده های خود را نيز در طراحی فضاها و مبلمان اداری 
مدنظر خود دخيل دارند و اين جاست كه شايد عدم جوابگويی ميزهای از پيش ساخته 
شده و دپو شده در انبارهای صاحبان صنعت مبلمان اداری ايران بيشتر چشمگير شود 
 و اين همان مس��يری است كه در اروپا و آمريكا طی ش��ده و امروزه به ايران رسيده 

است. 
يعنی جوابگويی بهتر و به صرفه تر طراحی مبلمان اداری بر اساس فضاهای اداری و 
خواص ارگونوميك كه متأسفانه در بسياری از اين طرح ها ديده نمی شود و اين عاملی 
است كه امروزه بسياری از صاحبان اين صنعت را با چالش مواجه كرده است و آخر 
اينكه صنعت مبلمان اداری ايران گرچه نوپاست اما قابليت مقايسه با نمونه های خارجی 
خود را دارد و اگر اين تفكر در بين مسئوالن امر به وجود آيد كه با حمايت از صنعت 
مبلمان اداری چه سودآوری هايی اعم از جلوگيری از خروج ارز و نيز افزايش راندمان 
و كارايی پرسنل اداری نصيب كشور می شود آن روزها دور از انتظار نخواهد بود كه 
بازار مبلمان اداری ايران خالی از جنس های بی كيفيت چينی شود و حتی اين صنعت 

)مبلمان اداری( به صنعتی سودآور و قابل صادرات تبديل گردد. 

تأثير متقابل طراحی فضاهای اداری و مبلمان اداری 
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قائم  مقامي: 
پرسپوليس 
را به هامبورگ 
ترجيح مي دهم

کریميان تنها 
غایب سپاهان در 
مصاف با استقالل

علی احمدی: 
در بازی با صبا 
محکوم به برد 
هستيم

ركورددار سيمولتانه جهان گفت: اگر قرار باشد از بين دو تيم 
هامبورگ و پرس��پوليس براي رقاب��ت و همراهي يكي را 
انتخاب كنم، تيم پرسپوليس را ترجيح مي دهم. احسان قائم مقامي 
با اشاره به برنامه هاي آتي خود عنوان كرد: 16 اسفند مسابقه های 
دهه فجر به ميزباني مش��هد آغاز خواهد شد و اميدوارم بتوانم در 
اين دوره با توجه به حضور شطرنج بازان قدرتمند جهاني حضور 

داشته باشم و اين فرصت را از دست ندهم. 
وي افزود: در اين دوره با توجه به ميزان جوايز در نظر گرفته شده 
ما شاهد حضور شطرنج بازاني با ريتينگ باال هستيم به طوري كه 
من در جدول آغازين رقابت ها در رده هاي 5 يا 6 قرار مي گيريم. 
قائم مقامي گفت: ش��اهد حضور قهرمان سابق جهان رستم قاسم 

جانف خواهيم بود. 
به عالوه 30 استاد بزرگ جهان كه اغلب از روسيه خواهند بود در 
اين رقابت ش��ركت مي كنند و همين امر نشان از سطح اين دوره 
از رقابت ها دارد. قهرمان ش��طرنج ايران با اشاره به ليگ شطرنج 
بوندسليگا تصريح كرد: هفته آخر اسفند ماه راهي آلمان مي شوم تا 

براي هامبورگ بازي كنم. 

مهدي كريميان تنها غايب تيم سپاهان در مصاف حساس 
و حيثيتي با تيم استقالل خواهد بود. تيم سپاهان در آغاز 
مس��ابقه های هفته بيس��ت و چهارم ليگ برتر در ورزش��گاه 
فوالدش��هر اصفه��ان ميزيان تيم اس��تقالل تهران اس��ت. امير 
قلعه نوعي س��رمربي س��پاهان ب��راي اين بازي ب��ه جز مهدي 
كريميان كه به دليل مصدوميت قادر به همراهي تيمش نيست، 
تمام بازيكنانش را در اختيار دارد. هادي عقيلي كاپيتان سپاهان 
ك��ه در دربي فوتبال اصفهان زننده يكي از گل هاي تيمش بود، 
تاكنون در مصاف هاي دو تيم سپاهان و استقالل سه گل به ثمر 
رسانده كه هر سه گل از روي ضربه های پنالتي بوده است. دو 
تيم س��پاهان و استقالل در حالي با يكديگر مصاف مي كنند كه 
تيم اس��تقالل با يك امتياز بيشتر نسبت به تيم اصفهاني در رده 
دوم جدول رده بندي قرار گرفته و تيم س��پاهان نيز با 42 امتياز 
در رده س��وم جاي گرفته است. ش��اگردان امير قلعه نوعي يك 
بازي كمتر از حري��ف خود انجام داده اند و مي توانند با برتري 
در مسابقه اين هفته و بازي عقب افتاده از ساير تيم هاي مدعي 

پيشی بگيرند.

هر بازی ش��رايط خاص خ��ود را دارد و اگر می خواهيم 
قهرمان شويم بايد برای كس��ب 3 امتياز به ميدان برويم. 
علی احمدی مدافع كرمان��ی تيم فوتبال ذوب آهن با بيان اين 
مطلب گفت: امروز ذوب آهن بازی بسيار مشكلی را در مقابل 
صب��ای قم دارد. اين تيم تلفيق��ی از بازيكنان جوان و با تجربه 
اس��ت كه در شرايط كنونی جايگاه خوبی در جدول رده بندی  
دارند و اگر می خواهيم صدر جدول را از دست ندهيم در اين 
ديدار محكوم به برد هس��تيم. وی ادامه داد: خوشبختانه پس از 
بردی كه مقابل صنعت نفت آبادان كسب كرديم روحيه بچه ها 
مضاعف ش��ده و با ش��ادابی خاصی بر س��ر تمرين ها حاضر 
ش��وند چرا كه در اي��ن فصل نمی خواهند مثل دو س��ال قبل 
 قهرمان��ی را ب��ه تيم ه��ای ديگ��ر تقديم كنند. عل��ی احمدی 
اف��زود: امتيازات كام��ل ديدار با صبای ق��م خيلی با اهميت 
اس��ت و در اين ديدار برای پيروزی ب��ه ميدان می رويم هر 
چند زمين چمن ورزش��گاه يادگار امام مناسب مسابقه های 
لي��گ برتر نخواهد بود اما كس��ب پيروزی دور از دس��ترس 

نيست.

ورزش

صادق زاده خبر داد: 
ایجاد پنج پایگاه قهرمانی 

در پنج شهرستان

ب��رای تبديل ش��دن اس��تان اصفهان به قط��ب اصلی 
بس��كتبال اي��ران، نيازمن��د حض��ور باش��گاه هاي��ی 
 نظي��ر توزي��ن الكتري��ك و ف��رش چلس��ی كاش��ان 

هستيم.
محس��ن صادق زاده ملی پوش اس��بق اي��ران و رئيس 
 هيأت بسكتبال استان اصفهان كه در جلسه ای به منظور 
هم انديش��ی با مس��ئوالن هيأت بس��كتبال و مديريت 
باش��گاه فرش چلسی كاشان كه به تازگی به ليگ دسته 
اول صعود كرده اند حاضر شده بود؛ به بيان اين مطلب 
پرداخت و از آمادگی خود و هيأت بس��كتبال اس��تان 
ب��رای ارايه راهكاره��ا و كمك های فنی و آموزش��ی 
 ب��ه منظور ارتقای بس��كتبال حرفه ای در كاش��ان خبر 

داد.
در اي��ن جلس��ه كه با حضور رياس��ت تربي��ت بدنی، 
مس��ئوالن هيأت بس��كتبال و مديريت باش��گاه فرش 
چلس��ی كاشان برگزار ش��د، صادق زاده چشم انداز و 
برنامه آتی هيأت بس��كتبال اس��تان را رسيدن و دست 
يافتن استان اصفهان به جايگاه واقعی خود در بسكتبال 
ايران دانس��ت و خب��ر از ايجاد 5 پاي��گاه قهرمانی در 
5 ش��هر استان از جمله كاش��ان داد و اظهار اميدواری 
كرد ك��ه با ورود چندين س��رمايه گ��ذار مانند توزين 
الكتريك و فرش چلس��ی كاشان به حيطه بسكتبال كه 
باع��ث ايجاد حس رقابت و عالق��ه مندی نوجوانان و 
 جوانان استان به اين رشته خواهند شد، بسكتبال استان 

سريع تر پله های رشد را طی كند. 
ص��ادق زاده در ادام��ه با تمجيد از باش��گاه ذوب آهن 
 اصفه��ان باب��ت س��رمايه گ��ذاری در بس��كتبال طی 
س��ال های متمادی و تش��كر از مديريت باشگاه فرش 
چلس��ی كاش��ان كه طی يك س��ال و نيم اخير قدم در 
راه س��رمايه گذاری در بسكتبال گذاشته اند؛ حضور و 
ثب��ات قدم صاحبان صنايع در حيطه ورزش را خدمتی 
خداپس��ندانه دانس��ت كه از يك طرف جامعه ورزش 
از حض��ور آنان منتفع می ش��وند و ه��م تبليغی ارزان 
قيمت ب��رای كاالی آنان اس��ت. در پايان اين جلس��ه 
مديريت باش��گاه فرش چلس��ی كاشان )جمال( ضمن 
اعالم حضور پر قدرت در فصل آينده ليگ دس��ته اول 
بس��كتبال ايران، از احداث س��الن 1500 نفره بسكتبال 

طی 2 سال آتی در كاشان خبر داد. 

هفته پانزدهم ليگ برتر بسكتبال
بازي ذوب آهن و دانشگاه آزاد 

به زمان دیگري موكول شد
در غي��اب تيم صدرنش��ين ذوب آهن، تيم توزين 
الكتري��ك فرص��ت خوب��ي در اختي��ار دارد كه 
اختالف امتيازاتش با تيم هاي باالنشين جدول بسكتبال 
كش��ور را كم كن��د. هفته پانزدهم ليگ برتر بس��كتبال 
امروز با پنج ديدار آغاز مي ش��ود و تيم ذوب آهن تنها 
تي��م غايب اين هفت��ه خواهد بود. با تصميم س��ازمان 
ليگ بسكتبال، جدال ذوب آهن اصفهان و دانشگاه آزاد 
به دليل حضور ذوب آهن در مس��ابقه های غرب آسيا 
به زمان ديگري موكول ش��ده اس��ت. در اين هفته، تيم 
توزين الكتريك كاش��ان ديگر نماين��ده اصفهان نيز در 

اهواز به مصاف تيم ملي حفاري مي رود. 

هفته دهم ليگ برتر تنيس روي ميز
ذوب آهن به دنبال بهبود موقعيت 

در جدول
تيم تنيس روي ميز ذوب آهن اين فرصت را در اختيار 
دارد كه با برتري برابر تيم مدعي پتروشيمي و با توجه 
ب��ه يك بازي عقب افتاده، موقعيتش را در جدول رده بندي 
بهبود ببخش��د. مس��ابقه های تنيس روي مي��ز ليگ برتر 
باش��گاه هاي كش��ور، امروز در غياب صدرنش��ين فعلي 
رقابت ها و با برگزاري س��ه ديدار وارد هفته دهم مي شود. 
تيم هاي پتروش��يمي بن��در ام��ام)ره( و ذوب آهن اصفهان 
حساس ترين ديدار اين هفته از مسابقه های تنيس روي ميز 
ليگ برتر باشگاه هاي كشور را برگزار مي كنند. ديداري كه 
بيش��تر براي ماهش��هري ها اهميت دارد، زيرا در صورت 
شكس��ت در اين بازي و با توجه ب��ه اينكه ذوب آهن يك 
ديدار عقب افتاده دارد، احتم��ال دارد رده دوم جدول را از 
دس��ت بدهند. تيم ذوب آهن در ش��رايطي در اين فصل از 
كورس مدعيان جا مانده كه در فصل گذشته عنوان قهرماني 
را كس��ب كرده ب��ود اما تغييراتي ك��ه در اين تيم صورت 
گرفت، كاهش قدرت اين تيم را به دنبال داش��ت. تيم هاي 
هيأت تهران و س��ايپا نيز ميزبان ديگر ديدارهاي هفته دهم 
)هفته چهارم مرحله برگشت( رقابت های تنيس روي ميز 

ليگ برتر باشگاه هاي كشور هستند. 

گفتگو

تاتامی

سپاهان در اندیشه شكستن ركورد خود

مصاف سخت ژنرال در برابر سربازان مظلومی

س��رمربي تيم ش��ناي س��پاهان گفت: با وجود مخالفت كادر فني و 
سرپرست تيم، عليرضايي و ديالنچيان تصميم گرفتند با ماشين شخصي 
راهي تهران شوند. فرهاد خائفي اظهار داشت: كل تيم با يك دستگاه اتوبوس 
عازم تهران شدند اما عليرضايي و ديالنچيان ترجيح دادند به صورت شخصي 
اقدام به س��فر كنند كه متأس��فانه دچار تصادف ش��دند. وي ب��ا بيان اينكه 
عليرضايي از بيمارستان مرخص شد، افزود: عليرضايي خوشبختانه آسيب 
جدي نديده بود و س��ريع از بيمارس��تان مرخص ش��د اما ديالنچيان دچار 
شكس��تگي دنده شده و ضربه اي نيز به پيشاني اش وارد شده و بايد تا چند 
روز ديگر در بيمارس��تان تحت مراقبت باش��د. خائفي با اشاره به برگزاري 
مرحله سوم ليگ شنا بيان داشت: غيبت عليرضايي و ديالنچيان در شرايطي 
كه نياز شديدي به وجود آن ها احساس مي شد، به تيم ما ضربه وارد كرده و 
نتوانسته ايم يك سري امتيازها را كسب كنيم. وي ادامه داد: مسابقه های ليگ 
امروز نيز ادامه پيدا مي كند و تا اين مرحله تيم سپاهان بعد از تيم  نفت در رده 
دوم جدول رده بندي قرار دارد و سعي مي كنيم اين رتبه را حفظ كنيم. محمد 
عليرضايي نفر ششم بازي هاي آسيايي گوانگژو دوشنبه شب به همراه گامر 
ديالنچيان شناگر پروانه رو با اتومبيل شخصي به منظور شركت در مرحله 
سوم مسابقه های باشگاهي شنا از اصفهان راهي تهران شد اما بر اثر تصادف 

رانندگي اين دو شناگر راهي بيمارستاني در اصفهان شدند.

زاینده رود
هفته هش��تم دور برگشت ليگ برتر واليبال بانوان، امروز با برگزاري 
يك ديدار آغاز مي ش��ود.  اين رقابت ها امروز و فردا با برگزاري 4 ديدار 
در شهرهاي مختلف پيگيري مي شود. در نخستين مسابقه اين هفته امروز 
ذوب آهن در اصفهان پذيراي دانش��گاه آزادي است كه هفته گذشته مقابل 
بانوان شيراز به سختي به پيروزي رسيد. از طرفي اصفهاني ها كه با شكست 
مقابل گاز تهران نوار پيروزي هايشان پاره شد، انتظار دارند شايد گاز بتواند 
در بازي روز جمعه پرسپوليس را متوقف كند تا بلكه با پوئن بيشتر بتوانند به 
قهرماني نزديك شوند. در بازي حساس هفته هشتم پرسپوليس صدرنشين 
ميهمان گاز تهران است. پرسپوليس كه دور برگشت را بدون شكست پشت 
 سر گذاشته است، اميدوار است با يك بازي خوب حريف قدر تهراني اش 
را مغلوب كرده تا قهرماني اش را مس��جل كند. گاز تهران نيز كه توانست 
ذوب آهن را از صدرنش��يني دور كند، با انگيزه بااليي مقابل پرسپوليس به 
ميدان مي رود تا نام خود را به عنوان تيمي كه صدرنشينان را مغلوب كرده 
اس��ت ماندگار كند. بانوان شيراز و شهرداري كرمان كه هر دو، بازي هفته 
گذش��ته خود را با شكست پشت سر گذاشتند، به عنوان تيم هاي پنجم و 
هش��تم جدول مقابل هم صف آرايي مي كنند. تيم بانوان ش��يراز در تالش 
است تا با ارايه يك بازي خوب، جايگاه خود را به رده چهارم ارتقاء دهد، 
در طرف مقابل نيز شهرداري كرمان همه تالش خود را به كار مي گيرد تا 
از قعر جدول نجات يابد. تيم فردوس��ي در همدان ميزبان تيم قعرنش��ين 
يخچال سازي بوژان است. يخچال سازي كه به داليل مختلف چند مسابقه را 
برگزار نكرده است و اين روزها در بحران به سر مي برد به مصاف فردوسي 
همدان مي رود كه بازي هفته گذشته خود را مقابل كرمان پيروز شده بود. به 
نظر مي رسد فردوسي بازي سختي را مقابل يخچال سازي نخواهد داشت.
در جدول رده بندي تيم هاي پرس��پوليس، ذوب آهن و گاز تهران به ترتيب 

اول تا سوم هستند.

زاینده رود
هفته هفتم ليگ برتر هندبال بانوان جمعه با برگزاري 4 ديدار در شهرهاي 
مختلف پيگيري مي شود. بازي حساس اين هفته بين تيم هاي شهرداري كرمان 
و پرسپوليس برگزار مي شود. اين دو تيم كه بازي هفته گذشته را با شكست 
پشت س��ر گذاش��ته بودند، براي صعود به رده هاي باالتر مقابل هم به ميدان 
مي روند. فوالد مباركه سپاهان نيز اين هفته پذيراي تيم چيالن سازي است كه 
هفته گذشته در بازي مقابل پرسپوليس با اختالف 10 امتياز اين تيم را شكست 
داده بود. سپاهان براي حفظ جايگاه دومي نياز به پيروزي مقابل اين تيم دارد. 
تيم هندبال هما كه هفته گذشته با وجود شكست مقابل فارس، بازي خوبي 
را به نمايش گذاش��ت، اين هفته به مصاف ذوب آهن مي رود. هيأت هندبال 
فارس، تيم صدرنش��ين اين دوره از رقابت ها، با تيم هرمزگان كه در انتهاي 
جدول قرار دارد روبه رو مي شود. به نظر مي رسد فارس كار آساني پيش رو 

دارد و به راحتي مي تواند صدر جدول را حفظ كند.

زاینده رود
هفته نهم ليگ برتر هندبال ايران امروز و فردا با برگزاري 6 ديدار پيگيري 
مي شود. امروز تيم هاي ذوب آهن و سپاهان به ترتيب برابر تيم هاي سنگ آهن 
و جوونك كازرون قرار مي گيرند كه در اين بين به نظر مي رسد سپاهاني ها كار 
به مراتب آسان تري در پيش دارند، چون ميزبان يكي از تيم هاي پايين جدول 
است. در ادامه اين مسابقه ها و در روز جمعه هم 4 مسابقه برگزار خواهد شد 
كه حساس ترين ديدار اين روز را شهرداري ها برگزار مي كنند. جدال شهرداري 

زرند و شهرداري شهركرد به ميزبان كرماني ها به انجام خواهد رسيد. 

عليرضایی 
در سانحه تصادف جان سالم به در برد

هفته هشتم دور برگشت ليگ برتر واليبال
ذوب آهن به فكر صدرنشيني

ليگ برتر هندبال بانوان
تالش سپاهان برای تثبيت موقعيت 

هفته نهم ليگ برتر هندبال
جدال سخت ذوب آهن 

و كار آسان سپاهان در خانه

خبر

رئيس كميته داوران فدراسيون جهاني كاراته گفت: تنها 
مش��كل داوري ايران اختالف بين س��طح كيفي داوران 

مرد و بانوان است.
كاس��يس كنس��تانتينوس ك��ه ب��راي تدري��س در دوره 
 ارتق��اي داوری ب��ه اصفهان س��فر ك��رده ب��ود، اظهار 
داشت: نمي دانم بانوان داور به چه شكل مي توانند سطح 
خود را به آقايان برسانند اما هوش و توانايي را در تك 
تك بان��وان ايراني ديدم و مطمئن هس��تم كه در آينده 
نزديك پيشرفت چشمگيري خواهند داشت. وي با بيان 
اينكه داوري كاراته در ايران نياز به تقويت دارد، افزود: 
مهم تر از همه چيز اين است كه پايه هايمان را قوي كنيم، 
در اي��ران داوران رفري بانو زياد داريم ولي در س��طح 
جهاني اس��مي از آنها نشنيده ام، هر چند پيشنهاد مي كنم 
از پايه به اين مش��كل رس��يدگي ش��ود و روي داوران 

جوان س��رمايه گذاري شود. كنس��تانتينوس با اشاره به 
اينكه بانوان داور ايراني مشكلي براي حضور در ميادين 
بين المللي ندارند، تصري��ح كرد: هيچ گزارش منفي در 
اين خصوص نشنيده ام و حتي از دبير فدراسيون جهاني 
آقاي يورلمپوس ش��نيدم كه ايش��ان هم نظر مساعدي 
داش��تند. وي ادامه داد: اگر بخواهيد در نشريات از قول 
من چيزي در اين خصوص بنويس��يد بايد بگويم كه از 
نظر من هيچ مش��كلي وجود ن��دارد و قدم هاي مثبت و 

بزرگي در اين زمينه برداشته شده است.
  بانوان ايراني مي توانند با حجاب اسالمي مسابقه دهند

همچنين ليم رئيس كميته داوران آسيا نيز درباره حضور 
بانوان با حجاب اس��المي در مس��ابقه ه��ای بين المللي 
گف��ت: همانطور كه در گوانگ��ژو و هنگ كنگ آزمايش 
كرديم مش��كلي وجود ندارد و بانوان ايراني مي توانند با 

حجاب اسالمي در مسابقه ها حضور پيدا كنند.
وي در خص��وص ارزيابي اش از كاراته ايران گفت: در 
سطح بااليي هس��تيد و به جرأت مي توانم بگويم جزو 
سه تيم برتر آسيا محسوب مي شويد، حتي در امر بانوان، 
بار آخري كه در مس��ابقه ها شركت كرديد نتايج خوبي 
گرفتي��د. كالس ارتقاي داوري كاراته با حضور بيش از 
150 نفر ش��ركت كننده از اس��تان اصفهان و استان هاي 
غربي و جنوب غربي كش��ور در ش��هر اصفهان برگزار 

شد. 
اين كالس ها به مدرسي كاس��يس كنستانتينوس رئيس 
كميته داوران فدراس��يون جهاني كارات��ه و پاتريك ليم 
رئيس كميته داوران آس��يا و به همت فدراسيون كاراته 
كش��ور، هيأت كاراته اس��تان اصفه��ان و مديريت برق 

منطقه اي اصفهان برگزار شد.

عضو فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسالمي، استفاده 
تيم ها از بازيكنان و مربيان غيربومي را براي رس��يدن به 
اهداف كوتاه مدت دانس��ت و گفت: بازيكنان غيربومي 
ب��ه عن��وان بازيكن��ان حرف��ه اي در پايان قراردادش��ان 
 ب��ا كمتري��ن افزاي��ش قيم��ت به تي��م ديگ��ري ملحق 

مي شوند. 
سيدش��ريف حس��يني، اظه��ار ك��رد: ام��روزه ش��اهد 
هس��تيم كه فوتباليس��ت هاي س��اير اس��تان ها به عنوان 
 بازيكن��ان غيربوم��ي در تيم هاي اس��تانی ديگر فعاليت 

مي كنند. 
اين مس��أله به اين معنا نيست كه بازيكنان هرشهری كه 

به اين منوال عمل می كنند بازيكنان خوبي نيستند. 
با اين تفاس��ير و يك نگاه اجمالي مي بينيم كه بس��ياري 
از همي��ن بازيكنان كه در ش��هرهای خود جايی در تيم 

شهرشان ندارند نيز در ساير تيم ها بازي مي كنند. 
وي اف��زود: متأس��فانه ب��ه داليل مختلفي مثل مس��ايل 
زمينه ه��اي  در  و هماهنگ��ي  تع��ادل  ع��دم  و  مال��ي 
 گوناگ��ون، ت��وان جلوگي��ری از اي��ن مس��ايل وجود

 ندارد. 
عضو فراكسيون ورزش مجلس تصريح كرد: مسأله ديگري 
 كه در ورزش و به خصوص فوتبال مطرح است  تعصب 

است. 
ي��ك بازيك��ن نس��بت ب��ه اس��تان و تي��م خ��ودش 
مي ش��ود  باع��ث  مس��أله  اي��ن  و  دارد  تعص��ب 
 بازيك��ن عملك��رد بهت��ري در زمين مس��ابقه داش��ته 

باشد. 
بازيكن��ان غيربومي نس��بت به بازيكن��ان بومي تعصب 
كمتري دارن��د يا به هيچوجه تعصبي ندارند. حس��يني 
بيان كرد: براي اينكه شاهد رشد ورزش در كشور باشيم 
الزم اس��ت از بازيكنان در استان هاي خودشان استفاده 
ش��ود و در تقس��يم بودجه ها و اعتباره��ا نيز عدالت را 

رعايت كنيم. 
اگر بتوانيم از بازيكنان در اس��تان هاي خودشان استفاده 
كني��م واقعيت ورزش اس��تان ها مش��خص مي ش��ود. 
همچني��ن رعايت عدالت در تقس��يم اعتبارها و مبالغي 
كه ب��ه ورزش اختصاص داده مي ش��ود به طور طبيعی 
انگيزه حضور بازيكنان بومي را در استان هاي خودشان 

افزايش مي دهد. 
وي عنوان ك��رد: وقتي مي بينيم كه ب��ه تيم هاي تهراني 
اعتب��ار گزاف��ي از ط��رف دول��ت پرداخ��ت مي ش��ود 
و از ط��رف ديگ��ر در اس��تان خوزس��تان تيم��ي مثل 
اس��تقالل اه��واز ب��ه دليل نداش��تن ان��دك اعتب��ار به 
دس��ته  پايين  س��قوط مي كند، نش��ان دهنده اين اس��ت 
 ك��ه در تقس��يم اعتبارهای باش��گاهي عدال��ت وجود

ندارد. 
عضو فراكس��يون ورزش مجلس اف��زود: همچنين اگر 
بنا باش��د خصوصي س��ازي اتفاق بيفتد، بايد براي همه  
باش��گاه ها انجام شود. اگر قرار باشد يك تيم خصوصي 
باش��د و تيم ديگ��ري از بودجه دولتي اس��تفاده كند در 
اين صورت هيچ بخ��ش خصوصي توان مقابله با مبالغ 
دول��ت را ن��دارد. به همي��ن دليل ما بايد باش��گاه ها را 
همسان سازي كرده و تمام تيم ها را به بخش خصوصي 
 واگ��ذار كنيم و آن زم��ان از رقابت بي��ن تيم ها حرف 

بزنيم. 
وي در خصوص اولويت بندي مربيان و بازيكنان بومي 
و غيربوم��ي گفت: به نظر م��ن مربيان و بازيكنان بومي 
براي تيم ها بايد در اولويت اول باشند. باشگاه ها بايد به 
مربيان بومي اعتماد كنند چون مربياني كه امروز توانمند 
به حس��اب مي آيند ابتدا در استان هاي خودشان به آن ها 
بها داده اند؛ در اس��تان خوزستان هم مربيان بسيار بزرگ 
و خوب��ي داريم كه بايد به آن ها زم��ان بدهيم تا بتوانند 

توانايي هاي خودشان را ارايه دهند.

حسيني در پاسخ به اين پرسش كه استفاده از غيربومي ها 
چه مدت مي تواند براي موفقيت يك تيم يا استان مؤثر 
باش��د، اظهاركرد: بازيكنان غيربومي در واقع نيروهايي 
هس��تند كه ب��ه صورت مقطعي وارد مي ش��وند و چون 
تعهد و تعصبي نس��بت به باش��گاه يا اس��تان مورد نظر 
ندارند پس از پايان قراردادش��ان به باشگاه هاي ديگري 

ملحق مي شوند. 
بهتري��ن راه اين اس��ت كه به زيرس��اخت هاي ورزش 
توجه كنيم و از نونهاالن، نوجوانان و جوانان به صورت 
پلكاني بازيكنان��ي براي ورود به تيم هاي بزرگس��االن 

بسازيم. 
وي ج��ذب بازيكن غيربومي را دليل نتيجه گرايي تيم ها 
دانس��ت و گف��ت: بيش��تر تيم ها با ه��دف نتيجه گرايي 
از بازيكن��ان غيربومي اس��تفاده مي كنن��د و هدف آن ها 
بازيكن پروري ي��ا آماده كردن زمينه براي افزايش تجربه  

بازيكنان بومي تيم نيست. 
ما بايد به س��متي پيش برويم ك��ه از مربيان بومي براي 
ساخت و پرورش استعدادهاي جوان و نوجوان استفاده 
كنيم. وي خاطرنش��ان كرد: اين مشكالت ناشي از اين 
اس��ت كه تيم ها برنامه بلندمدت ندارند و اين استراتژي 
تعريف نش��ده براي تيم ها به دليل عدم رعايت عدالت 

در توزيع مبالغ و اعتبارها است. 
گاه��ي كمك ه��اي دولتي هم ب��ه باش��گاه ها صورت 
مي گيرد اما چون اين كمك ها برنامه ريزي نش��ده است 
 باشگاه ها نمي توانند برنامه بلندمدتي براي خود تصويب 

كنند. 
 عض��و فراكس��يون ورزش مجلس ش��وراي اس��المي 
گفت: اگر نگاهي به تركيب تيم  ملي فوتبال در سال هاي 
گذشته داشته باشيم مي بينيم بسياري از بازيكنان حاضر 
در زمين خوزستاني بودند و اين نشان دهنده غني بودن 

خوزستان در اين زمينه است.

لي��گ  بيس��ت و چه��ارم  آغ��از هفت��ه  در 
 برت��ر فوتبال كش��ور، ج��ام خلي��ج فارس، 
تيم های ذوب آهن و س��پاهان در شهر های 
 ق��م و اصفهان برابر حريفان خ��ود به ميدان 
می روند.  در حس��اس ترين ديدار اين هفته 
از رقاب��ت ها كه از س��اعت 16 و  15 دقيقه 
امروز در ورزشگاه فوالد شهر برگزار خواهد 
شد، دو تيم هميشه مدعی سپاهان و استقالل 
به مصاف هم خواهند رفت. همواره در طول 
9 دوره گذشته ليگ برتر، رقابت های اين دو 
تيم جذاب، حساس، تماشاگر پسند و گاهی 

پر گل از آب در آمده است. 
از جمله پ��ر گل ترين ديدار های دو تيم در 

طول رقابت های ليگ برتر، می توان به پيروزی های 3 
بر 2 سپاهان برابر استقالل در دو بازی رفت و برگشت 
در دومي��ن دوره لي��گ برتر و يا تس��اوی های 2 بر 2 
 دو تي��م در دو ب��ازی دوره چه��ارم و پي��روزی 4 بر 3 
آبی پوش��ان پايتخت برابر س��پاهان در دور رفت ليگ 

دهم اشاره كرد. 
دو تي��م تاكنون 19 بار در مس��ابقه های لي��گ برتر به 
مص��اف هم رفته اند كه س��پاهان اصفهان با كس��ب 8 
پيروزی عملكرد بهتری نس��بت ب��ه رقيب ديرينه خود 
كه موفق به كسب 7 پيروزی شده، داشته است، 4 بازی 
دو تيم نيز با تس��اوی به پايان رسيده است، 25 گل زده 
برای س��پاهان و 26 گل زده نيز برای استقالل در تقابل 
های دو تيم برابر هم به ثبت رس��يده است. اما از نكات 

بس��يار جال��ب توجه آمار بازی های دو تيم، شكس��ت 
ناپذيری 9 ساله سپاهان برابر استقالل در اصفهان است، 
به طوری كه آخرين شكس��ت اين تيم برابر استقالل در 
 اصفه��ان به 3315 روز قبل و هفت بهمن ماه 1380 باز 
می گردد كه استقاللی ها در نخستين دوره ليگ برتر در 
ورزش��گاه نفش جهان موفق به شكست سپاهان شدند، 
از اين تاريخ تاكنون دو تيم 8 بار در اصفهان به مصاف 
هم رفته اند كه سپاهان با كسب 6 پيروزی و 2 تساوی 
آم��ار خيره كنن��ده ای را برابر آبی های پايتخت به ثبت 

رسانيده است. 
به بيان ديگر تاكنون اس��تقالل موفق به شكست سپاهان 
در ورزشگاه فوالدشهر نشده و تمام بازی های خود را 
در اين اس��تاديوم به طاليی پوشان اصفهان واگذار كرده 

اس��ت. دو تساوی دو تيم در اصفهان به بازی 
های رفت دوره های س��وم و چهارم باز می 
گردد كه سپاهانی ها در ورزشگاه نقش جهان 

از حريفان ميزبانی می كردند.
 از ديگر ن��كات حاش��يه ای و جالب توجه 
مس��ابقه امروز دو تيم، تقابل امير قلعه نوعی، 
خس��رو حيدری، جانواري��و و رضا عنايتی با 
آب��ی های پايتخت اس��ت. عنايتی ب��ار ها و 
بارها در مصاحبه هايش از انگيزه باالی خود 
برای درخشش در اين مسابقه و جلب اعتماد 
هواداران س��پاهان س��خن گفته است، بدون 
شك ديدار دو تيم بس��يار جذاب و حساس 
خواهد ب��ود، ديداری كه س��پاهانی ها آن را 
يكی از مس��ابقه های 6 امتيازی خود توصيف كرده اند 
كه در مشخص كردن چهره تيم قهرمان بسيار تأثيرگذار 

است. 
در ديگر ديدار امروز، ذوب آهن صدر نشين به مصاف 
صب��ای قم می رود. ش��اگردان ابراهي��م زاده كه پس از 
قب��ول شكس��ت در دو ب��ازی پياپی، در هفته گذش��ته 
 صنع��ت نفت آب��ادان را ب��ا 6 گل در ه��م كوبيدند، با 
روحيه ای مضاعف و به منظور تثبيت صدر نش��ينی به 
مصاف شاگردان عبداله ويسی و به جنگ زمين ناهموار 
قم خواهند رفت.  بايد ديد با توجه به حاش��يه هايی كه 
محمدرضا خلعتبری در بازی گذش��ته و هنگام تعويض 
ايج��اد كرد، آيا منصور ابراهي��م زاده از وی در تركيب 

تيمش استفاده خواهد كرد يا خير؟  

رئيس كميته داوران فدراسيون جهاني كاراته:

مشكل داوري ایران فاصله کيفي بين داوري آقایان و بانوان است

در تقسيم اعتبارهای باشگاهي، عدالت وجود ندارد

عضو فراکسيون ورزش: بازیكنان غيربومي تعصب ندارند!

مهدی سلطانی راد 
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مدیرعامل شركت نفت پایتخت: 
ــد موفقیت ورزش  ــتوانه های مدیریتی و مالی، كلی پش

پایتخت 
مهن��دس حجت ال��ه رضاي��ی )مديرعامل ش��ركت نفت 
پايتخ��ت( در نشس��تی با خبرنگار ورزش��ی زاين��ده رود 
اظهار داش��ت: هدف ما از تأس��يس اين باش��گاه فرهنگی 
ورزش��ی، حفظ سالمت جوانان ش��هرمان و ايجاد شادابی 
و نش��اط در بي��ن كارگران زحمتكش ش��ركت ب��وده كه 
 خوش��بختانه ب��ه اهداف م��ورد عالق��ه مان دس��ت پيدا 
ك��رده ايم. ضمن اينكه همين ورزش كه در حقيقت پديده 
انس��ان سازی اس��ت س��بب گرديده تا كارگران شركت با 
روحيه ای بهتر و س��المتی جس��م و روح بيشتر با طراوت 
 تر از گذشته به كار پرداخته و بازدهی بيشتر و بهتری داشته 

باشند. 
ب��ه همين خاطر با موافقت دوس��تان عزيز در هيأت مديره 
ش��ركت، در نظ��ر داريم در س��ال 1390 با انرژی بيش��تر 
فعاليت های ورزش��ی را در س��طوح مختل��ف دنبال كنيم 
و چن��د رش��ته ورزش��ی ديگر مانند كش��تی، بس��كتبال، 
 ش��نا و ب��ه احتم��ال زي��اد دو و ميدان��ی را هم پوش��ش 

دهيم.
مهندس رضايی با اش��اره به  سياس��تگذاری شركت روی 
ورزش  گفت: سياس��ت كلی شركت نفت پايتخت، بيشتر 
روی ورزش های پايه و بحث ورزش همگانی است. البته 
در كنار ورزش همگانی نيم نگاهی هم به ورزش قهرمانی و 
حرفه ای داريم و در حال حاضر در رشته بدمينتون به طور 
جد تالش می كنيم و در رقابت های ليگ برتر باشگاه های 
كشور به سكوی قهرمانی راه پيدا كنيم كه به ياری خدا و تالش 
و همت بچه های خوب، با اخالق و متعصب تيم و هدايت 
و رهبری ارزشمند سرمربی تيم آقای حسن بزرگزاد، در نيم 
 فصل اول با بيشترين امتياز در صدر جدول مسابقه ها قرار 

گرفتيم.
مديرعامل شركت نفت پايتخت تصريح كرد: هدف عمده 
ش��ركت و شخص من كه مؤس��س اين باشگاه هستم، اين 
است كه مردمی حركت كنيم و بتوانيم جوان های بيشتری 
را به سمت و س��وی ورزش سوق بدهيم و جذب باشگاه 
كنيم و با تعداد تيم های بيش��تری در سطوح مختلف و در 
 رشته های گوناگون در كوران مسابقه های ليگ كشور قرار 

بگيريم.
مهندس رضايی )مديرعامل شركت نفت پايتخت( افزود: از 
مسئوالن ورزش به ويژه آقای دكتر رشيد خدابخش )مديركل 
تربيت بدنی استان( انتظار داريم از اين مجموعه ورزشی كه 
هدف��ی جز خدمت به جامعه ورزش و جوانان سرش��ار از 
استعداد ندارد، حمايت به عمل بياورند و با توجه به اينكه يك 
بخش خصوصی در راستای بسط و گسترش و رشد ورزش 
 استان گام برمی دارد تا سر حد امكانات مورد حمايت قرار 

بدهند.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پایتخت: 

موفقیت در بدمینتون، كاراته و تکواندو آغاز كار است
جلي��ل عباس��پور )مديرعامل باش��گاه فرهنگی ورزش��ی 
پايتخ��ت اصفه��ان( با بي��ان اي��ن مطلب كه حض��ور در 
 ليگ باش��گاه های برتر كش��ور تجربه اول م��ا بوده گفت: 
موفقيت های حاصل��ه در ورزش های بدمينتون، كاراته و 

تكواندو در ليگ كشور آغاز كار است. 
مديرعام��ل باش��گاه پايتخ��ت ك��ه كارش��ناس مس��ئول 
تربي��ت بدن��ی اداره كل آم��وزش و پ��رورش و دبي��ر 
هيأت بدمينتون اس��تان اس��ت افزود: ش��روع كار ورزشی 
 م��ا در اي��ن باش��گاه با چه��ار رش��ته در س��نين پايه مثل 
ورزش ه��ای بدمينت��ون، فوتب��ال و فوتس��ال، كارات��ه و 
تكوان��دو ب��وده ك��ه از س��ال 1388 در جهت رش��د اين 
 چهار رش��ته و حضور در مس��ابقه های استانی و كشوری، 
قدم های اساسی و مثبتی با كمك و حمايت مسئوالن شركت 
نف��ت پايتخت به ويژه آقايان مهندس رضايی )مديرعامل(، 
امير محم��د رضايی )قائ��م مقام( و ديگ��ر اعضای هيأت 
مديره ش��ركت برداشته شده و خوشبختانه به نتايج دلخواه 
و مطلوبی هم دس��ت پيدا كرده اي��م، اما ايده آل نبوده و ان 
شاءا... سعی خواهم كرد در آينده به خصوص در سال 1390 
با تخصيص بودجه بيش��تری به ورزش در زمينه زندگی و 
 پش��توانه سازی به موفقيت های بيشتر و بهتری دست پيدا 

كنيم. 
البته در تجربه اول موفقيت های خوبی را كس��ب كرديم و 
در رش��ته بدمينتون، رده سنی خردس��االن مقام سوم و اول 
را به دس��ت آورديم. در رده س��نی نوجوانان هم با دو تيم 
شركت داشتيم و توانستيم عناوين اول و سوم را كسب كنيم 
و در تكواندو نوجوانان و جوانان مقام س��وم و در قسمت 

بزرگساالن به مقام قهرمانی نايل گرديديم. 
در رش��ته كاراته كه از تجارب و تخص��ص آقای داريوش 
باقری س��ود می بريم كه خود از قهرمانان نامدار و شايسته 
كاراته بوده و س��ال ها در پست دبيری هيأت كاراته استان 
منش��أ خدمات بسيار ارزشمندی گرديد و از سال 1364 به 
عنوان مسئول سبك كيوكوشين كاراته استان فعاليت دارند 
و دارای نمايندگی جهانی اين س��بك می باش��د و از سوی 
رئيس شورای داوران جهانی اين سبك »استاد پيتر چانگ« 
به دريافت گواهينامه داوری ممتاز نايل گرديده و در كالس 
پروفسور آسگری از كشور ايتاليا حكم مربيگری بين المللی 
گرفته اس��ت؛ توانسته ايم در قس��مت آقايان در رده سنی 
بزرگساالن به مقام قهرمانی برسيم كه از اهميت فوق العاده ای 
برخوردار بوده چرا كه در ليگ استانی با وجود تيم های قدر 
 و صاحب نام و تجربه اول كار بسيار ارزشمندی را صورت 
داده اند. آقای عباس��پور در ادامه س��خنان خود به تشكيل 
 مدارس فوتبال، فوتس��ال، كاراته و بدمينتون اش��اره كرد و 

اف��زود: با تعامل خوبی كه با مس��ئوالن آموزش و پرورش 
داشتيم سه مدرسه فوتبال و فوتسال در سطح شهر اصفهان 
داير كرديم كه 200 بازيكن در سنين پايه جذب اين مدارس 
شده اند و كار پشتوانه سازی برای اين رشته با جديت تمام 

دنبال می شود. 
ضمن اينكه سه مدرس��ه كاراته و پنج مدرسه بدمينتون در 
اقصی نقاط ش��هر اصفهان راه اندازی و فعال ش��ده اند كه 
حدود 220 هنرجو را پذيرا شده و زير نظر مربيان كار آزموده 

و متخصص به تعليم و تربيت پرداخته اند. 
مديرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پايتخت در بخش ديگری 
از س��خنان گفت: ما در زمينه كاراته و بدمينتون به توفيقات 
بزرگ��ی نايل ش��ده ايم، قهرمانی در ليگ كاراته اس��تان در 
 قسمت بزرگساالن و در بين 12 تيم شركت كننده از آن جمله 

است. 
برت��ر  لي��گ  در  پايتخ��ت  بدمينت��ون  تي��م   ام��ا 
باش��گاه ه��ای كش��ور كه ب��ا حض��ور 8 تي��م قدرتمند 
زد.  بزرگ��ی  و  مه��م  كار  ب��ه  دس��ت  دارد،  جري��ان 
 شكس��ت تي��م راه و ترابری زنج��ان كه از چن��د بازيكن 
مل��ی پ��وش و ي��ك بازيكن خارجی س��ود می ب��رد كار 
س��اده ای نبود اما با همت مضاعف ش��اگردان آقای حسن 
بزرگ��زاد مرب��ی ارزن��ده و بي��ن المللی اين تي��م صورت 
گرف��ت و در مقاب��ل تيم ش��هيد دهنوی اه��واز هم پيروز 
 مي��دان ش��دند تا قهرم��ان نيم فص��ل اين دوره ب��ازی ها

شوند.
آقای عباسپور به تشكيل كميته اس��تعداديابی اشاره كرد و 
گفت: با توجه به پتانسيل خوبی كه در استان اصفهان حاكم 
است ما با تشكيل كميته استعداديابی توانسته ايم در سطوح 
مختلف سنی از خردساالن گرفته تا جوانان و نوجوانان كه 
مس��تعدند و دارای فيزيك بدنی مناسبی هستند، دعوت به 
عمل آورده ايم و كار زيربنايی و سازندگی را زير نظر مربيان 
مجرب و با تجربه با بيش از 22 ورزشكار با اخالق كه اعتقاد 
داريم آينده بس��يار خوب و درخشانی خواهند داشت آغاز 
 كرده ايم و سعی داريم روز به روز بر تعداد اين نفرات اضافه 

كنيم.
مديرعامل باش��گاه فرهنگی ورزش��ی پايتخ��ت به هدف 
كلی باش��گاه و آينده پرداخت و گفت: به دنبال به دس��ت 
آوردن قطعه زمينی به مساحت حداقل پنجاه هزار مترمربع 
هس��تم تا ب��ا حمايت و كم��ك اداره كل تربي��ت بدنی با 
احداث يك زمين چمن فوتبال و يك س��الن چند منظوره 

 اس��تاندارد، به طور اختصاصی بتوانيم از آنها س��ود ببريم،
 مس��ابقه های خود را در آن برگزار كني��م و به تمريناتمان 

بپردازيم.
آقای عباسپور با بيان اين مطلب كه تا اين لحظه از سوی هيچ 
يك از نهادها و ارگان های دولتی حمايت مالی نشده اند گفت: 
انتظار داريم شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان، اداره 
كل تربيت بدنی و مسكن و شهرسازی در راستای احداث 
 اين مجموعه ورزشی ما را ياری بدهند و از كمك مالی دريغ

نورزند.
و  ــیا  آس ــرب  غ ــون  بدمینت ــان  میزب ــت،   پایتخ

مسابقه های بین المللی كیوكوشین كاراته
جليل عباسپور )مديرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پايتخت 
اصفهان( از ميزبانی مس��ابقه های بين المللی كيوكوش��ين 
كاراته و بدمينتون باشگاه های غرب آسيا خبر داد و گفت: 
ششم اسفندماه سال جاری باشگاه پايتخت در سالن پيروزی 
اصفهان ميزبان سفيران كيوكوش��ين كاراته جام خاورميانه 
»جام ماتسوشيما« در پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمی 
اس��ت. اين رقابت ها با حضور هف��ده تيم خارجی و يك 
تيم از كشورمان به مدت يك روز در تاالر پيروزی اصفهان 

برگزار خواهد شد. 
براس��اس همين خبر قرار اس��ت مس��ابقه های بدمينتون 
باش��گاه های غرب آس��يا نيز به ميزبانی باش��گاه پايتخت 
 در اواخ��ر خردادم��اه س��ال آين��ده در اصفه��ان برگ��زار 

شود. 
آقای عباس��پور در پايان اين نشس��ت خواس��تار تش��كيل 
همايش��ی با حض��ور مديرعامالن باش��گاه ه��ای اصفهان 
گردي��د تا ب��ا نظرخواهی و اراي��ه راهكارهای س��ازنده و 
اساس��ی برای حضور گسترده ديگر رشته های ورزشی در 
 ليگ برتر كش��ور بستر مناسبی را فراهم سازند و در جهت 
هدف گذاری و هدفمندسازی فعاليت های ورزشی باشگاه 

های موجود در اصفهان به بحث و بررسی بپردازند.
مديرعامل باش��گاه پايتخ��ت در خاتمه از كلي��ه اداره ها و 
نهادهاي��ی كه با اين باش��گاه همكاری داش��ته اند از جمله 
اداره كل تربي��ت بدنی، آموزش و پ��رورش و هيأت های 
ورزشی مثل بدمينتون، كاراته، تكواندو و فوتبال و فوتسال 
 و اداره تربيت بدنی شهرس��تان اصفهان تش��كر و قدردانی 
كرد. روزنامه زاينده رود از آقای ميعاد صبری مسئول كميته 
روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پايتخت كه همكاری 

صميمانه ای با خبرنگار ما داشتند سپاسگزاری می نمايد.

ورزش پایتخت با اقتدار تا شكوفایی 

 اصغر قلندری

 باش��گاه فرهنگ��ی ورزش��ی پایتخ��ت وابس��ته ب��ه ش��رکت نفت 
 پایتخ��ت اصفهان ب��ه همت مدیر مدب��ر، عاش��ق ورزش، حامی و 
ه��وادار ورزش��کاران و حمایت هم��ه جانبه اعض��ای هیأت مدیره 
شرکت در سال 1388 توسط مهندس حجت اله رضایی )مدیرعامل 
 ش��رکت( تأس��یس یافت و با به خدمت گرفتن کارشناسان و مربیان 
 مج��رب و ب��ا تجرب��ه و تعام��ل و هم��کاری ب��ا هم��ه نهاده��ای 
 مرتب��ط ب��ا ورزش، به وی��ژه اداره کل تربیت بدن��ی و تربیت بدنی 
 آم��وزش و پرورش اس��تان، از همان آغازین روزهای ش��کل گیری

  باش��گاه و با تالشی خستگی ناپذیر و با فکر و اندیشه زمینه سازی 
برای ارتقای ورزش اصفهان و با نگاهی به افق روشن آینده، فعالیت گسترده 
ای را در چهار رشته بدمینتون، کاراته، تکواندو و فوتبال و فوتسال آغاز 
 کرد و موفق گردید به دستاوردهای شایسته و افتخارات بزرگی نایل 

گردد. 
ای��ن نتیج��ه ها زمانی حاصل ش��د که مدیری الیق و ب��ا کفایتی به 
نام جلیل عباس��پور کارشناس مسئول تربیت بدنی اداره کل آموزش 
و پ��رورش اس��تان به س��مت مدیرعامل باش��گاه منص��وب گردید 
 و کمک های ش��ایانی به رش��د و توس��عه ورزش این باش��گاه نوپا 

نمود.

با تعامل خوبی كه با 
مسئوالن آموزش و 
پرورش داشتيم سه 
مدرسه فوتبال و 
فوتسال در سطح شهر 
اصفهان دایر كردیم كه 
200 بازیكن در سنين 
پایه جذب این مدارس 
شده اند و كار پشتوانه 
سازی برای این رشته 
با جدیت تمام دنبال 
می شود.


