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رئيس اداره فني جنگلداري و جنگلباني اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيز داري چهارمحال وبختياري 
گفت: طرح توانمندي جنگل نشينان با همكاري 
 س��ازمان مل��ل متح��د و كارشناس��ان ژاپني در 
عرصه هاي منابع طبيعي و جنگلي اين اس��تان 
اجرا مي شود. شهرام جزايري در گفتگو با ايرنا، 
با اش��اره به نامگذاري سال 2011 به عنوان سال 
جهاني جنگل ها اظهار داشت: روستاهاي طارم، 
دورك عليا، دورك س��فلي، تبرك و س��ه جو از 
توابع بازفت براي اجراي طرح توانمند س��ازي 

جنگل نشينان انتخاب شده اند. 
وي افزود: اين طرح با مش��اركت 10 كارشناس 
ايراني و ژاپني در مدت 5 سال و به منظور احياي 
جنگل هاي بازفت و تغيير فرهنگ اس��تفاده از 
جنگل اجرا مي شود. جزايري با اشاره به اجراي 
طرح مطالعاتي سازمان ملل متحد در عرصه هاي 
جنگلي چهارمحال و بختياري افزود: اين طرح 
با محوريت س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
و س��ازمان مناب��ع طبيعي و آبخيزداري كش��ور 
 در جن��گل هاي منطقه مش��ايخ در ح��ال اجرا 

است. 
رئيس اداره فني جنگلداري و جنگلباني اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيز داري چهارمحال و بختياری 
تصريح كرد: ط��رح ملي صيانت از عرصه هاي 
جنگلي در س��ال جاري با اعتبار 6 ميليارد ريال 
نيز در لردگان در حال اجرا است. اين مقام مسئول 
كاهش تخريب عرصه هاي منابع طبيعي از طريق 
ايجاد كمربند حفاظتي و احياي پوشش گياهي 
در اين عرصه ه��ا را از اهداف اجراي اين طرح 
عنوان كرد. جزايري افزود: تغيير فرهنگ استفاده 
از عرصه هاي جنگلي با اجراي تغيير مش��اغل 
جنگل نشينان به باغداري، زنبورداري و كاشت 
گياهان دارويي از اقدامات اين اداره براي صيانت 

از جنگل ها است. 

مشارکت سازمان ملل 
درتوانمندسازي جنگل 

نشینان چهارمحال و بختیاری

ش��ركت تعاون��ی مص��رف 
كاركنان ذوب آهن اصفهان 
يك��ی از قديم��ی تري��ن و 
ب��زرگ ترين ش��ركت های 
صنعت  كاركن��ان  تعاون��ی 
فوالد در كش��ور اس��ت كه 

سابقه ای 40 ساله دارد. برای آشنايی ...

در  گفت:  اصفهان  شهردار 
صورتی كه دولت مابه التفاوت 
سوخت را تا پايان سال جاری 
تأمين كند افزايشي در نرخ كرايه 
نخواهيم  شهر  اتوبوس هاي 
ها  هزينه  اين  اگر  اما  داشت 

جبران نشود قيمت ها افزايش مي يابد.
با اعالم اين مطلب افزود: اجرای قانون   سيد مرتضی سقاييان نژاد 

هدفمند كردن يارانه ها بسيار... 

نوروز  رسيدن  فرا  به  توجه  با 
گ��ذار،  و  گش��ت  فص��ل   و 
ايراني ها طبق آداب و رسوم خود 
تالش مي كنند با بهره گيري از 
روزهاي تعطيل و فراغت به سفر 
اين  در  بپردازند؛  گردشگري  و 

ميان آشنايي با دستگاه هاي خدماتي سفر به عنوان اقدام اوليه ضروري به 
نظر مي رسد. به گزارش ايرنا، آژانس هاي ...

تعاونی مصرف ذوب آهن بزرگ ترین 
شرکت تعاونی صنعت فوالد کشور

با کمک دولت، کرایه اتوبوس های 
اصفهان افزایش نمی یابد 

آنچه باید در مورد آژانس هاي 
مسافرتي و هتل ها بدانید 

صفحه 2
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مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

آماده باش تاکسی ها برای استقبال از بهار 

مشکالت زیست محیطی 
یکی از نگرانی های جهانی است
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صفحه آخر/ صفحه8

شهرستان/ صفحه4

مديركل گمرك استان:

افزايش 24 درصدي صادرات اصفهان

میراث فرهنگی/ صفحه6

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ریال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چین چین

8/200206/600ماكاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماكارون 700 گرمي

5/500114/900پودر دستي برف

22/600920/500 صابون گلنار 6 عددي

7/50086/900 پودر شوما آنزیم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

DIV/O#14/000!رب تبرك

96/500988/000 روغن 4/5 پردیس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ریال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

52/0002340/000 چاي 15 خرداد

5/500164/600پودر دستي آمو

7/500136/500پودر ماشیني آمو

مایع ظرفشویي گلي
11/300710/500 1 لیتري

مایع ظرفشویي گلي
44/4001040/000  4 لیتري

7/900156/700كنسرو نخودفرنگي گلچین

8/200186/700خوراك لوبیا چیتي گلچین

5/000204/000نودالیت آماده 

7/000195/700سوپ الیت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پردیس

8/500226/600سس گوجه خرسي

مجتمع فرهنگي مطبوعاتي اصفهان 
کلنگ زني شد



 2Sunday 27 February 2011 Sunday 27 February 2011      یکشنبه 8 اسفند 1389/ 23 ربیع االول 1432/ شماره 474             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 27 February 2011 

سراسری
جهان نما ایران

ويژه  تمهيدات  تشريح  با  تهران  استاندار 
بيني  پيش  نوروز  عيد  بازار  تنظيم  براي 
در  ها  قيمت  عمومي  سطح  كه  كرد 
زمان  به  نسبت  امسال  پاياني  روزهاي 
تمدن  يابد. مرتضي  هاي گذشته كاهش 
در گفتگو با ايرنا افزود: پيش بيني ما اين 
سال  ها  قيمت  عمومي  سطح  كه  است 
 آينده نيز كاهش خواهد يافت. وي درباره 
برنامه هاي تنظيم بازار روزهاي پاياني سال 
گفت: امسال چهار نمايشگاه عرضه مستقيم 
كاال در شهر تهران و يك نمايشگاه بزرگ 
برپا  از شهرستان هاي استان   در هر يك 
برپايي  اعالم  با  تمدن  شود.   مي 
نمايشگاه هاي بهاره در منطقه تهرانپارس، 
خاوران، ارم و نياوران شهر تهران گفت: 
همه احتياجات مردم و كاالهاي مورد نياز 
آنان به ميزان نيازي كه وجود دارد، عرضه 

مي شود. استاندار تهران تأكيد كرد: تنظيم 
بازار در روزهاي پاياني سال از طريق عرضه 
مستقيم كاال با مشاركت اصناف و توليد 
كنندگان انجام مي شود و اين نكته مهمي 
در بحث تنظيم بازار است. تمدن از تشديد 
بازرسي و نظارت بر قيمت و عرضه كاال در 
روزهاي پاياني سال خبر داد و گفت: تنظيم 
نمايشگاه محدود  برگزاري  به  فقط  بازار 
نمي شود و بخشي از كاالهايي كه در زمان 
هدفمندي يارانه ها ذخيره شد و نيازي به 
مصرف  بازار  روانه  نبود،  آنها  از  استفاده 
خواهند شد. رئيس ستاد تنظيم بازار استان 
 تهران افزود: تمهيدات الزم به كار گرفته 
مي شود تا افزايش قيمت وجود نداشته 
باشد و با عرضه كاالي مورد نياز بازار، مردم 
بتوانند كاالهاي ضروري خود را با آرامش 

و آسايش خاطر خريداري كنند. 

نصف النهار

نصف النهار

 اتحادیه اروپا اعمال تحریم هایي 
علیه لیبي را تصویب کرد 

اتحاديه اروپا در واكنش به رفتار خشونت آميز رژيم معمر قذافي عليه معترضان 
ليبيايي، اعمال تحريم هايي را عليه اين رژيم تصويب كرد. به گزارش ايرنا به 
نقل از منابع وزارت خارجه آلمان، نمايندگان اتحاديه اروپا در نشست خود 
در بروكسل، اعمال اين تحريم ها را به تصويب رساندند. به گفته اين منبع كه 
خواست نامش منتشر نشود، تحريم تسليحاتي، منع صادرات كاالهاي داراي 
كاربرد در سركوب معترضان، مسدود كردن دارايي خانواده و اقوام قذافي و 
ممنوعيت صدور رواديد براي قذافي و خانواده وي از جمله اين تحريم ها است. 
با شروع اعتراضات در ليبي صدها نفر در اين كشور توسط نيروهاي امنيتي با 

شليك مستقيم تير به قتل رسيدند و هزاران تن ديگر نيز زخمي شدند. 

شاه بحرین چهار وزیر را برکنار کرد 
به دنبال شدت گرفتن اعتراضات خياباني به رژيم حاكم بر بحرين، شيخ حمد 
بن عيسي آل خليفه شاه اين كشور دستور بركناري چهار وزير را صادر كرد. 
معترضان بحريني پس از نماز جمعه، بزرگ ترين راهپيمايي اعتراضي را در 
منامه برپا كردند. اين راهپيمايي كه به درخواست علماي بزرگ بحرين صورت 
گرفته بود، به منظور حضور تمامي اقشار مردم اين كشور و اعالم حمايت از 
تجمع كنندگان در ميدان لولو منامه صورت گرفت. به دستور شاه اين كشور 
وزراي امور نخست وزيري، بهداشت، آب و برق و مسكن بركنار شده اند. 
اين در حالي است كه معترضان خواهان كناره گيري دولت بحرين شده اند و 
اعالم كرده اند كه تا تحقق خواسته هاي خود به اعتراضات ادامه خواهند داد. به 
نظر مي رسد كه پس از آزادي زندانيان سياسي كه اواخر هفته گذشته به دستور 
 شاه بحرين صورت گرفت، بركناري چهار وزير كابينه اين كشور نيز از جمله 
اقدام های نماديني است كه شيخ حمد به منظور آرام كردن معترضان اعمال مي 
كند. بركناري اين چهار وزير در حالي صورت مي گيرد كه معترضان وزراي 
كشور و دفاع بحرين را عامل كشتار پنجشنبه خونين در منامه معرفي كرده اند. 
معترضان شروع گفتگو با شاه اين كشور را منوط به كناره گيري دولت، آزادي 
زندانيان سياسي و پيگيري كشتار مردم بي دفاع در جريان اعتراضات اخير اين 
كشور عنوان كرده اند. از ديگر وزرايي كه معترضان بحريني خواهان بركناري و 
مجازات وي هستند، وزير آموزش و پرورش است كه در پي تحصن معلمان، 

برخي افراد وابسته را جايگزين آنان كرده بود. 

تأیید قرارداد ترانزیت تسلیحات 
آمریکا به افغانستان 

دوماي روسيه توافقنامه روسيه و آمريكا براي ترانزيت تسليحات و تجهيزات 
نظامي آمريكايي از طريق حريم هوايي روسيه به افغانستان را تأييد كرد.  به 
گزارش ايرنا از مسكو، اين توافقنامه، امكان ترانزيت محموالت نظامي آمريكا 
شامل تسليحات، تجهيزات نظامي، اموال نظامي و پرسنل ارتش اين كشور 
 با استفاده از هواپيما و از طريق حريم هوايي روسيه به افغانستان را فراهم 
مي سازد. مطابق اين توافقنامه، تسليحات و اموال نظامي كشورهاي شركت كننده 
در عمليات بين المللي در افغانستان نيز مي تواند با استفاده از حريم هوايي روسيه 

به افغانستان انتقال يابد.
 اعتبار اين توافقنامه يك سال مي باشد كه با انقضاي آن و در صورت عدم 
مخالفت طرفين، به صورت خودكار هر سال تمديد مي شود. مطابق اين توافقنامه، 
طرف آمريكايي براي هر پرواز هواپيماي حامل تسليحات و پرسنل نظامي براي 
ترانزيت به افغانستان، از طرف روسي اجازه مي خواهد و در صورتي كه هواپيما 
نياز به فرود در يكي از فرودگاه هاي روسيه را داشته باشد، اجازه جداگانه بايد 
صادر شود. توافقنامه روسيه و آمريكا براي ترانزيت تسليحات و تجهيزات به 
افغانستان روز ششم ماه ژوييه سال گذشته ميالدي توسط وزيران دفاع دو كشور 
در مسكو به امضاء رسيد. طبق قوانين روسيه، اين توافقنامه پس از تأييد شوراي 
فدراسيون )مجلس علياي پارلمان روسيه( و امضاي رئيس جمهوري اين كشور، 

اعتبار اجرايي مي يابد.

آژانس انرژي اتمي 
سوریه را متهم به عدم همکاري کرد 

در گزارش يوكيا آمانو مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره سوريه، اين 
كشور متهم به عدم همكاري شده است. در گزارش آمانو آمده است: سوريه از 
ژوئن سال 2008ميالدي درباره مسائل حل نشده مربوط به سايت دير الظور 
و سه مكان ديگر كه از نظر كاري با آن مرتبط هستند همكاري نكرده است. 
 در نتيجه آژانس نتوانسته پيشرفتي در جهت حل مسائل عمده مربوط به آن 
سايت ها به عمل بياورد. مديركل آژانس در گزارش خود افزود: با گذشت زمان، 
برخي از اطالعات مربوط به سايت ديرالظور در حال محو شدن و يا از بين رفتن 
است. بنابراين ضرورت تام دارد كه سوريه درباره مسائل حل نشده مربوط به 
قرارداد پادمان بدون فوت وقت بيشتر همكاري كند. امانو گزارش داد: درباره 
ام.ان.اس.آر پاسخ هايي كه سوريه تا به امروز تحت برنامه عمل توافق شده ارايه 

كرده است، شبهاتي كه آژانس شناسايي نموده را برطرف نمي كند. 
نتايج معيني درباره  به  بتواند  آژانس  آنكه  براي  آمده است:  اين گزارش  در 
 منبع ذرات اورانيوم در ام.ان.اس.آر برسد ضروري است كه سوريه اطالعات 
روشن تري پيرامون ابهامات عمده در اختيار آژانس قرار دهد. مديركل آژانس 
نوشت: آژانس بر اين باور است كه نامه وزيرخارجه سوريه كه اعالم مي دارد 
سازمان انرژي اتمي اين كشور به همكاري خود با آژانس در حل كليه مسائل فني 
باقيمانده ادامه مي دهد و نيز مكاتبات اخير سوريه مبني بر اينكه اين كشور پيشنهاد 
بازديد آژانس از حمص را تصويب كرده است مي تواند قدمي در جهت جلو 
تلقي گردد. در اين گزارش آمده است: مديركل مصرانه از سوريه مي خواهد كه 
پروتكل الحاقي به قرارداد پادمان را الزم االجرا كند. چنين اقدامي كار آژانس را در 

بازرسي صحت و كامل بودن اعالميه هاي سوريه تسهيل مي كند.

اسپانیا به نقض قانون فروش 
سالح هاي تحت کنترل متهم شد 

سازمان ائتالف اسلحه هاي تحت كنترل از نقض قانون فروش اسلحه از 
سوي دولت اسپانيا به ليبي طي سال 2010 ميالدي خبر داد. بنا به گزارش 
ايرنا، سازمان ائتالف اسلحه هاي تحت كنترل طي آخرين گزارش خود در 
زمينه بازار فروش اسلحه اعالم كرد كه اسپانيا با نقض بند 8 قانون فروش 
اسلحه، كاال هاي جنگي، قطعات هواپيما و تجهيزات ديدباني، معادل 6/9 
ميليون يورو از اين تجهيزات را در اولين شش ماهه سال 2010 به ليبي  
فروخته است. منابع خبري وزارت بازرگاني اسپانيا در پي موضع گيري هاي 
اخير دولت اسپانيا در قبال تحوالت ليبي اعالم كردند كه پرونده اي براي 
لغو قرارداد فروش تجهيزات نظامي اين كشور به ليبي شامل عينك و وسايل 
ديد در شب تشكيل شده است. براساس نتايج تحقيقات مؤسسه مطالعات 
در زمينه كشمكش ها و اقدامات انساني  )IECAH( همچنين آمار رسمي  
وزارت بازرگاني، گردشگري و صنعت اسپانيا، مجموع صادرات اين اقالم در 
ماه هاي اول سال 2010 معادل 730/4 ميليون يورو بوده كه در مقايسه با مدت 
سال قبل از آن 77 درصد افزايش يافته است. خسوس  نونيز رئيس مؤسسه 
مطالعاتي مذكور تصريح كرد: اين ارقام را نبايد اميدوار كننده تحليل نمود، 

بلكه بايد از دولت خواست كه اين قانون را محترم شمرده و اجرا كند. 

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

مهندس باهنر در كنگره  جامعه  اسالمی مهندسين اصفهان:
قدردان نعمت رهبری باشیم 

استاندار تهران: 
کاهش قیمت ها در روزهاي پایاني سال

مدير كل گمرك استان اصفهان از افزايش 
24 درصدي ارزش صادارت استان در 11 
ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل خبر داد. به گزارش ايرنا، فرود عسگري 
اظهار داشت: در يازده ماهه امسال تشريفات 
صادرات 874 هزار و 37 تن كاال به ارزش 
782 ميليون و 230 هزار دالر انجام شده كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
وزن چهار درصد و از نظر ارزش 24 درصد 
بخش  كرد:  اضافه  وي  است.  داشته  رشد 
صنعتي و شيميايي با سهم 96 درصدي از 
وزن و 66 درصدي از ارزش صادرات 11 
ماهه استان، بيشترين سهم را در محصوالت 
صادراتي داشته است. عسگري، سهم صنايع 

گرانبها  مصنوعات  دستبافت،  فرش  شامل  دستي 
شامل طال و نقره و ساير صنايع دستي در صادرات 
استان را از نظر ارزش 218 ميليون و 503 هزار دالر 
دانست. وي گفت: صادرات استان اصفهان در اين 
مدت شامل 269 قلم كاال بوده كه به 69 كشور جهان 
صادر شده است و افغانستان با 213 ميليون و 658 
هزار دالر جايگاه اول را در بين 69 كشور به خود 
اختصاص داده و امارات متحده عربي با 202 ميليون 

و 314 هزار دالر و عراق با 173 ميليون و 72 هزار 
دالر بيشترين سهم صادرات استان را دارا بوده اند. 

استان اصفهان تصريح كرد: 75  مدير كل گمرك 
درصد كل صادرات گمركات استان طي اين مدت 
به سه كشور افغانستان، امارات متحده عربي و عراق 
صورت گرفته است. عسگري درباره واردات استان 
نيز گفت: طي يازده ماهه امسال 341 هزار و 463 
تن كاال به ارزش 439 ميليون و 711 هزار دالر وارد 
گمرك استان شده كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته از نظر وزن 325 درصد افزايش و از 
لحاظ ارزش 18درصد رشد داشته است. وي 
عمده ترين كاالهاي وارداتي استان را شمش 
آهن با ارزش 159 ميليون و 410 هزار دالر، 
ماشين آالت صنعتي با 87 ميليون و 507 هزار 
دالر ، لوازم صنعتي برقي با 33 ميليون و 942 
هزار دالر و مواد اوليه پالستيك با پنج ميليون و 

424 هزار دالر دانست. 
عسگري افزود: بيشترين واردات استان اصفهان 
از تركيه با 132 ميليون و 403 هزار دالر بوده و 
پس از اين كشور، امارات متحده عربي با 73 
ميليون و 320 هزار دالر، ژاپن با 38 ميليون و 
476 هزار دالر و چين با 23 ميليون و 942 هزار 

دالر قرار داشته اند. 
مدير كل گمرك اصفهان درآمد 11 ماهه اين گمرك 
را معادل 379 ميليارد و 777 ميليون ريال دانست 
و گفت: اين درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
9 درصد رشد داشته است. وي تعداد پرونده هاي 
مظنون به قاچاق كاال را يك هزار و 276 فقره به 
ارزش 198 ميليارد و 312 ميليون ريال عنوان كرد و 
افزود: پرونده هاي امسال از نظر تعداد 18 درصد و 

از نظر ارزش 22 درصد رشد داشته است.

مديركل گمرك استان:

افزايش 24 درصدي صادرات اصفهان

سراسری
جهان نما ایران

دبير كل جامعه اسالمی مهندسين كشور 
در  رهبری  خالی  جای  به  اشاره  ضمن 
در صورت  را  ايران  منطقه،  انقالب  های 
عدم حضور نعمت واليت فقيه، مستعد 
سربلندی  و  عزت  و  خواند  شكاف 
مقتدرانه  رهبری  مرهون  را  نظام  كنونی 
عنوان  رهبری  معظم  مقام  و  )ره(  امام 
كرد. به گزارش ايمنا، مهندس محمدرضا 
باهنر دبير كل جامعه اسالمي مهندسين 
كشور در هشتمين كنگره اين جامعه در 
اسالمي  جامعه  داشت:  اظهار  اصفهان، 
مهندسين، ادامه دهنده راه حزب جمهوري 
اسالمي است. در مرام نامه جامعه، اهداف 
اين  از  برخي  كه  دارد  وجود  نانوشته اي 
اهداف با مقتضيات زمان رنگ مي بازد و 
برخي ديگر، پر رنگ مي شود. وي ضمن 
اشاره به اين كه در گير و دار رقابت هاي 
سياسي و در جا به جايي جناح ها، تفكرها 
اسالمي  جامعه  از  افرادي  گروه ها،  و 
نظام  در  مسئوليت  عهده دار  مهندسين 
اسالمي مي شوند، خاطرنشان ساخت: اين 
مسأله موجب به وجود آمدن ظرفيتي در 
جامعه اسالمي مهندسين كشور شده است 
كه بايستي از اين ظرفيت به بهترين نحو 
انقالب  ممكن در راستاي حفظ نظام و 
اسالمي  جامعه  كل  دبير  گرفت.  بهره 
مهندسين كشور، تصريح كرد: در گذشته 
به  تحميلي،  جنگ  ايام  خصوص  به  و 
نيروهاي حزب الهي تهمت كم سوادي روا 
داشته مي شد كه با تشكيل جامعه اسالمي 
چنين  مروجان  به  پيام  اين  مهندسين، 
تحصيل كرده هاي  كه  شد  داده  تفكري 
دانشگاه با مدارك معتبر در صورت نياز به 
عنوان بسيجي و رزمنده و در زمان ديگر به 
عنوان مدير در فعاليت ها حضور مي يابند. 
تبيين وظايف  باهنر در راستاي  مهندس 
خاطرنشان  مهندسين،  اسالمي  جامعه 
ساخت: نظارت توسط افراد خارج از نظام 
بر نحوه مصرف بودجه كشور كه بيش از 
100 ميليارد دالر در سال است، از جمله 
وظايف ديگر اين تشكل به شمار مي رود. 
وي در خصوص تأثيرگذار بودن جامعه 
اسالمي مهندسين طي چند سالي كه از 
تأسيس آن مي گذرد، تأكيد كرد: به عنوان 
مثال، جامعه اسالمي مهندسين در تنظيم و 
طراحي برنامه هاي توسعه اي كشور نقشي 
به سزا داشته است. دبير كل جامعه اسالمي 
يادآور  راستا  همين  در  كشور  مهندسين 
شد: در اغلب دوره هاي مختلف مجلس، 
فراكسيون جامعه  اسالمي مهندسين جزو 
فراكسيون هاي مؤثر بوده و به همين منوال 
مهندس  بوده ايم.  اثرگذار  هم  دولت  در 
باهنر در ادامه به انتقاد از حضور نداشتن 
كشور  سطح  در  فراگير  و  فعال  احزاب 
پرداخت و افزود: به همين دليل بهره وري 
ما در كشور بسيار كاهش مي يابد. وي با 
اشاره به اين كه در هر دوره اي مجلس ها 
و دولت ها فعاليت خود را بسيار پرانرژي 
و پرمدعا آغاز مي كنند، گفت: نمايندگاني 
كه به تازگي آغاز به كار مي كنند مدعي اين 
هستند كه نمايندگان پيشين كار خاصي 
نكرده اند، اما پس از مدتي خسته مي شوند 
و تحول الزم را نمي توانند ايجاد كنند. در 
چنين شرايطي، برخي از تشكل هاي در 
خط امام )ره( و رهبري توانسته اند مؤثر 
باشند. دبير كل جامعه اسالمي مهندسين 
عملكردهاي  به  ما  كرد:  تأكيد  كشور، 
شايسته  اين  اما  داريم،  انتقاداتي  گذشته 
نيست  كه كسي بيايد و تمام خدمت هاي 
برده،  سئوال  زير  را  پيشين  مسئوالن 
محكوم و تخطئه كند. مهندس باهنر، يكي 
را  مهندسين  اسالمي  جامعه  وظايف   از 
نيرو سازي براي آينده عنوان و خاطرنشان 
كرد: يكي از مشكالت موجود كشور، عدم 
وجود جايگزين مناسب براي افراد داراي 
مسئوليت هاي مهم است. دبير كل جامعه 
اسالمي مهندسين كشور، رشد تدريجي و 
مستمر نيروها را ضروري برشمرد و وظيفه 
نيروسازي براي جامعه را بر عهده احزاب 

دانست؛ وي در خصوص جامعه اسالمي 
مهندسين افزود: جوان هاي خوبي جذب 
جامعه شده اند. جوانان بايستي با دارا بودن 
كار  ادامه  شادابي،  و  الزم  انگيزه  انرژي، 
را به دست بگيرند تا استعدادهاي كشور 
به وجود دو  باهنر،  بارور شود. مهندس 
نظر متفاوت در مورد جناح اصالح طلب 
و  كرد  اشاره  اصولگرايان  جبهه   در 
افزود: برخي از اصولگرايان پس از خيانت 
اصالح طلبان به پايان دوره آن ها معتقدند 
به  خود  اصولگراها  كه  موضوع  اين  و 
دو جبهه تقسيم بندي شوند و با يكديگر 
رقابت كنند را مطرح مي كنند. وي به تبيين 
ديدگاه دوم در جناح اصولگرا پرداخت و 
گفت: همچنين برخي از اصولگرايان به 
پايان نيافتن دوره اصالح طلبي اعتقاد دارند 
اين موضوع كه اصالح طلبي  به طرح  و 
كل  دبير  مي پردازند.  است،  تفكر  يك 
جامعه اسالمي مهندسين كشور، بخشي 
از تفكر اصالح طلبان را انحرافي خواند و 
بخش ديگري از اين تفكر را قابل بحث و 
بررسي دانست و تأكيد كرد: اگر جريان 
را  خود  تكليف  كشور  در  اصالح طلبي 
از  فتنه گران روشن كند،  فتنه و  با سران 
فعاليت آن ها در چهارچوب قانون اساسي 

استقبال مي كنيم.
و  و روحانيت  مرجعيت  باهنر،  مهندس 
مجلس خبرگان را پشتوانه رهبري عنوان 
افراد كه  تفكر برخي  به  ادامه  كرد و در 
در  ناب  اصولگرايان  حضور  به  معتقد 
اين  گفت:  و  پرداخت  هستند،  صحنه 
تعريف از اصولگرايي، طبق تفكر همين 
افراد شكل گرفته و با اين تعريف، بيش از 
سه يا چهار نفر اصولگراي ناب در كشور 

نداريم.
دبير كل جامعه اسالمي مهندسين كشور، 
ضمن اشاره به اين كه سياست ما براساس 
فرمايشات مقام معظم رهبري در جذب 
اظهار  است،  حداقلي  دفع  و  حداكثري 
هرچه  اصولگرايان  تفكر  طرز  داشت: 

بيشتر، بهتر مورد قبول ماست.
وي ايران را به دليل وسعت زياد و وجود 
از  بيشتر  بسيار  گوناگون،  قوميت هاي 
شكاف  مستعد  افغانستان  نظير  كشوري 
عنوان كرد و افزود: به سبب رهبري عالمانه 
حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبري، 

چنين اتفاقي در ايران روي نداده است.
در  رهبري  خالي  جاي  باهنر،  مهندس 
انقالب  هاي منطقه را انكارناپذير عنوان كرد 
و افزود: مردم كشورهاي منطقه نظير مصر، 
مردمي آگاه و فرهيخته  هستند و اميدواريم 

اين انقالب ها به سرانجام خوبي برسد.
دبير كل جامعه اسالمي مهندسين كشور، 
به عمق حماقت سران فتنه اشاره و تصريح 
چنين  در  داشتند  قصد  فتنه  سران  كرد: 
شرايطي كه آمريكا تحت فشار ملت هاي 
باز  برايش  نفسي  راه  دارد،  قرار  منطقه 
ام القراي جهان  ايران   كنند و نشان دهند 
كه  مي سازد  خاطرنشان  نيست.  اسالم 
بيانيه كنگره هشتم  اين جلسه،  پايان  در 
اصفهان  استان  مهندسين  اسالمي  جامعه 
خيزش  و  آينده  به  اميد  محورهاي  در 
عمومي به سمت ظهور، اطاعت از رهبر 
فتنه ها،  از  برون رفت  راه  انقالب،  معظم 
توجه به برنامه هاي مدون و اصيل اسالمي 
در برنامه هاي فرهنگي دولت، حمايت از 
اقتصادي و همراهي دولت  طرح تحول 
پنجم  برنامه  موفق  اجراي  در  و مجلس 

توسعه، قرائت شد.
در اين بيانيه همچنين بر تجربه گرفتن از 
حضور حداكثري مردم در انتخابات دوره 
دهم رياست جمهوري، حركت اصولگريان 
جامعتين،  تأكيد  مورد  اجماع  مبناي  بر 
همت دستگاه هاي نظارتي به  ويژه شوراي 
نگهبان در برخورد با فتنه گران در انتخابات 
آينده و زمينه سازي براي انتخابات رياست 
جمهوري و شوراها از طريق برنامه هاي 
صحيح در انتخابات مجلس، تأكيد شده 

است. 

نصف النهار

نصف النهار
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مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی شهرداری اصفهان اعالم كرد:

آماده باش تاکسی ها برای استقبال از بهار 

دبير ستاد احياي امر به معروف اصفهان: 

دانشگاه هاي مروج پوشش مناسب براي دانشجويان بايد تجلیل شوند 

مجتمع فرهنگي مطبوعاتي اصفهان کلنگ زني شد

بر  نظارت  و  مديريت  سازمان  عامل  مدير 
 تاكسيرانی گفت: پيش بينی می شود تعداد مسافران 
روزهای  در  ويژه  به  ماه  اسفند  در  ها  تاكسی 
پايانی سال حدود 15 درصد افزايش يابد، كه با 
تمام ظرفيت به شهروندان در اين ايام خدمات 

رسانی خواهد شد. 
به گزارش ايمنا، عليرضا تاجمير رياحی با بيان 
ون  و  تاكسی  هزار   24 كرد:  اظهار  مطلب  اين 
ماه  اسفند  كه در شهر اصفهان فعال هستند در 
با تمام ظرفيت از ساعت 6 صبح تا پايان شب 
به شهروندان خدمات رسانی خواهند كرد كه در 
بخشی  كه  دارد  وجود  امكان  اين  نياز  صورت 
نيز در  تعيين شده  از ساعت  بعد  تاكسی ها  از 
تاكسی  آنكه  ضمن  باشند؛  شهروندان  خدمت 

های تلفنی به صورت شبانه روزی در خدمت 
 شهروندان هستند. وی ادامه داد: در حال حاضر 
 850 حدود  روزانه  اصفهان  شهر  های  تاكسی 
هزار مسافر را جابه جا می كنند كه پيش بينی 
به حدود يك  رقم  اين  ماه  اسفند  در  می شود 

ميليون نفر در روز برسد.
تصريح  تاكسيرانی  سازمان  عامل   مدير 
از  ها  تاكسی  كار  اوج  حاضر  حال  در  كرد: 
شب   20 تا   16 و  ظهر   12 تا  صبح   9 ساعت 
نزديك  سال  پايانی  روزهای  به  هرچه  و  است 
تا  صبح  از  كه  بود  خواهيم  آن  شاهد  شويم 
می  جمعيت  از  مملو  ها  خيابان  شب  آخر 
با  مجموع  در  عمومی  نقل  و  حمل  و  شوند 
بايد  كه  شد  خواهد  مواجه  مسافر  افزايش 

دقيق  طور  به  مناسب  رسانی  خدمات   برای 
به  ناوگان  و  توان  تمام  با  و  ريزی شود  برنامه 
خاطر  وی  كنيم.  رسانی  خدمات  شهروندان 
های  شركت  همه  با  راستا  اين  در  كرد:  نشان 
و  ايم  داشته  جلساتی  تاكسيرانی  خصوصی 
مناطق  همه  به  بهار  از  استقبال  العمل  دستور 
اشاره  با  رياحی  تاجمير  است.  ابالغ شده  شهر 
از  كه  شده  ابالغ  ها  تاكسی  تمام  به  اينكه  به 
نظر ظاهری و فنی بايد در آمادگی كامل باشند 
گفت: همه مراكز خريد، بازارها و نقاط پرتردد 
شده  شناسايی  اصفهان  شهر  در  سفر  جاذب  و 
اند و نظارت بر عملكرد تاكسی ها به صورت 
به صورت  ترافيك  كنترل  مركز  از  و   سيستمی 

شبانه روزی صورت خواهد گرفت.

از  نهي  و  معروف  به  امر  احياي  ستاد  دبير 
در  فعال  هاي  دانشگاه  گفت:  اصفهان  منكر 
بايد  دانشجويان  مناسب  پوشش  ترويج  زمينه 
تجليل  مورد  تا  شوند  معرفي  علوم  وزير  به 
ستاد  عمومي  روابط  گزارش  به  گيرند.  قرار 
استان  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  احياي 
محمد  المسلمين  و  االسالم  حجت  اصفهان، 
آزاد  دانشگاه  در  نشستي  طي  فقيهي  حسين 
از  جمعي  حضور  در  شهر  خميني  اسالمي 
نمايندگان  و  اصفهان  دانشگاه هاي  مسئوالن 
مجلس شوراي اسالمي اين مطلب را بيان كرد. 
با  مبارزه  زمينه  در  اصفهان  استان  افزود:  وي 
به ويژه بدحجابي و همچنين ترويج  منكرات 
خوبي  اقدامات  دانشجويان  مناسب  پوشش 
مطلوب  نقطه  به  رسيدن  براي  اما  داده  انجام 
نياز به تالش بيشتري از سوي مسئوالن است. 
اختالط  رفع  و  جلوگيري  داشت:  اظهار  وي 

دانشجويان دختر و پسر كاري بسيار حساس 
است و بايد با ظرافت خاصي انجام گيرد. وي 
با بيان اين مطلب كه دغدغه خاطر اعضاي اين 
دانشگاه  در  جنسيتي  تفكيك  بر  مبني  جلسه 
 ها، مركز را نيز تحت الشعاع قرار داده است، 
گفت: برخي مسئوالن كه در اين موضوع نظر 

مخالف داشتند، نظرشان تغيير كرده است. 
بر  تأكيد  بر  مبني  علوم  وزير  از  همچنين  وي 
دانشگاه  در  جنسيتي  تفكيك  شدن  اجرايي 
فرهنگي  انقالب  شوراي  مصوبه  عنوان  به  ها 
براي  اي  نامه  تا  كرد  پيشنهاد  و  سپاسگزاري 
اقدامات  همچنين  و  وي  مواضع  از  تقدير 
براي  نيز  زمينه  اين  در  اصفهان  هاي  دانشگاه 
ارسال  علوم  وزارت  به  الگوگيري  و  اطالع 
ابوالحسن مهدوي نماينده  ا... سيد  شود. آيت 
از  سپاس  ضمن  نيز  رهبري  خبرگان  مجلس 
اهميت دادن مسئوالن به اين امر افزود: گاهي 

نيز  را  بايد جان  بزرگ  منكري  با  مقابله  براي 
فدا كرد تا مصالح اجتماعي احياء شود و نبايد 
و  مردم  معروف  به  امر  شرايط  فهمي  اشتباه 

مسئوالن را از اين واجب الهي باز دارد. 
حضور  با  تاكنون  كه  جلساتي  افزود:  وي 
و  فرهنگي  معاونان  و  ها  دانشگاه  رؤساي 
پيرامون  ها  دانشگاه  در  رهبري  نهاد  مسئوالن 
ارايه راهكارهايي در زمينه برخورد با ناهنجاري 
بدحجابي و بد پوششي در ستاد احياي امر به 
نتايج  شده،  برگزار  منكر  از  نهي  و  معروف 
به دنبال داشته است. سيد  نيز  مثبتي  خوب و 
محمد جواد ابطحي نماينده مردم خميني شهر 
در مجلس شوراي اسالمي نيز با بيان اينكه به 
امر به معروف و نهي از منكر بايد بهاي بيشتري 
داده شود، گفت: ما به عنوان نمايندگان مردم 
با جديت  را  به معروف  امر  در مجلس، اصل 

دنبال مي كنيم. 

به  زميني  در  مطبوعاتي  فرهنگي  مجتمع 
مساحت 2000 مترمربع در ميدان الله اصفهان 
با حضور جمعي از مسئوالن استان و اصحاب 

رسانه كلنگ زني شد.
در اين مراسم معاون سياسي- امنيتي استاندار 
اصفهان گفت: مكان توزيع مطبوعات در شأن 
اصفهان نبود و در نظر گرفتن چنين جايگاهي، 
استان  رسانه اي  فعاليت هاي  در  عطفي  نقطه 
و  منظم  مجموعه  يك  بايد  واقع  در  است. 
ارزشمند به لحاظ فرهنگي و معماري متناسب 

با شأن اصفهان آماده شود.
اسماعيلي با بيان اينكه متأسفانه حوزه رسانه اي 
و  سياسي  وضع  جايگاه  با  متناسب  استان 
فرهنگي اصفهان نيست خاطرنشان كرد: نشان 
سطح  در  اجتماعي  و  فرهنگي  جايگاه  دادن 
استان و شهر از وظايف مهم مطبوعات است. 
همچنين قابليت هاي استان بايد عرصه خوبي 
مجازي  و  گروهي  رسانه هاي  فعاليت  براي 

باشد.
وي افزود: متأسفانه ما از تريبون ملي انعكاس 
جايگاه فرهنگي و اجتماعي اصفهان محروميم، 
بنابراين بايد فعاليت روزنامه ها در سطح ملي 

تقويت شود.
امنيتي استاندار اصفهان ضمن  معاون سياسي 
ماه هاي  طي  خبر  دانشكده  افتتاح  به  اشاره 
شهرت  فعاليت  درباره  اصفهان،  در  آينده 
دايره  كرد:  مطبوعات تصريح  در عرصه  نهاد 
شهر  به  محدود  نبايد  رسانه اي  فعاليت هاي 
اصفهان  شهرستان هاي  كه  چرا  شود  اصفهان 
قابليت هاي خوبي دارند و بايد به ميدان بيايند. 
در واقع بايد زمينه توسعه يافتگي ايجاد شود.

در ادامه شهردار اصفهان طي سخناني گفت: 
فراهم  اجتماعي  و  فرهنگي  مؤلفه هاي  اگر 
نباشد معلوم نيست اقتصاد به چه سمتي سوق 

پيدا مي كند.
سقائيان نژاد خاطرنشان كرد: فرهنگ اسالمي 
اساس توسعه است و نقش رسانه اينجا مطرح 
نقش  عرصه  اين  در  كه  طوري  به  مي شود. 
را  اجتماعي  ارتباطات  كه  چرا  دارد،  كليدي 
به هم پيوند مي زند. البته جامعه هم بايد قدر 

جايگاه رسانه را بداند.
 وي درب��اره مجتم��ع مطب��وعاتي اصف��هان 
 2000 محل  اين  مساحت  كه  آنجا  از  گفت: 
پتانسيلي  با  مي توان  بنابراين  است،  مترمربع 
مناسب در محدوده اي زماني و استفاده از يك 
به سمت و سوي  را  برنامه ها  مشاور خوب، 
مطلوبی سوق داد تا سال آينده بتوانيم شاهد 

بهره برداري اين مجتمع باشيم.
مكان  به  اشاره  ضمن  اصفهان  شهردار 
تصريح  مجتمع  ساخت�مان  ط��راحي   خوب 
كرد: مي توان طبقه اول مجتمع را براي توزيع، 
طبقه اي را جهت جايگاهي براي خدمات به 
مطبوعات مثل محل تشكيل جلسات و تعامل 
در  و  داد  اختصاص  و...  مطبوعات  فرهنگي 
يك كلمه اين مجتمع مي تواند به معناي واقعي 
ابعاد مختلف  يك فرهنگسراي مطبوعات در 

عمل كند.
همچنين رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان 
در اين مراسم خاطرنشان كرد: كار مطبوعات 
و  شهرداري  با  ارتباط  در  و  حساس  بسيار 
داشته  مهمي  نقش  مي تواند  شهر  شوراي 
خدماتي  تمام  مطبوعات  اگر  كه  چرا  باشد، 
براي اطالع  ارايه مي شود را پوشش دهد  كه 

مردم بسيار مفيد است و از اين طريق ارتباط 
با مردم بسيار سهل مي شود. حاج رسولي ها 
علمي  جايگاه  مجتمع،  اين  وجود  با  گفت: 
مكان  اين  و  مي شود  استان حفظ  فرهنگي  و 
را  مطبوعات  در  هماهنگ  مديريت  واقع  در 

تقويت مي كند.
وي با بيان اينكه مطبوعات نقش قابل توجهي 
بايد  مطبوعات  افزود:  دارند  مردم  آگاهي  در 
نكات منفي را انعكاس دهند تا راه حل ها ارايه 
شود. همچنين نكات مثبت و خدمات هم بيان 
شود. متأسفانه در برخي روزنامه هاي سراسري 
به ويژه شهرداري و  استان  اخبار  انعكاس  از 
خدمات و طرح هايي كه اجرا مي شود خبري 
نيست يا بازتاب كمي دارد و مطبوعات بايد 

اين نكته را توجه كنند. 
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  ادامه  در 
تصريح كرد: صنف مطبوعاتي، صنف با عالقه 
و  گردهمايي ها  همه  در  و  هستند  پيگيري  و 
مي كنند  مطرح  را  مطبوعات  مسائل  جلسه ها 
كه  چرا  اصفهاني هاست  صنف  اين  البته  كه 
مي خواهند در يك نقطه ايده آلي باشند و حال 
اين فرصت پيش آمد و اميد است كه موقعيتي 
فراهم شود كه صد سال آينده اصفهان نيز از 

اين فضا بهره مند شوند.
اولين  بهره برداري  به  اشاره  ضمن  حسيني 
سال  اوايل  در  دكه ها  براي  جديد  طرح 
مجتمع  خصوص  در  كرد:  خاطرنشان   90
اگر  اما  شد  زيادي  پيشنهادهاي  مطبوعاتي 
اين  مدت ها  تا  نمي شد  وارد عمل  شهرداري 
توسط  زيرساخت  كه  چرا  نمي افتاد،  اتفاق 
خصوصي  بخش  و  مي شود  انجام  شهرداري 

به روند اجرايي تسريع مي بخشد.

الدن سلطاني
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رو در روآژیر

وزي��ر كار و ام��ور اجتماعی از تحقق 
دوركاری 70 درص��د از كل نيروهای 
ش��اغل در اين وزارتخان��ه خبر داد و 
گفت: هم اكنون مي��زان بيكاری فارغ 
التحصيالن دانشگاهی 20 برابر بيكاری 

در افراد زيرديپلم است. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، عبدالرضا ش��يخ 
االس��المی در مراس��م بهره برداری از 
پورتال جامع س��ازمان آم��وزش فنی 
حرف��ه ای با بيان اينكه تحول اداری و 
اش��تغال هم اكنون به دو موضوع مهم 
و در دس��تور كار كش��ور تبديل شده 
است، گفت: به نظر می رسد مجموعه 
وزارت كار و امور اجتماعی در كشور 
به عن��وان مركز ثقل ه��ر دو موضوع 

قرار دارد. 
وزي��ر كار و ام��ور اجتماع��ی با بيان 
اينك��ه رونق بخش��يدن به اش��تغال و 
پيگيری نهضت ملی اش��تغال زايی در 
كشور مورد توجهات ويژه وزارتخانه 
متبوعش قرار دارد به نظارت و تقسيم 
كار اش��اره كرد و اظهار داش��ت: طی 
س��اليان متمادی و زياد در كش��ور از 
موضوع تحول اداری صحبت شد ولی 
متأسفانه اقدام خاصی صورت نگرفته 

بود. 
وی ب��ه اج��رای ط��رح دوركاری در 
وزارت كار به عنوان يكی از محورهای 
 تح��ول اداری اش��اره ك��رد و بي��ان 
داش��ت: با اجرای اين طرح هم اكنون 
70 درصد از كل نيروهای وزارت كار 
و امور اجتماعی دوركار ش��ده اند كه 
از اين طريق ن��ه تنها بر كيفيت كارها 
تأثير منفی نداش��ته اس��ت بلكه بهبود 
نيز مشاهده می ش��ود. شيخ االسالمی 
بهبود مناس��بات كاری و روابط را در 
دوركاری مد نظر قرار داد و افزود: در 
دوركاری خيلی از چرخش فعاليت ها 
تعريف دوباره ای می شوند. همچنين 
تا پايان دوره فعاليت دولت دهم سعی 
خواهيم ك��رد فعاليت ه��ای مختلف 
اس��اس سيس��تم  ب��ر  را  كار  وزارت 
ه��ای جديد طراح��ی و تعريف كنيم 
ب��ه نحوی كه در نظ��ر داريم تا قلم و 
 دست و انسان را از دايره كارها حذف 

كنيم. 
وزير كار و امور اجتماعی تحقق دولت 

الكتروني��ك را مح��ور اصل��ی تحول 
اداری دانس��ت و بيان داشت بيش از 
دو دهه است كه كشور ميلياردهاتومان 
را ص��رف ايج��اد زيرس��اخت ه��ای 
شبكه اينترنت و ارتباطات كرده است 
 ولی س��ئوال اين اس��ت كه تا چه حد 
توانس��ته ايم از اين زيرس��اخت ها و 
هزينه ها اس��تفاده كني��م؟ وی با طرح 
اين موضوع كه اگر بخواهيم اش��تغال 
را يك معضل اساسی در كشور بناميم 
نيازمن��د انجام يكس��ری اق��دام هايی 
هس��تيم گفت: در هر ح��ال هم اكنون 
ب��ا تعداد بااليی از بيكاران در كش��ور 
مواجه هس��تيم كه مناب��ع و امكانات 
فعلی كشش اش��تغال زايی برای همه 

آنها را ندارد. 
به گفته ش��يخ االس��المی ه��م اكنون 
حج��م ب��االی اقتصادی كش��ور 400 
 ميلي��ارد دالر اس��ت كه ت��ا حدودی 
 م��ی توان��د منجر ب��ه اش��تغال زايی 

شود. 
ح��ال اگر منابع صندوق توس��عه ملی 
بال��غ بر30 هزار ميلي��ارد تومان را هم 
به آن اضافه كنيم نمی توانيم به ايجاد 
بيش از 900 هزار شغل اميدوار باشيم؛ 
بنابراين بر اس��اس برنامه های جديد 
دول��ت در س��ال آينده و ايج��اد 2/5 
ميليون فرصت ش��غلی ي��ك ميليون و 
ششصد هزار فرصت باقی می ماند كه 
برای تحقق آن راهی جز استفاده بهينه 

از منابع را نداريم. 
وزير كار و امور اجتماعی اس��تفاده از 
 توسعه منابع انسانی را متذكر شد و تصريح 
ك��رد: ما هر چ��ه می گوييم مس��ئول 
اش��تغال نيستيم می گويند شما هستيد 
و هر چه می گوييم مس��ئول توس��عه 
منابع انس��انی هس��تيم می گويند شما 

نيستيد. 
وی ايجاد اش��تغال و پاس��خگويی به 
نيازه��ای ب��ازار كار را در راهگ��ذر 
توس��عه منابع انس��انی دانست و بيان 
داش��ت در حال حاض��ر 79/5 درصد 
ثروت دنيا در اختيار كشورهای توسعه 
يافته اس��ت كه 67 درصد آن از محل 
سرمايه انس��انی بوده و 17 درصد نيز 
س��هم منابع طبيع��ی و 16 درصد هم 

سهم منابع فيزيكی است.

 همه كودكان ترس، نگرانی يا اضطراب را به عنوان بخشی 
طبيعی از فرآيند رش��د خود تجرب��ه می كنند، با اين حال 
كودكانی هس��تند كه دچار اضطرابی مفرط و ناتوان كننده 
هس��تند. اين كودكان به اختالل هاي اضطرابی كه يكی از 
رايج ترين مشكالت بهداشت روانی در كودكان و نوجوانان 
تلقی می شود، دچار هس��تند. اين اختالت به شكل های 
گوناگونی در كودكان بروز می كند. برخی از آنان هر گاه از 
مادرشان جدا می شود يا دور از خانه قرار می گيرند دچار 
اضطراب می شود. برخی نيز نسبت به هر چيزی نگرانند 
و اغلب بدون دليل مضطرب می ش��وند. دس��ته ای ديگر 
از اين كودكان فقط در موقعيت های مش��خصی اضطراب 
پي��دا می كنند. در حقيقت می توان گفت اندكی اضطراب 
 برای كودكان خوب اس��ت، به عنوان مثال اضطراب باعث 
می ش��ود آنان خود را برای امتحان آماده كنند يا به كودك 
كم��ك می كند تا ب��ا تالش فراوان خ��ود را برای امتحان 
ش��فاهی آماده س��ازد. در واق��ع اضطراب به ك��ودكان، به 
خصوص دانش آموزان كمك می كند تا برای آينده برنامه 
ريزی و مش��كالت احتمالی پيش رو را پيش بينی كنند و 
خود را ب��رای برخورد با آنها آماده س��ازند. از اين جهت 
می توان گفت اضطراب نوعی هيجان سازگارانه است كه 
كودكان را هم از نظر بدنی و هم از لحاظ روان ش��ناختی، 
برای كنار آمدن با افراد، هدف يا رويارويی با خطرات آماده 
می كند. با تمام اين ش��رايط اضط��راب بيش از حد برای 
كودكان نگران كننده است. اضطراب مفرط و كنترل نشدنی 
پيامدهايی منفی به دنبال دارد. برای نمونه زمانی كه كودك 
قادر نيست بر اثر اضطراب زياد حواس خود را روی سوال 
ها متمركز كند، در امتحان مردود می شود يا ممكن است 
در برخی موقعيت های اجتماعی، دچار ناراحتی، دلشوره 
و نگرانی ش��ود، به طوری كه حت��ی يك كلمه هم نتواند 
حرف بزند و اين برای كودك می تواند زيانبار باشد. شايع 
ترين اختالل هاي اضطرابی كودكان شامل اختالل اضطراب 
جداي��ی، اختالل اضطراب تعميم يافت��ه و هراس )هراس 

اجتماعی( است كه به آن می پردازيم. 
اختالل اضطراب جدایی 

در مورد اختالل اضطراب جدايی می توان گفت، كودكان 
مبتال به اين اختالل وقتی احساس می كنند جدايی نزديك 
است يا در لحظه جدايی )از والدين، مراقبان و كسانی كه به 
آنان دلبستگی دارند( گريه می كنند و عالمت هاي ناراحتی 
را نش��ان می دهند. اين كودكان در زمان جدايی از والدين، 
اغلب نگران هستند كه مبادا اتفاق وحشتناكی بيفتد يا اتفاقی 
مثل دزديده شدن يا گم شدن، آنها را از والدين و اطرافيان 
جدا كن��د. اين كودكان وقتی كه از خانه دور می ش��وند، 
دچار احساس بدبختی و وحشت زدگی و غم غربت می 
 شوند و چنان تمايلی برای بازگشت به خانه از خود نشان 
می دهند كه تمام كارهای خود را رها می كنند. نحوه بروز 
اين اختالل متناس��ب با س��ن كودك تغيير می كند. نشانه 
 های كودكان كم س��ن مبتال به اختالل اضطراب جدايی از 
نشانه های كودكان بزرگ تر مبتال، بيشتر است. كودكان 5 تا 
8 سال بيش از بچه های ديگر نگران صدمه ديدن كسانی كه 
به آنها دلبستگی دارند، هستند. سايه به سايه تعقيب كردن، 
يعنی پشت سر والدين حركت كردن و وارسی دائمی آنها 
در طول روز يكی از ويژگی های خردساالن مبتال به اختالل 
اضطراب جدايی است. اغلب اين كودكان از ديگران توقع 
دارن��د تا وقت خواب كنار آنها بمانند ي��ا اصرار دارند كه 
كن��ار پدر و مادر يا خواهر و برادر خود بخوابند. كودكانی 
كه هنوز به مرحله بلوغ نرسيده اند )كودكان 9 تا 12 سال( 
وقتی از والدين خود جدا می شوند، گوشه گير، بی تفاوت، 

غمگين و دچار افت تمركز حواس می شوند. 
اختالل اضطرابی تعمیم یافته 

كودكان دچار اختالل اضطراب تعميم يافته به طور معمول 
در مورد كارها يا عملكرد اجتماعی، درسی و ورزشی خود 
نگران هستند. حتی وقتی هيچ كس عملكردشان را ارزيابی 
 نمی كند، آنها كمال گرا هس��تند و كارها را آن قدر تكرار 
می كنند تا مورد قبول واقع شوند. اين كودكان نياز شديدی 

به قوت قلب دارند و گاهی اوقات خيلی كمرو هستند و از 
فعاليت های اجتماعی و ورزشی طفره می روند. اطرافيان 
اي��ن بچه ها به اختالل آنها توجه نم��ی كنند و رفتارهای 
افراطی و شديدتر از حد معمول آنها را در نظر نمی گيرند. 
اين كودكان رفتارهای مختل ندارند و به همين دليل پدر و 
مادر نيازی به درمان فرزندشان احساس نمی كنند مگر آن 
كه رفتارهای آنها آزارنده شود، ناراحتی شديدی فراهم آورد 

يا به عملكرد اجتماعی و تحصيلی كودك لطمه بزند. 
هراس ها )هراس های اجتماعی( 

هراس اجتماعی )اختالل اضطراب اجتماعی( شايع ترين 
اختالل اضطرابی است كه كودكان مبتال به ترس اجتماعی 
تا مدت ها پس از سنی كه ترس از غربيه ها طبيعی است، 
از رو به رو ش��دن با افراد ناش��ناس اجتن��اب می ورزند. 
 اين اضطراب گاه به قدری ش��ديد است كه موجب بروز 
حالت هايی نظير سرخ شدن چهره، لكنت زبان، تعريق، دل 
درد، افزايش ضربان قلب، لرزش يا حمله و وحشت زدگی 
كامل می شوند. نكته: اضطراب نوعی هيجان به طور كامل 
سازگارانه است كه كودكان را هم از نظر بدنی و هم از لحاظ 
روان ش��ناختی، برای كنار آمدن با افراد هدف يا رويارويی 
با خطرات آماده می كند. با تمام اين شرايط اضطراب بيش 
از حد برای كودكان نگران كننده اس��ت. كودكان مبتال به 
اين اختالل به هنگام حضور س��اير كودكان يا بزرگساالن 
 سرخ می شوند. اين كودكان ترس خود را افراطی و ناموجه 
نمی دانن��د در حالی كه نوجوانان و بزرگس��االن مبتال به 
هراس اجتماعی، ترس خود را افراطی و ناموجه می دانند. 
اي��ن ترس گاه آن قدر فراگير اس��ت كه به طور جدی در 
 فرصت ه��ا و فعاليت های اجتماعی اف��راد اخالل ايجاد 

می كند و اغلب منجر به تنهايی و رنج می شود. 
اختالل هاي اضطرابی در دانش آموزان 

مدرس��ه نقش مهمی در چگونگی اختالل هاي اضطرابی 
دان��ش آم��وزان ايفا می كند به خص��وص اين كه هر نوع 
اضطرابی می تواند به ضعف تمركز و اختالل حواس منجر 
ش��ود كه تاثير مخربی بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 
دارد. اقدام هاي پيشگيرانه مدرسه در مورد اين اختالل بايد 
بر تشويق اين دانش آموزان به حضور در مدرسه و تبديل 
مدرسه به محيطی خوشايند، امن و مطلوب متمركز باشد. 
اگر مدارس برای اين دست از دانش آموزان قابل پذيرش 
باشد و در برخورد با نيازهای هيجانی، اجتماعی، تحصيلی 
آنها منعطف باشد، احتمال بروز تعارض های داخلی و در 
نتيجه اضطراب در اين دانش آموزان كمتر می شود. برای 
مثال اگر دانش آم��وزی در مهارت های اجتماعی ضعف 
داش��ته باشد و آميختن با همكالس��ان و تعامل مناسب با 
معلمان برای آنها دش��وار باشد، همين وضعيت می تواند 
به عامل مهمی در ايجاد اضطراب و اجتناب از مدرسه در 
وی تبديل شود. در بسياری از موارد، تركيبی از تنش های 
مرتبط با خانه و مدرس��ه در ايجاد اين اختالل، مشاركت 
دارن��د. در برخی كودكان، اضطراب بيش از آن كه به ترك 
منزل يا جدايی از والدين مربوط باشد به جنبه های خاص 
موقعيت های مدرسه مربوط است برای مثال تغيير مدرسه 
يكی از شايع ترين عوامل آشكارسازی مدرسه � هراس به 
شمار می آيند. در مورد هر شكل از اختالل های اضطرابی، 

بايد به عوامل مرتبط با مدرسه توجه خاصی داشت.

جامعه

مام��وران كالنتري171 ش��هيد مصطف��ي خميني تهران 
فردي را كه تحت عنوان مامور با مراجعه به در خانه ها 
در منطقه پيروزي اخاذي مي كرد، شناس��ايي و دستگير 
كردند. به گزارش ايس��نا ، ماموران كالنتري 171 شهيد 
مصطفي خميني با كس��ب خبري مبن��ي بر اينكه فردي 
در منطقه پيروزي با معرف��ي خود به عنوان ماموران به 
در منزل اهال��ي محل رفته و قصد اخ��اذي دارد، وارد 
عمل ش��دند. با راهنمايي ش��اكيان، متهم به نام )ا – د( 
شناس��ايي و در ي��ك عملي��ات ضربتي توس��ط پليس 
دس��تگير ش��د. متهم در بازجويي هاي به عمل آمده به 
صراح��ت به جرم خ��ود اقرار كرد و گف��ت: با معرفي 
كردن خود به عنوان مامور قصد اخاذي داش��ته اس��ت. 
سارق مأمورنما ضمن تشكيل پرونده براي سير مراحل 
قانوني به دادس��را تحويل داده شد. همواره خبرهايی از 
اين دست را می شنويم يا در مطبوعات می خوانيم، در 
همين راستا معاون اجتماعي پليس آگاهي به شهروندان 
توصيه كرد با آگاهي و درايت خود و رعايت نكته های 
ذيل، مأموران قالبي را در رس��يدن به اهداف شوم شان 
ن��اكام گذارند. س��رهنگ عبداله قاس��مي در گفتگو با 
ف��ارس گفت: با توجه به فرا رس��يدن ايام پايان س��ال 
و افزاي��ش خريد هاي نوروزي، افراد س��ودجو با جعل 
عن��وان مأمور پليس اقدام به اخ��اذي مي كنند. اين مقام 
پليس آگاه��ي اعالم كرد: مأمورنماها به طور معمول از 
طري��ق بزرگ نمائي تخلفات و ضعف افراد و با ش��يوه 
ارعاب اقدام به اخاذي وس��وء استفاده از قربانيان خود 
مي كنند. وي اظهار داشت: مأمور بودن نيروهاي پليس، 
با كارت شناس��ائي معتبر ثابت مي ش��ود نه با تجهيزات 

پليسي همراه آنها. 
اي��ن مق��ام پليس آگاهي اف��زود: قبل از ارائ��ه هرگونه 
پاس��خ يا توضيح، با حفظ آرامش و خونس��ردي خود، 
از مأموراني كه به شما مراجعه مي كنند كارت شناسايي 
بخواهيد و به دق��ت مندرجات كارت را مالحظه كرده 
و ضم��ن تطبيق عكس با صاح��ب كارت، توجه كنيد. 
س��رهنگ قاسمي گفت: ش��هروندان گرامي در صورت 
مواجهه با موارد مش��كوك به جعل عن��وان، مراتب را 
از طريق تلفن فوريت هاي پليس��ي 110 منعكس كنند. 
مأموران جعلي در اين گونه موارد صحنه را ترك كنند. 
معاون اجتماع��ي پليس آگاهي تصريح ك��رد: مأموران 
عالوه برداش��تن كارت شناسايي براي ورود به منزل و 
محل كار به طور حتم بايد حكم ورود به منزل را داشته 
و در ص��ورت لزوم ش��ماره تلفن ي��گان آن را اخذ و 
در تم��اس با مركز فوريت هاي پليس��ي 110 از صحت 
و س��قم موضوع آگاه ش��وند. سرهنگ قاس��مي افزود: 
براي پيش��گيري از وقوع چنين جرايمي از ش��هروندان 
مي توانند با عمل به توصيه هاي پليس��ي س��ارقان را در 

رسيدن به مقاصد پليد خود ناكام گذارند. 

توصیه هاي پلیسي 
براي مقابله با مأمورنماها 

پنجرهزیر پوست شهر
در فريدونشهر:

دوره آموزشي تخصصي معلمان 
حوزه دين برگزار مي شود

3هزار جوان عضو هالل احمر 
چهارمحال وبختياري شدند

برگزار ی نخستين دوره مسابقات 
سازه هاي بتني پرمقاوم در شهركرد

رئي��س اداره تبليغ��ات اس��المي فريدونش��هر از 
برگزاري دوره هاي آموزش��ي تخصصي معلمان و 
مربيان حوزه دين در اين شهرس��تان خبر داد.به گزارش 
فارس ، حجت االسالم والمس��ليمن اسماعيل سياوشي 
اظهار داش��ت: كالس ه��اي دوره آموزش��ي تخصصي 
معلم��ان و مربي��ان ح��وزه دين ب��ا حض��ور 80 نفر از 
آموزش ي��اران پرورش��ي، معلم��ان دين��ي و قرآن��ي و 
همچنين حضور اس��تادان مجرب استان اصفهان برگزار 
مي ش��ود. وي ادامه داد: تروي��ج و اقامه فرهنگ نماز و 
اش��اعه آن در بين جوانان و ل��زوم توجه به اين فريضه 
اله��ي در زندگ��ي دنياي��ي و آخ��رت، مديري��ت در 
تش��كل هاي دين��ي و مذهب��ي و نحوه س��اماندهي به 
برنامه ه��ا و فعاليت ه��ا، پاس��خگويي ب��ه ش��بهات و 
انحرافات ديني و مذهبي و همچنين نيازسنجي جوانان 
و ضرورت بحث در مقوله هايي كه اين قش��ر به آن نياز 
دارن��د از جمل��ه مباحثي اس��ت كه در اي��ن دوره هاي 

آموزشي و تخصصي به آن پرداخته مي شود. 

مع��اون ام��ور جون��ان جمعي��ت ه��الل احم��ر 
چهارمحال و بختياري گفت:در 11 ماهه گذش��ته 
سال جاري ، س��ه هزار و110 نفر از جوانان اين استان 
عضو هالل احمر ش��دند. محمدرضا عرب در گفتگو با 
ايرن��ا افزود: در س��ال ج��اري بيش از يكه��زار و 418 
جوان در مسابقات ورزشي و شش هزار و 208 نفر در 
طرح هاي اوقات فراغت ش��ركت ك��رد ند. وي اظهار 
داش��ت: بيش از 150 نفر در اج��راي طرح هاي جهاد 
رمض��ان، جه��اد مح��رم و جه��اد فجردر روس��تاهاي 

چهارمحال و بختياري شركت كردند . 

نخستين دوره مسابقات س��ازه هاي بتني پر مقاوم و 
سازه هاي محافظ تخم مرغ دانشجويان منطقه چهار 
كش��ور در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد برگزار شد.  
معاون دانش��جويي دانش��گاه آزاد اس��المي واحد شهركرد 
گفت:اي��ران هم اكنون با دو مش��كل زيرس��اختي ش��امل 
خشكس��الي و كمربند زلزله مواجه داس��ت. ب��ه گزارش 
ايرنا،عب��اس جعف��ري در آيين گش��ايش اين مس��ابقات 
افزود:مهندسان عمران به ويژه دانشجويان رشته عمران براي 
ايجاد سازه هايي مقاوم و كم حجم در برابر خطرات ناشي 
از زلزل��ه و زمين لرزه رس��الت مهمي برعه��ده دارند. وي 
تصريح كرد:مس��ابقات س��ازه هاي بتني تمريني از جمله 
فعاليت ها و عمليات هاي حساس زيرساختي است و براي 

مقابله با زلزله بايد به زيرساخت ها توجه جدي داشت.  

دث
حوا

زاينده رود
فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان از كش��ف مق��دار 929 
كيلوگرم ترياك از بار يك دس��تگاه تريل��ي در محور چوپانان 
شهرس��تان نايين اين استان خبر داد. سردار حسن كرمي با بيان 
اين خبر اظهار داشت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان با 
همكاري مأموران فرماندهي انتظامي شهرستان نايين حين كنترل 
خودروهاي عبوري در محور چوپانان به يك دستگاه خودروي 
تريلي مش��كوك و آن را متوقف كردند. وي افزود: مأموران در 
بازرس��ي دقيق از اين خ��ودرو 929 كيلوگرم مواد مخدر از نوع 
ترياك را كش��ف و ضبط كردند. اين مقام مسئول گفت: در اين 
ارتباط خودروي تريلي به همراه س��ه دستگاه خودروي مرتبط 
با قاچاقچيان توقيف و رانندگان آنها نيز دستگير شدند. فرمانده 
انتظامي استان عنوان داش��ت: متهمان به نام هاي »مسعود- ي«، 

»كامبي��ز- ن«،  «مجيد- ذ« و »عليرضا- ي« كه اين محموله را از 
استان هاي شرقي كشور وارد كرده بودند پس از دستگيري همراه 
پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي استان 
شدند. سردار كرمي در پايان با بيان اينكه ديگر اصفهان جاي امني 
براي قاچاقچيان نخواهد بود گفت: طي 11 ماهه سال جاري اين 
دومين محموله سنگين مواد مخدر است كه به محض ورود به 
استان توسط مأموران سختكوش پليس مبارزه با مواد مخدر كشف 
و ضبط مي شود. اين مقام انتظامي با اشاره به كاهش قابل توجه 
ورود مواد مخدر به نسبت مدت مشابه سال قبل خاطرنشان كرد: 
با افزايش طرح هاي اطالعاتي و عملياتي و كنترل ويژه محورهاي 
ورودي به اصفهان،  عبور از مسيرهاي استان براي قاچاقچيان ناامن 
شده و سوداگران مرگ جرأت انتخاب اين مسير براي ترانزيت 

مواد افيوني را ندارند.

زاينده رود
در پ��ي اج��راي طرح پاكس��ازي نقاط آلوده توس��ط 
فرماندهي انتظامي شهرس��تان آران و بيدگل استان اصفهان، 
 هفت نفر از توزيع كنندگان مواد افيوني شناسايي و دستگير 

شدند.
س��رهنگ علي بابايي فرمان��ده انتظامي شهرس��تان آران و 
بيدگل گفت: به منظور ارتقاي امنيت اجتماعي شهرس��تان 
طرح پاكس��ازي نقاط آلوده با مشاركت يگان هاي عملياتي 
 اي��ن فرمانده��ي به م��دت 24 س��اعت به اجرا گذاش��ته 

شد.
وي افزود: در اي��ن طرح كه نيروهاي پليس آگاهي،  امنيت 
عموم��ي،  مواد مخ��در و كالنت��ري مركز اي��ن فرماندهي 
مشاركت داشتند چندين پاتوق توزيع مواد مخدر شناسايي 

 و هف��ت نف��ر از توزيع كنن��دگان مواد افيوني نيز دس��تگير 
شدند. 

اين مقام مس��ئول از كشف مقادير قابل توجهي مواد مخدر 
و لوازم اس��تعمال آن خبر داد و بيان داشت: تمامي متهمان 
دس��تگير ش��ده همراه پرونده جهت س��ير مراح��ل قانوني 

تحويل مراجع قضايي شدند.
س��رهنگ بابايي با بيان اينكه طرح پاكسازي نقاط آلوده به 
منظور افزايش امنيت اجتماعي و مبارزه با توزيع كنندگان و 
خرده فروشان مواد مخدر ادامه دارد از شهروندان خواست 
تا هرگونه اطالع��ي از پاتوق هاي مواد مخدر دارند مراتب 
را از طريق ش��ماره تلفن 110 به پلي��س اطالع دهند تا در 
س��ريع ترين زمان ممكن به موضوع رسيدگي و با مجرمان 

برخورد قانوني شود.

بیکاری دانشگاهی ها ۲۰ برابر زيرديپلم ها

خيلی ه��ا فكر می كنند كه درس��ت از لحظه ای 
كه خطبه عقد جاری ش��د، ديگر تم��ام مرزها از 
بين می رود و زن و ش��وهر بايد بدون هيچ حرف 
ناگفته ای زندگی عاش��قانه ش��ان را شروع كنند! 
در دايره لغت اين اف��راد، رازداری بعد از ازدواج 
جايی ندارد و معتقدند كه زن و ش��وهر هيچ چيز 
را نباي��د از ه��م مخفی نگه دارن��د. اين صداقت 
خالصانه خيلی س��تودنی اس��ت اما وقتی رنگ و 
ب��وی افراط و صداقت مح��ض به خود می گيرد، 
كم كم شبيه يك س��اده لوحی پردردسر می شود 
كه ممكن است مشكالت زيادی برايتان به وجود 

آورد. همان طور كه در مثل داريم: 
جز راست نبايد گفت 

                               هر راست نشايد گفت 
دلخوری های مربوط به خانواده همس��ر كه شما 
 ب��دون هي��چ مالحظه ای ب��ا همس��رتان در ميان 
م��ی گذاريد، مصداق بارز همي��ن رازگويی هايی 
است كه فايده چندانی ندارند. فرض كنيد كه شما 
به داليلی از مادر ش��وهرتان رفتار ناخوش��ايندی 
ديده ايد و هن��وز از او دلخوريد. بعد همان زمان 
همسرتان ش��روع به تعريف و تمجيد از مادرش 
می كند كه چقدر زن فهميده، درستكار و محترمی 

است. 
ازدواج 

در اي��ن ش��رايط به هيچ وجه الزم نيس��ت مقابل 
همس��رتان جبهه بگيريد و ش��روع كنيد به نقض 
ك��ردن گفته ه��ای او و حتی بدت��ر از آن پرونده 
تمام حرف هايی را كه مادرش��وهرتان به شما زده 
و شما را آزرده، باز كنيد. بگذاريد اين مسائل بين 
شما و مادرشوهرتان به شكلی منطقی و باگذشت 
حل ش��ود و روی روابط ش��ما با همسرتان سايه 

نيندازد. 
بدت��ر از آن وقت��ی اس��ت ك��ه ش��ما از خانواده 

 نامزدت��ان دلخوري��د و از قض��ا ماجراي��ی پيش 
می آيد كه نامزدتان هم از يكی از اعضای خانواده اش 
 دلخور می شود و اين دلخوری را با شما در ميان 
می گذارد. بعد از آن ش��ما ش��روع به برش��مردن 
 تم��ام بدی های آن ف��رد می كنيد و باز داس��تان 
دلخوری هايتان را از او سر می دهيد و حتی كاسه 
داغتر از آش می ش��ويد و از خود همس��رتان هم 
بيشتر بد طرف مقابل را می گوييد! يادتان باشد كه 
همسر ش��ما هر قدر هم كه در آن لحظه عصبانی 
باشد، دوس��ت ندارد از زبان نفر سومی مثل شما 
خطاهای خانواده اش را بش��نود. اين لحظات در 
ذهن همسر شما ثبت می شود و اگر زمينه تالفی 
ك��ردن او را فراه��م نكند، به طور قط��ع او را از 
شما دل چركين می كند و باعث می شود دفعات 

بعدی درد دل هايش را با شما در ميان نگذارد. 
برعكس اين هم اش��تباه است. الزم نيست در اين 
شرايط دايه مهربان تر از مادر شويد و شروع كنيد 
به خوب گويی افراطی از كس��ی كه همسرتان را 
دلخور كرده! ش��ما فقط ش��نونده باش��يد و سعی 
كني��د همس��رتان را آرام كني��د. بع��د از آن هم، 
وقتی عصبانيت همس��رتان فروك��ش كرد، هرگز 
اين مش��كل و دلخوری را به ي��اد او نياوريد و از 
آن ب��ه عنوان ابزاری برای مظل��وم نمايی خودتان 
استفاده نكنيد. مش��كالت اعضای خانواده شما با 
هم، چيزی نيست كه بخواهيد به همسرتان انتقال 
دهيد. البته قرار نيست چيزی را هم مخفی كنيد اما 
از اين مس��ائل در حدی با او صحبت كنيد كه اگر 
بعدها در جمعی كسی راجع به اين مشكل چيزی 

گفت، همسر شما بی خبر نباشد.
گفتگو 

اگر در خانواده شما يا همسرتان، كسی پشت سر 
همسر ش��ما بدگويی كرد، الزم نيست عين همين 
حرف ها را كف دست همسرتان بگذاريد. در غير 

اين صورت، آتشی در می گيرد كه خودتان در آن 
خواهيد سوخت. اگر موضوع خيلی اهميت داشت 
و پای اشتباهات همسرتان در ميان بود، سعی كنيد 
به نرم ترين حالت ممكن، جوری كه همس��رتان 
ذره ای متوجه بدگويی ديگری از خودش نش��ود، 
ماج��را را با او در ميان بگذاريد. فقط در حدی كه 
درباره اش��تباهش به او هش��دار داده باشيد و در 
صورت نياز، او را متوجه دلخوری طرف ديگر از 

همسرتان كرده باشيد. 
قلب بانمک 

اين كه تمام پسرهای فاميل و دوست و آشنا روزی 
آرزوی ازدواج با شما را داشته اند )خانم محترم!( 
يا مادر شما به محض تمام شدن سربازی تان يك 
ليس��ت بلند باال از دختران دم بخت در اختيارتان 
قرار داده كه از قضا همه ش��ان عالقه مند ازدواج 
با ش��ما بوده اند )آقای محترم!(، چيزی نيست كه 
بخواهيد با نامزدت��ان در ميان بگذاريد. مگر آنكه 
بخواهيد پای بی اعتمادی، سرخوردگی، تحقير و 

احساس ناامنی را به زندگی تان باز كنيد. 
هم��ه موارد اي��ن چنينی را پش��ت در محضر جا 
بگذاري��د و زندگی جديدتان را تنها با فكر همين 
يك نفری كه با او سر سفره عقد نشسته ايد شروع 

كنيد. 
اينكه در خيابان كس��ی مزاحم شما شده است، يا 
آرايش��گر جديد محله تان كه از نامزد داشتن شما 
خبر نداش��ته، برايتان خواس��تگار پيدا كرده است 
)خانم محترم( موردی اس��ت كه ن��ه تنها نبايد به 
همسرتان بگوييد بلكه خودتان هم در همان لحظه 

بايد فراموشش كنيد. 
گفتن از اين مسائل اين حس را در همسر شما به 
وجود می آورد كه هر زمان ممكن است شما را از 
دست بدهد و اين به هيچ وجه حس خوشايندی 

نيست.

دستگیري 7 توزيع کننده مواد مخدر در آران و بیدگل اصفهانکشف 9۲9 کیلو ترياك از بار تريلي

صداقت های خطرناك برای همسران!  

دلهره های کودکانه  

فرهنگ����ي  كمي�س����يون  رئي���س 
 اجتماعي ش��وراي اس��المي ش��هركرد 
گفت: با تصويب طرح تحقق شهرهاي 
دوس��تدار كودك ش��هرداري  ش��هركرد 
موظ��ف اس��ت ردي��ف اعتب��اري الزم 
مناسب سازي فضاهاي عمومي كودكان را 

پيش بيني و لحاظ كند. 
پريچهر س��لطاني در گفتگو با فارس از 
تصويب طرح تحقق شهرهاي دوستدار 
ك��ودك در اجالس كميس��يون فرهنگي 
شوراهاي اسالمي كالنش��هرها و مراكز 
اس��تان ها خبر داد و گف��ت: اين طرح با 
اس��تناد به تأكيدات دين مبين اس��الم و 
اهميت حق��وق ك��ودكان در اين دين و 
همچنين براساس وظايف قانوني شوراي 
ش��هر به  ويژه ماده 71 قانون تشكيالت 
وظايف و انتخابات ش��وراهاي اسالمي 
كشور به تصويب رسيد. وي افزود: توسعه 
فضاهاي فرهنگي، فراغتي، اجتماعي ويژه 
كودكان و التزام به تعهدات پذيرفته شده 
در زمينه برنامه ش��هر دوس��تدار كودك 
صندوق س��ازمان ملل متحد براي كمك 
ف��وري به كودكان از ديگر هدف اجرايي 
 اين طرح اس��ت. س��لطاني با اش��اره به
 هدف های تبعي مورد انتظار از اين طرح، 
گفت: مناس��ب س��ازي و ايمن س��ازي 
فضاهاي عمومي براي كودكان، حمل و 
نقل و ترافيك مناسب كودكان، شهرسازي 
و معم��اري مناس��ب كودكان، مس��ائل 
فرهنگ��ي، اجتماعي مرب��وط به كودكان 
از مهم ترين اين انتظارات اس��ت. رئيس 
كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر 
شهركرد ادامه داد: آشنا ساختن جامعه با 
وظاي��ف و حقوق ش��هروندي در حوزه 

س��المت و بهداش��ت كودكان و جلب 
مشاركت هاي اجتماعي براي كودكان از 
ديگر انتظارات محسوب مي شود. سلطاني 
پرداختن به مسائل فرهنگي و اجتماعي 
مربوط به ك��ودكان تاكيد ك��رد و اذعان 
داشت: كودكان امروز زنان و مردان آينده 
اين مملكت هستند و مسائل فرهنگي و 
اجتماعي آنان بايد دقت شود.وي با تأكيد 
بر ضرورت آشنا ساختن جامعه با وظايف 
و حقوق ش��هروندي در حوزه سالمت 
و بهداش��ت كودكان گفت: بايد اهميت 
و س��المت ك��ودكان در جامعه فرهنگ 
سازي شود تا با داش��تن فرزنداني سالم 
 جامعه اي سالم براي نسل فردا برنامه ريزي 
شود.سلطاني خاطرنشان كرد: باتوجه به 
اهميت و ضرورت پرداختن به مس��ائل 
كودكان و فراهم س��اختن محيطي امن و 
ايمن براي كودكان بر اس��اس اين طرح 
شهرداري ش��هركرد موظف است اعتبار 
مورد ني��از و رديف اعتب��اري الزم براي 
انج��ام وظايف ش��هرداري را در بودجه 
سنواتي شهرداري پيش بيني و لحاظ كند. 

شهرکرد براي کودکان مناسب سازي مي شود 
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شهرستان

احداث بزرگ ترین مسجد
 شهر اصفهان در حاشیه زاینده رود 
معاون فرهنگي اجتماعي ش��هرداري اصفهان از آغاز ساخت بزرگ ترين 
مس��جد اين شهر در حاشيه زاينده رود خبر داد و گفت: عمليات ساخت 
اين مسجد به زودي كلنگ زني خواهد شد و اميد است تا دو سال ديگر 

به بهره برداري برسد.  
  حبي��ب اله تحويل پ��ور، در چهارمي��ن گردهمايي دبي��ران اقامه نماز 
دستگاه هاي اجرايي و مراكز صنعتي استان اصفهان، چشم انداز ديده شده 
براي شهر اصفهان را تحقق شهر اسالمي خواند و گفت: تحقق اين آرمان 
با اجراي 4 ش��اخص، معماري و ش��هر سازي شهر اسالمي، مؤلفه هاي 
 شهر اسالمي، شهروندان شهر اسالمي و مديريت شهر اسالمي امكان پذير

است.
 وي در ادام��ه ب��ه اهمي��ت مس��جد محوري در ش��اخص معم��اري و 
شهر سازي اشاره كرد و افزود: در تمام دوره هاي اسالمي مسجد محوري 
يكي از اركان مهم معماري شهر بوده است و در حال حاضر نيز بايد سرانه 

مسجدها در شهر افزايش يابد.
وی ضمن اشاره به مصوبه هاي ش��وراي اسالمي شهر در مورد معافيت 
مسجدها و كليساها از عوارض صدور پروانه، گفت: با اجرايي شدن قانون 
ارزش افزوده اين معافيت ها لغو گرديد كه در اين رابطه شهرداري براي رفع 
اين مشكل اين موارد را براي گرفتن مصوب به صورت موردي به شوراي 

اسالمي شهر ارايه مي كند.
معاون فرهنگي اجتماعي ش��هرداري تخصيص بودجه براي كانون هاي 
فرهنگي، بسيج، واگذاري زمين در نقطه هاي فاقد مسجد و واگذاري زمين 
براي توسعه برخي از مسجدها را از جمله اقدام هاي مهم شهرداري طي 

8 سال گذشته دانست. 
وي تشكيل كميته فرهنگي س��تاد با همكاري ائمه جماعات شهرداري، 
برگزاري مسابقات فرهنگي و اقامه نماز جماعت در نماز خانه هاي پارك ها 
از ديگر برنامه هاي س��تاد اقامه ش��هرداري اصفهان عنوان و تصريح كرد: 
احداث نمازخانه های پاركی و در س��طح مدرس��ه ها و توسعه برگزاری 
 اقامه نم��از از 50 به 90 نقطه به خصوص در فضا های عمومی از ديگر 
اقدام های شهرداری در اين زمينه می باشد. تحويل پور با اشاره به برگزاری 
اولين همايش نماز جمعه و جماعات گفت: امسال اين همايش براي اولين 
بار در اصفهان برگزار شد و با توجه به خأل موجود در بحث نماز جمعه، 

اميد است اين همايش در سال هاي آينده نيز ادامه يابد.
وی در ادامه با تأكيد بر اهداف كلي و راهبردي ستاد اقامه نماز شهرداري 
اصفهان، اظهار داشت: ارتقا و گسترش اقامه نماز جماعت در تمام منطقه ها، 
معاونت ها و سازمان هاي تابعه شهرداري به منظور حمايت و زمينه سازي 
براي توس��عه فضاها و امكانات اقامه نماز جماعت، توسعه فعاليت هاي 
آموزشي به منظور آشنايي هرچه بيشتر با شهروندان، كاركنان شهرداري 
و خانواده آنها و بستر سازي براي تقويت هويت ديني و انقالبي از طريق 
ترويج فرهنگ نماز در شهر و شهرداري از مهم ترين اهداف ستاد اقامه نماز 
شهرداري اصفهان می باشد. معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري با اشاره 
به احداث 7 نمازخانه در مدارس طي سال گذشته اظهار داشت: احداث 
50 نمازخانه ديگر در مدرسه ها نيز با همكاري سازمان نوسازي مدارس 
و اعتباري بالغ بر 1/5 ميليارد تومان تا ش��هريور سال 90 صورت خواهد 
پذيرفت. وي از پخش اذان در كليه نقاط شهر در آينده اي نزديك خبر داد 
و گفت: براي انجام اين كار تا كنون 50 كيس در نقاط مختلف شهر نصب 

شده است كه افزايش آنها در دستور كار قرار دارد. 

رئیس جدید بنیاد شهید شهرکرد 
معرفي شد

در مراس��مي رئيس جديد بنياد ش��هيد و امور ايثارگران شهرستان 
ش��هركرد معرفي ش��د. ب��ه گزارش ف��ارس از ش��هركرد، فرماندار 
شهرس��تان شهركرد در نشست شوراي مشورتي امور ايثارگران اين 
شهرس��تان، جايگاه ايثارگران را در جامعه بس��يار ارزشمند دانست 
و گفت: ش��هيدان و ايثارگران ارزش بس��يار وااليي دارند و تكريم 
خانواده ش��هدا امري ضروري است و همه مسئوالن موظف هستند 

نسبت به خانواده شهدا اداي احترام كنند.
 م��راد كاظمي ب��ا تأكيد بر ضرورت رفع كردن مش��كالت خانواده 
ش��هدا گفت: همراهي و عزم عمومي آحاد جامعه به ويژه مسئوالن 
در راه رفع مش��كالت خانواده هاي شهدا ضروري است و نبايد در 

اين راستا كم كاري كنند. 
كاظمي در ادامه با بيان اينكه شهدا چراغ هاي هدايت جامعه هستند، 
گفت: ش��هدا براي حفظ اس��الم و براي دف��اع از ارزش هاي واالي 
اس��المي خون خود را تقديم كردند و ما بايد نسبت به بزرگداشت 
شهدا از همه توان خود اس��تفاده كنيم. فرماندار شهرستان شهركرد 
ب��ا يادآوري اينكه دش��منان اي��ن انقالب از فرهنگ عاش��واريي و 
ش��هادت طلبي به ش��دت ترس و واهمه دارند، اف��زود: نظام غربي 
ك��ه بيش��ترين تكيه و اعتماد آن به مس��ايل ظاهري و مادي اس��ت 
امروز با حيرت نس��بت به ماهيت اين فرهنگ مي نگرد چراكه هنوز 
براي آنها اين مس��ئله حل نشده كه چگونه جوانان يك سرزمين به 
خاطر مكتب و اصالت خود مرگ را بر زنده ماندن ترجيح مي دهند. 
وي خاطرنش��ان كرد: ترويج اي��ن فرهنگ نياز به يك خودباوري و 
تزكيه نفس و تعالي انديش��ه و باورهاي فكري دارد كه در سرزمين 
ما نمونه هايي از آن را ش��اهد هس��تيم. در پايان اين مراس��م عبداله 
احم��دزاده به عن��وان رئيس جديد بنياد ش��هيد و ام��ور ايثارگران 
شهرس��تان ش��هركرد معرفي و از زحمات قدرت اله رئيسي، رئيس 

سابق اين بنياد تقدير و تجليل شد. 

تقدیر معاون وزیر بازرگاني از 
بازرگاني چهارمحال و بختیاري 

معاون وزيربازرگاني و رئيس سازمان حمايت ازمصرف كنندگان و 
توليدكنندگان از موفقيت س��ازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري 
در اج��راي مرحله نخس��ت قانون هدفمند س��ازي يارانه ها تقدير 
كرد. به گزارش ايرنا، محمدحس��ن نكويي مهر با ارسال لوح تقدير 
از ت��الش، فعاليت و نقش آفريني س��ازمان بازرگان��ي چهارمحال 
وبختي��اري دراجراي موفق مرحله نخس��ت قانون هدفمند س��ازي 
يارانه ه��ا تقدير كرد. طبق اين گزارش برنامه ريزي صحيح، تعامل 
ب��ا كارگزاران اقتصادي توليد و توزي��ع كاال و خدمات از نكته هاي 
ياد ش��ده در تقديرنامه معاون وزير بازرگاني اس��ت. رئيس سازمان 
حماي��ت ازمصرف كنندگان در اين تقديرنامه بازررس��ي و نظارت 
موفقي��ت آميز بازرس��ان و ناظران س��ازمان بازرگان��ي چهارمحال 
وبختياري را در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ارزنده، تأثيرگذار 

و درخور ستايش عنوان كرد.

اعزام دومین کاروان راهیان نور 
بروجن به منطقه های عملیاتی

دومين گروه از دانش آموزان مقطع دوم دبيرس��تان شهرستان بروجن در 
قالب كاروان های راهيان نور از مدرسه تا مدرسه به منطقه هاي عملياتی 
8 س��ال دفاع مقدس اعزام ش��دند. به گزارش بسيج استان چهارمحال و 
بختياری، فرمانده سپاه ناحيه بروجن با اعالم اين خبر گفت: اين كاروان 
شامل 400 نفر از دانش آموزان شهرستان بروجن می باشد كه با 9 دستگاه 
اتوبوس عازم استان خوزستان شدند. سرهنگ پاسدار حسين تربتی هدف 
از اعزام اين كاروان ها به منطقه هاي جنگی س��رزمين های نور را آشنايی 
نسل س��وم انقالب با هدف ها و آرمان های شهدا دانست . وی گفت: تا 
كنون 800 نفر از دانش آموزان شهرس��تان بروجن در قالب دو كاروان به 

منطقه هاي جنگی جنوب اعزام شده اند.
س��رهنگ تربتی افزود: كاروان های اعزامی به مدت 3 روز از منطقه هاي 
عملياتی و يادمان های دوران دفاع مقدس در جنوب بازديد خواهند كرد.

بازدید دانش آموزان اردل از 
منطقه هاي عملیاتی دفاع مقدس  

همزمان با برپايی اردوهای راهيان نور دانش آموزان سراسر كشور بيش 
از 400 نف��ر از دانش آموزان شهرس��تان اردل نيز در قالب كاروان های 

راهيان نور از منطقه هاي عملياتی جنوب كشور ديدن خواهند كرد.
به گزارش بس��يج استان چهارمحال و بختياری، س��روان پاسدار علی 
محمدی مس��ئول اردويی سپاه ناحيه اردل با اعالم اين خبر گفت: اين 
دانش آموزان كه در مقطع دوم دبيرستان هستند در قالب كاروان راهيان 
ن��ور به مدت چه��ار روز از منطقه هاي اروند كنار، ش��لمچه، هويزه و 

دهالويه ديدن خواهند كرد. 

اخبار شهركردروي ميز

معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري اصفهان گفت: 
با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در شهر اصفهان، 
اس��تفاده از موتور س��يكلت ها به دلي��ل با صرفه تر بودن، 
افزايش يافته اس��ت. مصطفي نوريان با اش��اره به ميزان 
ترافيك در س��طح ش��هر اصفهان، اظهار داشت: افزايش 
قيمت حامل هاي س��وخت ميزان ترافيك س��طح شهر 
اصفه��ان را كاهش نداده و در ح��ال حاضر اجراي اين 
طرح براي كاهش ترافيك تأثير زيادي نداشته است. وي 
با بيان اينكه با افزايش قيمت سوخت بعضي از مردم به 
سمت استفاده از وس��ايل حمل و نقل عمومي رفته اند، 
تصريح كرد: با افزايش قيمت سوخت، ضريب استفاده از 
وسايل نقليه خصوصي در رفت و آمدهاي كاري و اداري 
كمتر ش��ده ولي تأثيري در گردش و تفريح مردم نداشته 

است. معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان به 
افزايش ترافيك در س��اعت هاي غير  اداري اشاره كرد و 
ادامه داد: مردم در ساعت هاي غير  اداري از وسايل نقليه 
شخصي استفاده مي كنند و ترافيك سطح شهر اصفهان در 

ساعت هاي غير  اداري سنگين است.
وي با اشاره به تأثير اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها 
در ترافيك، تأكيد كرد: از زمان اجرا شدن طرح هدفمند 
ك��ردن يارانه ه��ا در طي دو ماه اخير، كاهش��ي در ميزان 
ترافيك مشاهده نشده و با آغاز فصل بهار ميزان ترافيك 

كاهش پيدا مي كند. 
نوريان با بيان اينكه فصل زمستان يكي از داليل افزايش 
ترافيك اس��ت، افزود: در زمس��تان و با سرد شدن هوا، 
اس��تفاده مردم از وسايل نقليه شخصي بيشتر بوده و در 

فصل بهار و تابستان و با تغيير آب و هوا، ميزان ترافيك 
شهر اصفهان كاهش مي يابد. 

وي گفت: در فصل تابس��تان با تعطيل شدن مدرسه ها، 
مركزهاي آموزش��ي و سفر با دوچرخه و موتور سيكلت 
در ميزان ترافيك اين شهر، كاهش چشمگيري مشاهده 
مي شود. معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان 
اظهار داش��ت: مردم براي حفظ سالمتي خود، باال بردن 
ضريب ايمني سالمتي و كاهش آلودگي هواي شهر بايد 

از سيستم حمل و نقل عمومي استفاده كنند. 
وي به ويژگي هاي ش��هر اصفهان اشاره كرد و ادامه داد: 
كوتاه بودن مس��ير ها و استفاده از دوچرخه براي رفت  و 
 آمد در سطح شهر از ويژگي  هاي شهر اصفهان بوده و اين 

داليل، ترافيك شهر را كاهش مي دهد. 

رئيس پلي��س راهنمايي و رانندگي اس��تان اصفهان 
گفت: مش��كل صدور گواهينامه موتورس��يكلت در 

شهرستان تيران و كرون حل مي شود. 
حسين غالمي با اشاره به بخش ارايه خدمات پليس 
راهنمايي و رانندگي اظهار داشت: در شهرستان هاي 
اس��تان با واگذاري مراحل اخ��ذ گواهينامه پايه دو 
به آموزشگاه ها، مش��كل گواهينامه حل شده است. 

وي افزود: مش��كل صدور گواهينامه موتورسيكلت 
در شهرس��تان تي��ران و كرون به دلي��ل عدم وجود 
مرك��ز صدور گواهينامه وجود دارد كه اين مش��كل 
با حضور گروه س��يار پليس راهنماي��ي و رانندگي 
اس��تان اصفهان و يا پليس راهنمايي شهرستان تيران 
و كرون حل مي شود و همچنين مشكل عدم وجود 
مركز تعويض پالك در اين شهرس��تان نيز بررس��ي 

خواهد شد. 
رئيس پلي��س راهنمايي و رانندگي اس��تان اصفهان 
به وضعيت تصادف های شهرس��تان تيران و كرون 
اشاره كرد و بيان داشت: به دليل فرهنگ رانندگي و 
كنترل پليس، آمار تصادف های اين شهرستان نسبت 
به آمار اس��تان ناچيز اس��ت و در وضعيت خوبي به 

سر مي برد. 

 ش��هردار اصفه��ان گف��ت: در صورتی ك��ه دولت 
مابه التفاوت س��وخت را تا پايان سال جاری تأمين 
كن��د افزايش��ي در ن��رخ كرايه اتوبوس هاي ش��هر 
نخواهيم داش��ت اما اگر اين هزينه ها جبران نشود 

قيمت ها افزايش مي يابد.
 س��يد مرتضی س��قاييان نژاد با اع��الم اين مطلب 
افزود: اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها بس��يار 
ارزش��مند است و در اين خصوص ترديدی وجود 
ندارد همچنين همه مس��ئوالن می بايس��ت از اين 

قانون حمايت نمايند.
وی اظهارداشت: بر طبق قانون مصوب مجلس بايد 
هزينه هاي حمل و نقل ش��هري توسط مردم، دولت 

و شهرداري به صورت يكسان تأمين شود.
البت��ه ادام��ه اي��ن روند من��وط به انج��ام تعهدات 
دولت نس��بت ب��ه ناوگان اتوبوس��راني اس��ت در 
 غي��ر اين ص��ورت ن��رخ بلي��ت افزاي��ش خواهد 

يافت. 

وی با تأكيد بر اين كه می بايست دولت ما به التفاوت 
قيمت انواع س��وخت تا پايان سال جاری را جبران 
كند، تصريح كرد: اگر دولت كمك الزم را نداش��ته 
باش��د، مجبور به اعالم نرخ های واقعی می ش��ويم 
همچنين برای ارايه س��رويس دهی مناسب نياز به 

اعتبار داريم.
شهردار اصفهان با بيان اين كه برای تقويت ناوگان 
اتوبوس��رانی دو راهكار وجود دارد اذعان داش��ت: 
كمك دولت در قالب پرداخت مابه تفاوت سوخت 
و افزاي��ش بليت اتوبوس تا تعادل جهت س��رمايه 
 گ��ذاری و تقوي��ت ن��اوگان اتوبوس��رانی صورت 

گيرد. 
وی با اش��اره به اين كه در حال حاضر ش��هروندان 
تنه��ا يك س��وم نرخ كراي��ه اتوب��وس را پرداخت 
مي كنن��د، اعالم كرد: در حال حاضر فقط 50 تومان 
اي��ن كرايه با توج��ه به افزايش قيمت س��وخت و 
هدفمند سازي يارانه ها از سوي شهروندان دريافت 

مي ش��ود. وی با اش��اره به اين كه در حال حاضر با 
اجراي قانون هدفمن��دي يارانه ها قيمت ها در همه 
موارد بايد واقعي ش��ود و بليت اتوبوس نيز از اين 
قانون مستثني نيس��ت، خاطرنشان كرد: درصورتی 
ك��ه دول��ت ما به التف��اوت قيمت انواع س��وخت تا 
س��ال جديد را جبران كند، مديريت ش��هری نرخ 
كرايه اتوبوس در س��ال جديد را با احتساب كمك 
دولت تعيين خواهد ك��رد و اگر دولت كمك الزم 
 را نداش��ته باش��د، مجبور به اعالم نرخ های واقعی 

می شويم. 
دكتر سقاييان نژاد اظهار اميدواری كرد: با پرداخت 
يارانه ه��ای بلي��ت اتوبوس و ماب��ه التفاوت قيمت 
س��وخت ب��رای حم��ل و نق��ل عمومی در س��ال 
آين��ده كمتري��ن مي��زان افزايش نرخ كراي��ه اعمال 
ش��ود و با افزايش ترددها در س��طح ش��هر بتوانيم 
 خدمات رس��انی مناس��بی براي ش��هروندان داشته

باشيم.

شهرداري شهرضا 
در تدارك استقبال از بهار

990 نفر در آزمون مقررات ملي 
ساختمان شرکت کردند

25 اسفند ماه جاري؛
فارسان میزبان جشنواره شعر نبوي 

کشف مزاحمت مشترکان 
تلفن همراه توسط مدیریت 

مشترکان و متقاضیان با توجه به نزديك ش��دن به فصل بهار و اهميت زيباسازی محيط شهری 
در ايام تعطيالت نوروز در جذب گردش��گر، ش��هرداری شهرضا خود را 

برای استقبال از بهار آماده می كند. 
مهن��دس مه��دی نيا معاونت خدمات ش��هری ش��هرداری ش��هرضا طي 
گفتگويي در اين زمينه اعالم داش��ت: از شش ماه قبل، پيش بينی گل های 
فصلی و درختچه ای در شهرداری شهرضا مطرح و با اقدام در اين زمينه، 
بحث توليد اين گل ها در گلخانه های صنعتی نهالستان شهرداری شهرضا 
به طور جدی پيگيری ش��د. در حال حاضر با توليد بيش از ش��صت هزار 
گل متن��وع از انواع فصلی و درختچه ای، اين ش��هرداری آماده اس��ت تا 

گل های توليدی خود را نثار گام های بهار در شهرضا نمايد.
معاونت خدمات ش��هری شهرداری ش��هرضا گل های توليدی شهرداری 
اين شهرستان را انواع گل های گازينا، شب بو، رعنا زيبا، اطلسی، هميشه 
بهار، حنائی سروی، تاج خروس، ناز و... اعالم داشت و افزود: قرار است 
 از دهم اس��فند ماه در ميدان ها، چهارراه ها و معبرهاي شهرس��تان كاشته 

شوند. 
گفتنی است شهرداری شهرضا تا قبل از سال 1386 دارای 3000 متر مربع 
گلخانه س��نتی از انواع چوبی، شيشه ای و فلزی بوده و در دوره مديريت 
مهندس بهرامی به عنوان ش��هردار منتخب سومين دوره شورای شهر، طی 
دو فاز 3700 متر مربع گلخانه صنعتی احداث و راه اندازی ش��ده اس��ت 
 كه اي��ن اقدام در خودكفايی ش��هرداری در امر تولي��د گل های فصلی و 

شاخه بريده نقش به سزايی داشته است.

آزم��ون ورود به حرفه مهندس��ان ب��راي متقاضي��ان اخذ پروانه اش��تغال 
به كار مهندس��ي، آزم��ون حرف��ه اي كاردان هاي فني س��اختمان و آزمون 
تعيي��ن صالحي��ت حرف��ه اي معم��اران تجرب��ي ط��ي دو روز ب��ه ط��ور 
 هماهنگ و هم زمان با سراس��ر كش��ور در محل دانش��گاه شهركرد برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل مس��كن و شهرس��ازي استان، مهندس 
علي ابراهيمي گفت: براس��اس قانون نظام مهندس��ي و كنترل س��اختمان، 
فارغ التحصيالن رش��ته هاي مختلف بعد از گذش��ت م��دت زمان معيني از 
اخ��ذ مدرك تحصيلي خود بايد در آزمون ورود به حرفه ش��ركت كنند و 
با كس��ب حد نصاب الزم نمره، پروانه اش��تغال به كار در پايه هاي مختلف 

را دريافت كنند.
مديركل مس��كن و شهرسازي استان از شركت 990 نفر در آزمون مقررات 
مل��ي س��اختمان خب��ر داد و تصريح ك��رد: اين افراد به م��دت دو روز در 
رش��ته هاي معماري، شهرس��ازي، عمران، تأسيس��ات مكانيكي، تأسيسات 

برقي، ترافيك و نقشه برداري با يكديگر به رقابت پرداختند.
علي ابراهيمي با اشاره به نقش فعاليت سازمان نظام مهندس در امر نظارت 
و بهينه سازي ساخت مس��كن گفت: تأمين نيروي انساني مجرب براساس 
آزمون براي اجراي حس��ن نظارت و ساخت مسكن براساس مقررات ملي 

ساختمان بيش از پيش مورد تأكيد اين سازمان است.
خاطرنشان مي گردد: آزمون مقررات ملي ساختمان براي دومين بار در سال 

جاري برگزار شد.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي فارسان از ميزباني اين شهرستان براي 
برگزاري دومين جشنواره شعر نبوي در 25 اسفند ماه جاري خبر داد. فرزاد 
صفدري در جلس��ه هماهنگي برگزاري اين جش��نواره با اعالم اين مطلب 
اظهار داش��ت: اين جش��نواره در دو موضوع پيامبر اعظم)ص( و 63 سال 
عمر پربركت ايشان و موضوعات آييني در اسفندماه جاري برگزار مي شود. 
وي با بيان اينكه آخرين مهلت ارس��ال آثار تا پنجشنبه 19 اسفندماه است، 
افزود: آثار ارسال شده به اين جشنواره نبايد در جشنواره  ديگري ارايه شده 

باشد و متناسب با موضوع هاي اعالم شده باشند. 
صفدري ادامه داد: عالقه مندان به ش��ركت در اين جش��نواره مي توانند آثار 
خود را به آدرس دبيرخانه اين جش��نواره واقع در فرهنگس��راي فارس��ان 
ارس��ال كنند. رئيس اداره ارشاد اسالمي شهرستان فارسان خاطرنشان كرد: 
اين جش��نواره به همت انجمن ش��عر و ادب نيماي ش��هر باباحيدر و اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان فارسان برگزار مي شود. وي با بيان اينكه 
آيين اختتاميه اين جش��نواره در تاريخ 25 اسفندماه در محل سالن شهداي 
ش��هر باباحيدر برگزار مي ش��ود، خاطرنش��ان كرد: الزم��ه حفظ و تقويت 
وحدت بين مس��لمانان، حمايت از حافظان ارزش هاي اس��المي است كه 
برگزاري اين گونه جش��نواره ها در راس��تاي تحقق اين مهم تأثير به سزايي 
خواهد داشت. صفدري به اهميت برگزاري اين جشنواره در زمينه تقويت 
وحدت اس��المي اش��اره و اضافه كرد: برگزاري جش��نواره شعر و داستان 
دهگالن، زمينه شناس��ايي ظرفيت ها و اس��تعدادهاي ادبي اين شهرستان را 

نيز فراهم مي كند. 

مشتركان اپراتور همراه اول در صورت برخورد با هر نوع مزاحمت تلفني 
اع��م از ثابت، همراه اول، ايرانس��ل و... مي توانند با همراه داش��تن كارت 
شناس��ايي معتب��ر به امور مش��تركان مراكز چهارگان��ه در اصفهان مراجعه 

نمايند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي ش��ركت مخاب��رات اس��تان اصفه��ان، با 
توج��ه ب��ه انتقال روند كش��ف مزاحمت مش��تركان تلفن هم��راه از اداره 
بازرس��ي ش��ركت مخاب��رات اس��تان اصفهان ب��ه مديريت مش��تركان و 
متقاضي��ان، مال��ك تلفن بايد جه��ت پيگيري مورد مزاحم��ت به يكي از 
 مركزه��اي تلفن ردان��ي پور، خات��م االنبياء، خرازي و اس��تقالل مراجعه 

نمايد.
با اعالم مزاحمت توس��ط مش��ترك، بار نخس��ت براي مزاحم يك پيامك 
اخطار ارس��ال و ارتباط س��يم كارت فرد مزاحم به م��دت يك هفته قطع 

مي شود.
ارتب��اط س��يم كارت مش��ترك پ��س از يك هفت��ه به ص��ورت خودكار 
وص��ل و در ص��ورت تك��رار مزاحم��ت ب��راي ب��ار دوم ع��الوه ب��ر 
م��اه قط��ع  م��دت 3  ب��ه  ارتب��اط س��يم كارت وي  پيام��ك،   ارس��ال 

مي شود.
بنابراي��ن گ��زارش، در صورت تك��رار مزاحمت و براي بار س��وم كارت 

مشترك سلب امتياز خواهد شد.

با اجراي قانون هدفمند كردن یارانه ها؛
حجم موتور سیکلت ها در اصفهان افزايش يافته است

رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان اصفهان:
مشکل صدور گواهینامه موتور در تیران و کرون حل مي شود 

شهردار اصفهان:
با کمک دولت کرايه اتوبوس افزايش نمی يابد 

زاينده رود
س��فير كش��ور ژاپن كه به دعوت 
دكت��ر عطاءاله ابراهيمی مدي��ركل منابع 
طبيعی و آبخيزداری استان و مدير پروژه 
مش��اركتی جن��گل و مرتع و ب��ه منظور 
ش��ركت در دومين نشس��ت بين المللی 
هماهنگی مش��ترك پروژه جايكا به اين 
اس��تان عزيمت نموده بود، طی سخنانی 
در اين نشس��ت با برشمردن جلوه های 
بديع اس��تان و منابع عظي��م ملی و آب 
ابراز اميدواری نمود كه پروژه مشاركتی 
جايكا كه با همكاری كارشناس��ان كشور 
ژاپ��ن و ايران در منطق��ه بازفت از توابع 
شهرس��تان كوهرن��گ در ح��ال اجرايی 
ش��دن می باشد، می تواند به عنوان الگو 
و نقطه عطفی برای بازس��ازی جنگل ها 

و مراتع اي��ران زمين باش��د. وی در ادامه با ذكر اين 
مطلب كه مشكالت زيس��ت محيطی يكی از نگرانی 
های جهان اس��ت بيان داشتند صدای طبيعت را بايد 
با چش��م دل ديد و با گوش جان شنيد و اين منابع را 

جهت نسل های آينده حفظ كنيم.
دكتر عنابس��تانی اس��تاندار نيز در اين نشست ضمن 
تأكيد بر ارتقای سطح آگاهی های مردم منطقه جهت 
 مش��اركت نهادينه در تحقق كامل اي��ن پروژه عظيم 

بين المللی بيان داشتند ژاپن كشوری است كه با اتكا 
ب��ه اراده مردمش توانس��ته به قله های بس��يار رفيعی 
دس��ت يابد و كشور ايران نيز به يمن انقالب اسالمی 
اين مس��ير پيش��رفت با اراده ملت و نخبگان خود به 
س��رعت در حال ط��ی كردن اس��ت. وی با توصيف 
استان به پايتخت زيبايی های ايران زمين بيان داشتند 
در اي��ن پ��روژه بايد مردم از مرحل��ه مقدماتی برنامه 
ري��زی و اج��را برای حفظ جنگل ه��ا و مراتع و اين 

زيبايی ها با امور خودشان مشاركت داده 
شوند.

در اين نشس��ت مهندس شجاعی معاون 
آبخيزداری س��ازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداری كش��ور و مدير ملی پروژه و 
دكتر عنابستانی استاندار و دكتر عطاءاله 
ابراهيمی مدير اجرايی پروژه و مهندس 
حسينعلی محمدی كارشناس بخش پروژه 
بين الملل آبخيزداری و ديگر كارشناسان 
پ��روژه از ايران و از كش��ور ژاپن آقای 
ميش��يما، مشاور ارشد پروژه و آقای هانا 
داته نماينده جاي��كا در ايران و هيديكی 
يوك��ی هيرا – كازوهی س��افوجی، دبير 
دوم س��فارت ژاپن در ايران و ماساش��ی 
ناكاي��ی، كارش��ناس جاي��كا در وزارت 
جهاد كش��اورزی و خانم سا اوری تاكه 
ای، كارش��ناس هماهنگ كننده پروژه حضور داشتند. 
دكتر عطاءاله ابراهيمی مدير اجرايی پروژه و مديركل 
مناب��ع طبيعی و آبخيزداری اس��تان با تش��ريح جامع 
رون��د اجرايی پ��روژه تاكنون و هدفگ��ذاری آن در 
مقطع های زمانی خاص خود خواس��تار حمايت دو 
جانبه مس��ئوالن كش��ور ژاپن و ايران در تحقق كامل 
 آن و تخصي��ص مناب��ع مس��تقل برای پ��روژه جايكا 

گرديد. 

مشکالت زيست محیطی يکی از نگرانی های جهانی است

خیریه گل های یاس فاطمه 
جوان ترین خیریه استان اصفهان 

می باشد
خيريه گل های ياس فاطمه، تحت نظارت س��ازمان بهزيس��تی اس��تان 
اصفه��ان جزو جوان ترين خيريه های اس��تان اصفهان می باش��د، اين 
خيريه از س��ال 1388 فعاليت خود را آغاز نموده است و شامل 14 نفر 
 هيأت مؤسس، 5 نفر هيأت مديره و 50 نفر هيأت امنا می باشد. خيريه 
گل های ياس فاطمه شامل چهار كميته از جمله، كميته اشتغال معلولين، 
كميته بانوان نيكوكار، كميته مس��كن و كميته جهيزيه می باشد، كه در 
آستانه عيد نوروز بازارچه همت عالی، حاصل كار و فعاليت كميته بانوان 
نيكوكار را بر پا نموده است؛ مراسم افتتاحيه اين بازارچه با حضور خانم 
دكتر اخوان، نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و مدير كل 

بهزيستی استان اصفهان، محمود محمد زاده برگزار گرديد. 
اميد رحمانيان يكي از اعضاي مؤس��س خيريه عنوان داشت: عالوه بر 
خيرين هنرمند ما، بعضی از معلولين نيز درگير اين نمايشگاه شده اند. به 
عنوان مثال آثار قلمزنی و نيز تعدادی از آثار نقاشی كه در نمايشگاه است 

حاصل كار معلولين تحت نظارت اين خيريه می باشد.
وی با اش��اره به اينكه هم اكنون تعداد 400 خانواده تحت پوش��ش اين 
 خيريه می باش��ند، اف��زود: ما در اين خيريه پنج ه��دف اصلی را دنبال 
م��ی كنيم كه عبارتند از: رعايت اصل ش��فافيت در هزينه كردن كمك 
 های نق��دی و غير نقدی نيكوكاران، فراهم ك��ردن زمينه های صحيح 
كمك رسانی وشناسايی معلولين، هزينه نمودن كمك های نقدی و غير 
نقدی با مشورت و در جهت تمايل نيكوكاران، كمك رسانی به معلولين 
و مددجويان در جهت ايجاد شرايط مستقل اجتماعی و به دست آوردن 

رضايت خلق، چرا كه رضايت خداوند در اين كار می باشد.
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 مع��اون برنامه ريزي و نظ��ارت بر منابع هيدروكرب��وري وزير نفت گفت: به 
طور قطع فعال شدن بورس نفت در مرحله اول به صورت منطقه اي و سپس 
بين المللي شدن آن مي تواند نمودي از ملي شدن صنعت نفت باشد تا ما اجازه 
ندهيم مصرف كنندگان به جاي ما بتوانند حداكثر درآمد را از اين صنعت كسب 
كنند. محس��ن خجسته مهر در گفتگو با فارس اظهار داشت: براساس مصوبه 
هيأت دولت قرار اس��ت كارگروهي متشكل از وزارت اقتصاد، بانك مركزي، 
وزارت امورخارجه و وزارت نفت به رياس��ت وزارت اقتصاد تشكيل شود تا 
راه اندازي بورس نفت را هدايت كنند. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص 
زمان عرضه نفت خام در بورس گفت: بورس نفت در چند مرحله متشكل از 
بورس فرآورده هاي نفتي و نفت خام راه اندازي مي شود كه در اين مرحله )12 
فروردين س��ال 90( بورس فرآورده هاي نفتي مي تواند در اولويت قرار بگيرد. 
معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت اضافه كرد: همه 
محصوالت پتروشيمي و حالل ها در حال حاضر در بورس عرضه مي شوند و 
خوشبختانه VB و لوب كاست نيز به تازگي وارد بورس شده است؛ ما اعالم 
كرده ايم آمادگي كامل داريم نفت كوره را وارد بورس كنيم و مش��كلي از اين 

بابت نداريم. 
وي ب��ا بيان اينكه بط��ور كلي اگر وزارت اقتصاد زير س��اخت ها را آماده كند 
وزارت نف��ت هيچ مش��كلي در عرض��ه فرآورده ها و به تب��ع آن عرضه نفت 
خام در بورس ندارد، تصريح كرد: البته مواردي هس��ت كه وزارت اقتصاد به 
عن��وان متولي راه اندازي بورس نفت بايد آن را لحاظ كند كه در دس��تور كار 
 آنها قرار خواهد داش��ت چنانكه در بعضي موارد بايد بسترهاي قانوني فراهم 

شود. 

وزارت اقتصاد متولي مشخص كردن ارز مورد معامله در بورس نفت 
خجسته مهر افزود: به ويژه در خصوص عرضه نفت خام در بورس به مقررات 
خاصي نياز است كه بايد مواردي كه تاكنون وجود نداشته است روشن شود؛ 
يكي از اين موارد اين اس��ت كه مش��خص ش��ود با چه ارزي قرار است اين  
معامالت انجام شود. وي با تأكيد بر اينكه به لحاظ حقوقي همه بسترهاي الزم 
بايد توسط وزارت اقتصاد ايجاد شود، تصريح كرد: به هر حال اين كار به يك 
شبكه مالي نياز دارد تا براساس آن مشخص شود معامالت با چه ارزي انجام 
مي شود، چرا كه اين معامالت فقط داخلي نخواهد بود و بعد بين المللي خواهد 

داش��ت. وي در ادامه در پاسخ به پرسشي در خصوص دليل ارايه نشدن نفت 
كوره در بورس با وجود اعالم پذيرش آن در مهرماه توسط بورس كاال اظهار 
داشت: ما اعالم كرده ايم هيچ مشكلي در عرضه نفت كوره نداريم و هر زماني 
كه آنها اعالم كنند و شرايط الزم را فراهم كنند ما اين محصول را عرضه خواهيم 

كرد. 
معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت با بيان اينكه ما 
از ارايه فرآورده هايي چون VB و لوب كات استقبال كرده ايم چنانكه VB در 
بورس عرضه شده و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد اضافه كرد: اميدواريم 
مسئوالن بورس و وزارت اقتصاد مقدمات الزم را فراهم كنند تا ديگر فرآورده ها 

به بورس عرضه شود. 
عرضه نفت خام در ایران انحصاري است 

خجسته مهر در خصوص اشتباه بودن استفاده از لفظ بورس با توجه به ارايه آن 
در ايران تنها توسط شركت ملي نفت اظهار داشت: در حال حاضر عرضه كننده 
نفت خام انحصاري است و تنها شركت ملي نفت چنين كاري انجام مي دهد كه 
اين مسأله از جمله موضوعاتي است كه بايد به آن توجه شود و ساز و كار هاي 

مرتبط با آن را وزارت اقتصاد بايد فراهم كند. 
وي همچنين در پاس��خ به پرسش��ي در خصوص آمادگي وزارت نفت براي 
تغييرات ساختاري در صورت نياز براي عرضه نفت خام در بورس تأكيد كرد: ما 
تابع قانون هستيم. در حال حاضر عرضه نفت و مكانيزم و شيوه هاي فروش نفت 
در كشور براساس قانون و مقررات انجام مي شود و ما طبق آن عمل مي كنيم و 
طبعا اگر قانون و مقررات در اين زمينه تغيير كند باز هم ما طبق قانون و مقررات 

جديد عمل خواهيم كرد و مشكلي نخواهيم داشت. 

برگزاری نماز جماعت در اقصی نقاط مختلف 
فوالد مباركه نش��ان از دينداری كاركنان شريف 
فوالد مباركه و اعتقادات قوی ايشان به اصول و 

مبانی اسالم دارد كه قابل تقدير است.
 اي��ن مطلب را حجت االس��الم و المس��لمين 
لقمان پ��ور مش��اور فرهنگی وزي��ر صنايع و 
مس��ئول هماهنگی س��ازمان تبليغات اسالمی 
سازمان صنايع و معادن در مراسم توديع حجت 
االسالم والمسلمين كاوری نماينده سابق سازمان 
 تبليغات اسالمی  شركت فوالد مباركه و معارفه 
حجت االس��الم و المسلمين نبوی مطرح كرد 
و گفت: در س��طوح وسيع تر نيز ما بايد با ارايه 
برنامه های م��دون و انجام پژوهش های كارآمد 
در پی اين باشيم كه احكام فقهی در حوزه های 

صنعت و معدن بيشتر از گذشته گسترش يابند.
ايش��ان به توس��عه و ارتباط هرچه بيشتر دين 
و صنعت اش��اره ك��رد و گفت: ب��رای تقويت 
 ارتب��اط هرچه بيش��تر دي��ن و صنع��ت بايد 
ت��الش های گس��ترده ای انجام ش��ود تا ازاين 
طريق فرهنگ دينی بيشتر از گذشته در كاركنان 
و خان��واده  های آنان توس��عه يابد. به گزارش 
خبرنامه فوالد در اين مراس��م ك��ه مدير عامل 
فوالد مباركه، جمعی از ائمه جمعه و جماعات 
و كاركن��ان ش��ركت از بخش ه��ای مختل��ف 
حضور داش��تند، حجت االس��الم  و المسلمين 
رحيم��ی )امام جمعه شهرس��تان مباركه( نيز با 
مثبت خواندن تعامالت فرهنگی فوالد مباركه و 
شهرستان مباركه گفت: تاكنون در سايه الطاف 
الهی و زحمت های حجت االس��الم كاوری و 
مجموعه  مديريت كاركنان فوالد مباركه اقدامات 
شايس��ته ای در راستای ترويج فرهنگ اسالمی 
در شركت فوالد مباركه انجام گرفته است و از 
اين پس نيز وظيفه فرد فرد ماست كه مدير عامل 
فوالد مباركه و ديگر همكاران ايشان را به ويژه 
در بخ��ش فرهنگ و مباحث دينی ياری دهيم. 
وی در بخش ديگری از سخنان خود از تحكيم 
هر چه بيش��تر ش��عائر مذهبی با صنعت سخن 
 گفت و تصريح كرد: اس��الم يك دين جامع و 
جمع نگر، نه يك دين تك نگر اس��ت تا جايی 
كه آثار اسالم و رهنمود های آن در همه حوزه ها 
ب��ه ويژه در زمينه توس��عه، علم و صنعت قابل 
 استفاده و تعمق است. ايشان در ادامه خاطر نشان 
كرد: هر چه توليد فوالد و توس��عه بيشتر باشد، 
موجبات عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی بيشتر فراهم می شود به ويژه آن كه توليد 

بنا به تأكيد پيامبر مكرم اسالم از لحاظ كيفی در 
بهترين درجات خود باشد. وی در ادامه تصريح 
كرد تكليف ش��رعی ماست از كسانی كه زمينه 
كار و اشتغال را در جامعه فراهم می كنند حمايت 
كنيم و بستری فراهم نمائيم تا پيوند صنعت و 

مذهب هرچه بيشتر با هم گره بخورد.
در ادامه اين مراسم حجت االسالم والمسلمين 
كاوری نيز گفت: اكنون كشور ما تشنه اين است 
كه جامعه روحانيت با توان هرچه بيشتر و تمام تر 
در زمينه اش��اعه  فرهنگ اسالمی تالش كند و 
خوشبختانه فوالد مباركه اين افتخار را دارد كه 
با دارا ب��ودن 127 نمازخانه كه در آن نمازهای 
جماع��ت و ف��رادا برگزار می گردد خ��ود را به 
عنوان اولين شركت دارنده دفتر سازمان تبليغات 

اسالمی و كاركنان موفق معرفی نمايد.
در اين مراسم حجت االسالم  و  المسلمين نبوی 
نماينده جديد س��ازمان تبليعات اسالمی فوالد 
مباركه نيز گفت: ما هرجا كه هستيم بايد سرباز 
امام زمان)عج( باشيم و اين وظيفه ماست كه در 
هر جا كه هستيم و ارايه خدمت می نماييم اين 
وظيفه  سربازی را به نحوی به انجام برسانيم كه 
زمينه ظهور ايش��ان را فراهم كنيم و در اين راه 
گام برداريم. وی در ادامه گفت: مس��ير آينده در 
مبحث های مذهبی و فرهنگی همان مسير پيشين 
است و فعاليت های ما دنباله همان راه ها و تكميل 
همان طرح ها تعريف شده است. ضمن اين كه 
در نظر داريم با ارايه طرح های پژوهش��ی ديگر 
با مشاركت همه عزيزان شاغل در فوالد مباركه 
گام های مؤثر تری برای تحكيم مذهب و صنعت 
برداريم. ايش��ان ياد آور شد: فوالد مباركه محل 
مجاهدت در راه خداس��ت. زيرا كه نبی مكرم 
اسالم)ص( فرموده اند: من بر دست آن كارگر و 
كار آفرين بوسه می زنم. به گزارش خبرنامه فوالد 
در اين مراسم دكتر محمد مسعود سميعی نژاد 
مدير عامل ف��والد مباركه نيز با اهدا لوح تقدير 
از زحمت ها و تالش های چندين ساله حجت 
االسالم و المسلمين كاوری تشكر و تجليل به 
عم��ل آورد و ابراز امي��دواری كرد در آينده نيز 
هم��كاری روزافزون دفت��ر نمايندگی تبليغات 
اس��المی با مجموعه مديريت و كاركنان فوالد 
مباركه منشأ اثرات پر خير و بركت برای مجموعه 
و منطقه باشد. در اين مراسم حكم حجت االسالم 
و المسلمين نبوی توسط مشاور فرهنگی وزير و 
مسئول هماهنگی تبليغات اسالمی وزارت صنايع 

و معادن به ايشان اعطاء گرديد.

پایبندی کارکنان فوالد مبارکه به اصول و مبانی 
اسالم قابل تقدیر است

اخبار معاون برنامه ریزي وزیر خبر داد:

تأکید احمدي نژاد بر تبديل بورس نفت ايران به مرجع قیمت گذاري در دنیا

يك عضو ش��وراي عال��ي كار از برگ��زاري اولين 
جلسه رسمي شوراي عالي كار در 14 اسفند براي 
تعيين مزد خب��ر داد و با تأكيد بر اينكه طبق قانون 
افزايش مزد حتمي اس��ت، گفت: جايگزيني كامل 
پوش��ش تأمين اجتماع��ي با افزاي��ش حداقل مزد 
طبق قانون امكان پذير نيست. احمدرضا معيني در 
گفتگ��و با فارس، با اش��اره به اظه��ارات وزير كار 
و ام��ور اجتماعي مبني ب��ر اينكه در صورت توافق 
سه جانبه ميان شركاي اجتماعي كار مي توان پوشش 
تأمي��ن اجتماع��ي را جايگزين افزاي��ش مزد كرد، 
اظهار داشت: طبق ماده 41 قانون كار تنها بخشي از 
اين موضوع كه ش��امل سبد هزينه خانوار كارگري 
 است را مي توان جايگزين پوشش تأمين اجتماعي 

كرد. 
وي افزود: افزايش مزد براساس تورم اعالمي بانك 
مركزي در پايان اسفند ماه انجام خواهد شد و تنها 
بخش��ي از اين موضوع را مي توان با پيشنهاد دولت 
جايگزين كرد. اين عضو ش��وراي عالي كار با بيان 
اينك��ه جايگزيني كامل پوش��ش تأمين اجتماعي با 

افزايش حداقل مزد طبق قانون امكان پذير نيس��ت، 
افزود: تحقق اي��ن موضوع نيز نيازمند تأمين هزينه 
و اقدامات اجراي اين موضوع اس��ت كه به نظر در 

كوتاه مدت قابليت اجرا نخواهد داشت.
اين فعال كارگري در خصوص برگزاري جلس��ات 
رسمي شوراي عالي كار، تصريح كرد: كانون عالي 
ش��وراي اس��المي كار جمع بندي راجع به مزد را 
11 اس��فندماه نهايي خواهند كرد و همچنين اولين 
جلسه رس��مي ش��وراي عالي كار 14 اس��فند ماه 
برگزار خواهد ش��د. اين عضو ش��وراي اس��المي 
كار ع��دم افزايش حداقل مزد كارگران براي س��ال 
آينده را رد كرد و بيان داش��ت: طبق قانون افزايش 
م��زد حتمي بوده و برخي خبرهاي منتش��ر ش��ده 
 مبن��ي بر عدم افزايش حق��وق كارگران غير ممكن 

است. 
وي افزود: كارگران معتقدند دولت با ارايه بسته هاي 
حمايتي در قالب سبد هزينه خانوار كه به نوعي در 
تعيين مزد مؤثر اس��ت به منظور جلوگيري از تورم 

در جامعه به اين قشر كمك كند.

رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و 
فني ايران گفت: بيش از 50 ماده در بودجه سال 1390 
كل كشور به موضوع كسب و كار به صورت مستقيم 

اختصاص يافته است.
بهروز عليش��يري در گفتگو با ايرنا  با اش��اره به اينكه 
اختصاص اين مواد در بودجه س��ال آينده مي تواند بر 
رفع موانع و مشكالت موجود در فضاي كسب و كار 
كمك كند، بر انجام فعاليت هاي زيرساختي و اساسي 

براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور تأكيد كرد.
 مع��اون وزي��ر اقتصاد با بيان اينكه س��اختار س��ازمان 
سرمايه گذاري بايد متناسب با ظرفيت هاي جديد تغيير 
كند، گفت: ساختار سازمان بايد تجهيز و تقويت شده 
 و جاي��گاه آن بهبود پيدا كند تا بتوان��د اهداف و ارقام 

مورد نظر در سرمايه گذاري ها را محقق كند.
وي در خصوص مشكالت سرمايه گذاران ايراني مقيم 
خارج در داخل كش��ور، گفت: ايرانيان خارج از كشور 
كه قصد سرمايه گذاري در داخل كشور را دارند، داراي 

چند طيف هستند.
عليش��يري با بيان اينكه برخي از آنها طرح هايي را در 

دس��ت دارند كه با مشكالتي براي اجرا مواجه هستند، 
مشكالت اين سرمايه گذاران را متنوع و متعدد دانست 
و افزود: مشكالت سرمايه گذاري ايرانيان مقيم خارج 
همان مشكالتي است كه براي سرمايه گذاران خارجي 

وجود دارد و تفاوت چنداني ندارد.
حضور بیمه هاي خارجي در كشور 

عليش��يري درباره آخرين وضعيت حضور بيمه هاي 
خارجي در كش��ور گفت: تا زماني كه قانون مربوط به 
حضور بيمه هاي خارجي در كشور شفاف نشود، امكان 
درخواس��ت بيمه هاي خارجي در كشور وجود ندارد. 
وي با اشاره به نحوه حضور بيمه هاي خارجي در كشور 
در قانون برنامه پنج س��اله پنجم توسعه، گفت: پس از 
ابالغ قانون برنامه پنجم توسعه، آئين نامه هاي مربوطه در 
اين خصوص هم بايد تدوين و پروتكل نيز تنظيم شود 
و آن زم��ان مي توان از بيمه هاي خارجي براي حضور 

در كشور دعوت كرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در صورتي 
كه تمام اين موارد اجرايي شود، مي توانيم از سال آينده 

حضور بيمه هاي خارجي را در كشور شاهد باشيم.

احضار
8/334 شماره درخواست: 8910460354400010، شماره پرونده: 8909980365100107، 
شماره بايگاني شعبه: 890933،  چون آقاي حسن براتي محمودآبادي فرزند احمد شكايتي 
علي��ه آقاي صادق عيدي مبني بر ايراد ضرب و جرح عم��دي مطرح نموده اند كه پرونده 
آن كالس��ه 890933 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگي براي روز 1390/02/05 ساعت 8/30 
صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و متواري ميباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي 
طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر 
حاضر شويد و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11375              اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

احضار
9/106 شماره درخواست: 8910460354400012، شماره پرونده: 8909980366100157، 
شماره بايگاني شعبه: 890353، چون آقاي ابراهيم گندمكار وليگاني فرزند حسن شكايتي 
علي��ه آقاي بهروز مهرآق��ا مبني بر ايراد صدمه بدني غيرعمد در حكم ش��عبه عمد مطرح 
نموده ان��د كه پرون��ده آن كالس��ه 890353 اي��ن دادگاه ثبت وقت رس��يدگي براي روز 
1390/02/07 س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجه��ول المكان و متواري 
ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد 
جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شويد و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده 

تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11537              اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
10/198 چون آقاي 1- كريم فروغي 2- رضا فروغي فرزند رضا شكايتي عليه آقاي جواد 
فروغي فرزند محمود مبني بر ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
891126 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/2/7 س��اعت 9 صبح تعيين شده 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري 
مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم 
مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13374                                دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
10/375 چون آقاي ابوالفضل جاللي ش��كايتي عليه آقاي ناصر ش��مس فرزند قاس��معلي 
مبن��ي بر فروش مال غي��ر مطرح نموده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 891299 ك 102 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 1390/2/7 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د، لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري 
مرات��ب ي��ك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و 
از مته��م مذك��ور دع��وت بعم��ل مي آيد جه��ت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود 
 و در ص��ورت عدم حض��ور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمي��م مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 14392                                دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
11/133 چون خانم نرگس ضيايي فرزند لطف اله شكايتي عليه خانم هاجر سجادي مبني 
بر دخالت در امر دندانپزشكي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891159 ك 116 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/2/10 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك 
نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود واز متهم مذكور 
دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 15017                                دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ
11/141 شماره درخواست: 8910460351500033، شماره پرونده: 8909980351501036، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 891040، خواهان محمدرضا پاكروان فرزند جواد دادخواستي به 
طرفيت خوانده بهزاد كهس��اريان فرزند رحمت اله به خواس��ته اعس��ار از پرداخت هزينه 
دادرس��ي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان جهت رس��يدگي به شعبه پانزدهم 
دادگاه عموم��ي )حقوقي( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق ش��ماره 142 ارجاع و به 
كالس��ه پرونده 8909980351501036 ثبت گرديده و وقت رسيدگي آن 1390/02/10 و 
ساعت 8:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و ب��ه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عموم��ي و انقالب در امور مدني و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس 
از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
م الف/ 15066         مظاهري- مدير دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
11/157 چون آقايان 1- بابك فتحعلي فرزند صفرعلي 2- محمد فتحعلي فرزند صفرعلي 
شكايتي عليه آقاي حميد زماني مبني بر اخالل اقتصادي كشور مطرح نموده كه پرونده آن 
به كالس��ه 891315 ك 121 اين دادگاه ثبت،  وقت رسيدگي براي روز 1390/2/6 ساعت 
9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون 
آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع 
و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 15224                       توكلي- دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
11/196 چ��ون  آقاي عباس يزداني فرزند محمد ش��كايتي عليه آق��اي محمدكاظم باقري 
شاهزاده علي اكبر- فرزند غالمعباس مبني بر صدور چك بالمحل مطرح نموده كه پرونده 
آن به كالس��ه 891343 ك 111 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي ب��راي روز 1390/2/10 
ساعت 8 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي 
طبع و نش��ر مي ش��ود واز متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 15518                 اديبي- مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومي كيفري اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
11/225 كالس��ه پرونده: 89-988 ح/ 10، وقت رس��يدگي: 1390/2/10 ساعت 10 صبح، 
خواهان:  كوروش عش��يق فرزند هوشنگ با وكالت محمد نيك آبادي، خوانده: علي جالل 
فرزند رضاقلي، خواس��ته: مطالبه، خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه 
جهت رس��يدگي به شعبه 10 ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرس��ي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود 
تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��اني كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 

جهت رسيدگي حضور به هم رساند.
م الف/ 15595                           مدير دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
11/226 كالس��ه پرونده: 89-963 ح/ 10، وقت رس��يدگي: 1390/2/7 ساعت 11 صبح، 
خواهان:  مهر بسيجيان، خوانده: جهانشاه كالنتري نجف آبادي فرزند رضا، خواسته: مطالبه، 
خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رس��يدگي به ش��عبه 10 
ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي تعيين ش��ده ب��ه علت مجهول المكان ب��ودن خوانده به 

درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر 
آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگي حضور 

به هم رساند.
م الف/ 15594                           مدير دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
11/324 كالسه پرونده: 89-945 ح/ 10،  وقت رسيدگي: 1390/2/6 ساعت 9/30، خواهان: 
ناصر كبيري، خوانده: نوروزعلي حاج هاش��مي، خواسته: استرداد دستگاه روسي،  خواهان 
دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 10 ارجاع گرديده 
و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتش��ار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم رساند.
م الف/ 16191                           مدير دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

اخطار اجرایي
11/345 ش��ماره: 730/89 ش/ 39 بموج��ب رأي ش��ماره 995 تاريخ 89/9/30 حوزه 39 
ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه حميدرضا 
بهدارون��دي فرزند ابراهيم مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ چهل و پنج 
ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ي هش��ت هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و 
پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد هر يك از چك ها نسبت به مبلغ هر كدام 
تا هنگام پرداخت با رعايت ش��اخص ساالنه تورم كه توسط بانك مركزي تعيين مي گردد 
در حق محكوم له جواد الماس��ي نام پدر: حس��ن، نشاني محل اقامت: اصفهان- خ پروين 
دوم طبقه زيرين بانك انصار. ماده 34 قانون شوراهاي حل اختالف: چنانچه محكوم عليه، 
محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي 
مراتب جه��ت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميت هاي مالي به اجراء احكام دادگس��تري 

اعالم مي شود.
م الف/ 16456                                شعبه 39 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
11/359 كالس��ه پرونده: 945، ش��ماره دادنامه: 983-89/11/6، مرجع رسيدگي: شعبه 25 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: حبيب اله فتحي هفشجاني، نشاني: اصفهان سه راه 
سيمين خيابان جانبازان كوي وليعصر اول شمس تبريزي پالك 600، خواندگان: 1- محمد 
مختاري هماق نشاني: اصفهان سه راه سيمين خ كاردان كوچه شهيد رمضانپور پالك 1، 2- 
گودرون خدايار مجهول المكان، خواسته: الزام به انتقال، گردشكار: با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن ختم رس��يدگي با استعانت از 

خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي آقاي حبيب اله فتحي هفشجاني بطرفيت آقايان محمد مختاري هماق 
و گودرون خدايار به خواس��ته الزام به انتقال س��ند ششدانگ يك دستگاه خودرو پرايد به 
شماره انتظامي 161 د 84 ايران 55 مقوم به مبلغ 49/000/000 ريال به شرح دادخواست و 
ضمائم تقديمي با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه مستند ابرازي خواهان قولنامه 
ع��ادي مورخ 88/10/3 حكايت از خريد بيع از خوانده رديف اول را دارد و قولنامه مزبور 
مصون از تعرض قرار گرفته خوانده رديف اول با ابالغ قانوني در جلس��ه دادرسي حاضر 
نگرديده و دفاعي بعمل نياورده خوانده رديف دوم با وصف مجهول المكان و نشر آگهي 
در روزنامه در جلسه دادرسي حاضر نگرديده است شورا با توجه به پاسخ استعالم شماره 
1413/6/84161 م��ورخ 89/7/25 راهنمايي و رانندگ��ي اصفهان و احراز مالكيت خوانده 
ردي��ف دوم و صرف نظ��ر از اينكه خواهان دليل و مدركي كه حكاي��ت از فروش بيع از 
ناحيه خوانده رديف دوم ارائه نداده است و با توجه به استعالم هاي بعمل آمده از نمايشگاه 
اتومبيل و اتحاديه فروش��ندگان اتومبيل مبني بر اخذ ق��رارداد فروش بيع از ناحيه خوانده 
رديف دوم و امتناع نمايشگاه از ارائه قرارداد عليهذا شورا با عنايت به اينكه مبيع و كارت 

خودرو و كارت سوخت در تصرف خواهان مي باشد و به موجب پاسخ استعالم مديريت 
آگاهي مركزي اصفهان مبني بر فاقد س��ابقه سرقت مستنداً 35 و 219 و 220 و 223 قانون 
مدني حكم بر الزام خوانده رديف دوم به حضور در دفترخانه اس��ناد رسمي و انتقال سند 
خودرو پرايد به شماره انتظامي 161 د 84 ايران 55 در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد 
و در خصوص خوانده رديف دوم مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني رأي 
ب��ه رد دعوي ص��ادر و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در همين ش��ورا مي باش��د و س��پس 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومي 

اصفهان مي باشد.
م الف/ 16510                                شعبه 25 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تغییر
12/126 ش��ماره: 16185 آگهي تغيير نام شركت حمل و نقل مسافربري آزادگان اردستان 
به ش��ماره ثبت 105 و شناسه ملي 10260029561 با استناد صورت جلسه مجمع عمومي 
بطور فوق العاده مورخه 89/11/18 كه ذيل مرقوم ش��ماره 21/76472، 89/11/18 به تأييد 
اداره محترم كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان رسيده تغييراتي به شرح ذيل بعمل 
آمد. 1- مقرر گرديد نام شركت به مسافربري پيك صبا اردستان تغيير نام يابد و در نتيجه 

ماده 1 اساسنامه به شرح مذكور اصالح شد.
م الف/ 359                                        فدايي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالکیت
12/127 ش��ماره: 8833 آقاي حس��ين دهقاني ش��هرابي فرزند صمد وكالتاً از طرف ورثه 
مرحوم عزيزاله دهقاني فرزند محمد به موجب وكالتنامه ش��ماره 66975 مورخ 1382/6/1 
دفتر 51 اردستان و شماره 121520 مورخ 1388/7/30 دفتر 364 تهران و شماره 121551 
مورخ 1388/8/18 دفتر 364 تهران باس��تناد دو برگ استش��هاد محلي كه هويت و امضاء 
مشهود رسماً گوايه شده و مدعي است كه سند مالكيت 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالك 153 فرعي مجزي شده از 28 اصلي واقع در قريه شهراب دهستان سفلي بخش هفده 
ثب��ت اصفهان ك��ه در صفحه 564 دفتر 31 امالك بنام عزيزاله دهقاني ثبت و س��ند صادر 
و تس��ليم گرديده وارث��اً به ورثه انتقال قطعي يافته و معامله ديگري انجام نش��ده و در اثر 
سهل انگاري مفقود شده است، نظر به اينكه درخواست صدور سند مالكيت المثني نامبرده 
را نم��وده، طبق ماده 120 اصالحي آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس 
مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت 
مزبور نزد خود باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهي تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و س��ند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد 
يا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله ارائه نشود، المثني سند مالكيت 

مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 358                                  عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

اخطار اجرایي
12/128 ش��ماره: 1175/89 ش 14 ح بموجب رأي ش��ماره 1751 تاريخ 89/10/8 حوزه 
14 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محك��وم عليه آقاي 
محمدرضا دهقاني نام پدر: حسينعلي مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ چهل 
و هشت ميليون ريال )48/000/000 ريال( بابت چهار فقره چك به شماره هاي 461645-

84/12/10 و 461628-84/10/10 و 461646-84/9/10 و 545893-84/7/10 عهده بانك 
ملت و مبلغ چهل و دو هزار ريال )42/000 ريال( بابت هزينه دادرس��ي و خسارت تأخير 
تأديه از سررسيد چك ها لغايت اجراي حكم در حق محكوم له آقاي مجتبي هنري فرد نام 
پدر: مهدي نش��اني محل اقامت: اصفهان- خ رباط اول مقابل مسجد حجت موبايل متين. 
ضمناً اجراي احكام مكلف به رعايت تبصره 2 از ماده 306 قانون آ.د.م مي باشد. به استناد 
ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
محكوم عليه مكلف اس��ت: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اج��را بگ��ذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انج��ام تعهد ومفاد رأی بدهد در 
غي��ر اينصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگس��تری محل 

تحويل خواهد شد.
شعبه 14 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

آغاز جلسات شوراي عالي کار براي تعیین دستمزد 
از چهاردهم اسفند

اختصاص 50 ماده به کسب و کار 
در بودجه سال آینده 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 27 February 2011 

مهدی فقيه

از ابتدای تاريخ بش��ری، انسان ها بين هنر و آداب معنوی 
ارتباطی قوی برقرار كردند تا توسط اين دو مقوله به مكانی 
واالتر سوق يابند. ايشان در پاره ای از مواقع با استفاده از 
هنر اعتقادهاي مذهبی خود را كه مبين فرهنگ سرزمين 
و قومشان بود مجس��م می نمودند. در سرزمين ايران نيز 
تمام هنرهای شناخته ش��ده ارتباط نزديك و تنگا تنگي 
با يكديگر داش��تند چنان كه آثار به جای مانده از گذشته 
به خوبی به انديشه ها، اعتقادها و ارزش های موجود در 
فرهنگ ايرانی اش��اره دارد. ايرانيان از همان ابتدا ارتباطی 
قوی و نزديك بين هنر و مذهب به وجود آوردند و نقش 

هنر در كنار مذهب را خيلی مهم و پراهميت دانستند. 
پس از ظهور اسالم نيز مسلمانان به خصوص در معماری 
مساجد، آرامگاه ها، تكايا و مقابر با به كار گيری هنرهای 
 متن��وع و اس��تفاده از ذوق و س��ليقه هن��ری خويش و 
الگو برداري از نمادها و اشكال گوناگون طبيعت، اعتقادهاي 
فردي، قومي يا مليتي خود را در نقوش، حجاره ها و كتيبه 

های مختلف بناهاي مذهبی به يادگار گذاشتند. 
از  اس��تفاده  ب��ا  هنرمن����دان  اس����المی  دوران  در 
قداس��ت آي��ات كت��اب آس��مانی ب��ه خل��ق آث��اري 
 بدي��ع ب��ا اس��تفاده از خط��وط مختل��ف در كتيب��ه ها 
پرداختند و زماني كه اين هنر بر روی كتيبه ها و س��نگ 
قب��ور به كار گرفته ش��د اهميت آن دو چن��دان گرديد، 
 چون محتوای خطوط و معنا، توانس��ت نقش اساسی از 
لحاظ بصری و محتوا ايفا كند و به عنوان مناس��ب ترين 
دستاورد هنری مسلمانان قلمداد شود. هنر خط و نمادهای 
تزئينی بر روی سنگ قبور، هر كدام معنا و مفهوم معنوی 
و خاصی در بر داشتند در عين حال نقوش بر گرفته شده 
از طبيعت نيز با توجه به اعتقادهاي مردم آن زمان بر روی 
س��نگ قبور حك می گرديد تا نشانگر طلب آمرزش و 

آرامش روح متوفی باشد. 

در حجاری و تراش س��نگ قبور، به خصوص در تخت 
فوالد اصفهان، عالوه بر استفاده از خطوط ساده و پيچيده، 
اشكال مختلف و تصاوير متنوع زيادي ديده می شود كه 
موضوع هاي اصلی آن را س��ه عنصر گي��اه، حيوان و در 
بعضی موارد فرش��ته تش��كيل می دهد. بيشتر تصاويری 
كه روی س��نگ قبور گورس��تان تخت فوالد نقش بسته 
دارای معانی فلس��فی خاصی است كه به نحوی با اعتقاد 

جاودانگی روح انسان ارتباط مستقيم دارد. 
 يك��ی از اين نق��وش متعلق به مرغ بهش��ت يا طاووس 
مي باشد كه به عنوان نقشی نمادين در آثار هنری به كار 
رفته و اغلب با مفاهيم مذهبی همراه است. در گذشته چتر 
زدن طاووس و زماني كه پرنده دمش را به شكل دايره در 
می آورد لكه های مدور و دو رنگ پرهايش باعث می شد 
كه اين پرنده را »حيوان چند چشم« بنامند. همچنين پرهای 
 زيبا و ش��كوهمند اين پرنده را نيز حاصل زهر مارهايی 

می دانستند كه اين پرنده شكار كرده بود.
باس��تانيان معتقد بودند كه طاووس به دليل نوشيدن آب 
حيات، عمر جاودانه دارد. در فرهنگ و ادبيات اس��المی 
نيز طاووس به عنوان يك مرغ بهش��تی مورد توجه قرار 
گرفته و نقش آن در درون قرص خورشيد به عنوان نمادی 
از »مرغ آفتاب« آسيای باس��تان مورد نظر هنرمندان قرار 
داشته است. به طور كلی معنای سمبليك طاووس شامل، 
تزئينات، تجمل، تكبر، جالل و شكوه، خودبينی، رستاخيز، 
زندگی توأم با عش��ق، زندگی درباری، زيبايی، سلطنت، 
شأن و مقام، ش��هرت، غرور دنيوی و فنا ناپذيری، مورد 

ستايش همگان بوده است. 
در باورهای قومی و اس��اطيری، طاووس نابود كننده مار 
است، از همين رو آن را نشانه حاصلخيزی می پنداشتند. 
در زمان صفويان كاربرد نقش دو طاووس به صورت قرينه 
در س��ردر ورودی بسياری از اماكن مذهبی نظير مسجد 
ام��ام اصفه��ان و امامزاده هارون و ي��ا در دو طرف كوزه 
آب حي��ات كه درخت زندگی از درون آن روييده بود را 

مي توان مشاهده كرد. 
يكی ديگر از تصاويری كه در گذشته بسيار مورد استفاده 
بوده نقش فرشته نگهبان است. اين نماد يكی از ابداعات 
هنرمندان ايرانی به ش��مار می رود كه با اضافه نمودن دو 
ب��ال بر دوش، يك نقش انس��انی را به نمادي ملكوتی و 
موجودی آس��مانی بدل مي كن��د. از نمونه های بارز اين 
نق��ش كه می توان آن را مظه��ر روح و زندگی جاويدان 
و دني��ای ماوراء الطبيعه به ش��مار آورد به روی س��نگ 
 بيگم س��لطان همسر ميرزا عبدالرحيم شيخ االسالم ديده 

مي شود. 
در جاي ديگر بر روي س��نگ قبور اش��كالی از تسبيح، 
انگش��تری و مهر نماز ديده می شود كه مرتبه ايمانی فرد 
متوف��ي را يادآور می گردد. همچنين حجاری زيورآالتی 
نظير دست بند، كمر بند، حلقه، طوق و گردن بند كه زيب 
و زين��ت آدمی از دوران ما قبل تاريخ تاكنون اس��ت، به 
قول ژان شواليه »حفظ و انسجام روان و تن« را به تصوير 
می كشد. كمربند كه وسيله بستن است، وظيفه تقويت و 

استواری صاحب خود را دارد. 
در تورات، كمربند نخس��تين جامه انس��ان قلمداد شده 
 كه بعدها نش��انه تعهد، التزام، سوگند و پيمان محسوب 
مي گردد. نقش حلقه انگشتری نيز نشانه پيوند، وصلت، 
رشته ای ناگسستنی و قبول كاری مشترك است و گواه بر 
سرنوشت انسانی می باشد، گلو بند كه از تكه های پراكنده 
و گسستنی تشكيل يافته، نماد پيوند ميان بخشنده و گيرنده 
و نمايش��گر برقراری نظم و نظام و وح�دت و يگانگی 
است و گس�يختن گلو بند، نشانه پراكندگی و گسست و 

از هم پاشيدن است. 
در حجاری های ديگر سنگ قبور تخت فوالد به اشكالی 
از تاج بر می خوريم كه زيوری آس��مانی و زينت بخش 
برترين اندام آدمی اس��ت. همچنين فلزات گران بهايی كه 
تاج به آنها آراسته ش���ده، به تاج دار، قدرت ه�ای فوق 
زمينی می بخش��ند، همان طوری كه در گذش��ته چتر و 

سايبان در آسيا به خسروان و شهرياران اختصاص داشت 
و نشانه سلطنت و پادشاهی به شمار می آمد.

 كش��كول نيز كه نق��ش آن بر پاره ای س��نگ قبور ديده 
می شود نشان از مشرب صوفيان دارد. شعله شمع و قنديل 
كه در بعضی قبور با نقش كروی به نمايش درآمده يادآور 
آتش فروغ زندگی جاويد می باش��د. نقش سوار و شكار 
نشان شجاعت و شكارگری و تصوير شانه موی سر نشانه 
پاكی و آراستگی است كه هرگاه آن شانه يك پهلو باشد 
 صاحب قبر مرد و اگر دو پهلو باش��د به نش��انه زن بودن 

متوفي است. 
در عي��ن حال نقوش بس��يار ديگری نيز در س��نگ قبور 
مذكور ديده می ش��وند ك��ه پاره اي از آنها نظير ش��انه، 
قيچی، قنداق تفنگ، نخ و سوزن و قيچی، اره و چكش، 
 قل��م، چكش و ... .حكايت از ش��غل و صنعت مدفونين 

دارند. 

زاينده رود
رئيس پژوهش��گاه س��ازمان مي��راث فرهنگي و 
گردش��گري گفت: به  زودي كتيبه ه��اي اهدايي زمان 
نادرش��اه به حرم حض��رت اميرالمؤمنين علي)ع( براي 

مرمت به شيراز فرستاده خواهد شد. 
بي��ان  ايس��نا،  ب��ا  گفتگ��و  در  خوش��نويس   احم��د 
كرد: مهم ترين كاري كه در پژوهشگاه سازمان درصدد 
انجام آن هس��تيم، مرمت كتيبه هاي فارس��ي اس��ت كه 
در زم��ان نادرش��اه به حرم حض��رت امير المؤمنين)ع( 
 اه��دا و در زم��ان حكوم��ت ص��دام، از آن بن��ا جدا 

شد. 
در اين راستا، با هماهنگي هايي كه با دولت عراق شده، 
قرار اس��ت اين كتيبه ها براي مرمت به ش��يراز فرستاده 
ش��ود. وی با تأكيد ب��ر اينكه به دلي��ل اهميت اين كار 
و تمرك��ز ب��ر آن، از كارهاي كوچ��ك و غيركاربردي 
پرهيز كرده ايم، درباره  فعاليت پژوهشكده هاي مختلف 
 اي��ن پژوهش��گاه پ��س از انتقال ب��ه ش��يراز، توضيح  

داد: پژوهش��كده  هنره��اي س��نتي و گردش��گري در 
اصفهان و تهران اس��تقرار دارند، معاون��ان مربوط نيز 

رئيس پژوهشكده  هم  نام خود شده اند. 
عالوه بر اين، به  جز پژوهشكده  »باستان شناسي«، چهار 
پژوهش��كده  »ابنيه و بافت«، »مردم شناس��ي«، »زبان و 
گويش« و »حفاظت و مرمت« با يكديگر ادغام شده و 
با عنوان پژوهش��كده  ميراث فرهنگي زير نظر معاونت 

ميراث فرهنگي قرار گرفته اند.
ب��ه اي��ن ترتيب، اكن��ون چهار پژوهش��كده  ب��ا چهار 
رئيس پژوهش��كده داريم كه به  جز رئيس پژوهشكده  
باستان شناس��ي، بقيه  رؤس��ا، معاونان س��ازمان ميراث 
فرهنگي و گردش��گري هس��تند. وي تأكي��د كرد: اين 
پژوهش��كده ها به معاونت ها س��پرده نشده است، بلكه 
معاونان س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري رئيس 

آنها شده اند. 
خوش��نويس در پاس��خ به اينكه شنيده مي شود فعاليت 
برخي پژوهش��كده ها مانند حفاظ��ت و مرمت به دليل 

نب��ود كاركنان، انتقال ي��ا دوركاري آنه��ا، تا حدودی 
تعطيل شده اس��ت، اظهار كرد: پژوهشكده ها از وقتي 
به اس��تان فارس انتقال يافته، فعاليت هاي خاص خود 
را داشته اند؛ ولي بيشتر در حوزه  مردم شناسي و زبان و 

گويش فعاليت كرده ايم. 
درب��اره  پژوهش��كده  حفاظ��ت و مرم��ت ني��ز باي��د 
گف��ت، به  دلي��ل اينك��ه اي��ن مجموع��ه، البراتوار ها 
دارد،  را  خ��ود  خ��اص  آزمايش��گاهي  وس��ايل  و 
 نص��ب و جدا  ك��ردن آنه��ا به زم��ان بيش ت��ري نياز 
دارد. يكس��ري از آنه��ا در همان ابت��دا انتقال يافت و 

برخي ديگر نيز در دو ماه گذشته منتقل شد. 
وی ادام��ه داد: چه��ار دس��تگاه وي��ژه داري��م ك��ه به 
آزمايش هاي س��ال يابي مربوط است و انتقال آنها بايد 
با هماهنگي سازمان انرژي اتمي انجام شود. البته پيش 
از اين، آزمايش هاي سال يابي در ايران در بخش بسيار 
كوچكي انجام و بيش تر آن ها به خارج از كشور منتقل 
مي ش��د. با اين ح��ال، از آنجا كه تجهيزات س��ال يابي 

ما قديمي اس��ت و بايد م��واد زيادي براي س��ال يابي 
مصرف ش��ود، در حال حاضر در ايران برنامه  خاصي 
انجام نمي ش��ود و در موارد ض��روري، نمونه ها مانند 
قبل به خارج از كش��ور فرستاده مي ش��ود. وي درباره  
گروه هاي مرمتي در بخش هاي پارچه، كتيبه و س��نگ 
نيز گفت: همه  اين گروه ها در ش��يراز نيستند و برخي 
 دوركاري  گرفته ان��د و اق��دام ه��ای مرب��وط را انجام 

مي دهند.
همچنين ممكن است به  دليل دوري راه تا شيراز، افراد 
دوركار پژوهشكده  حفاظت و مرمت به آزمايشگاه هاي 
ديگ��ري در تهران برون��د و كارهاي تحقيقاتي خود را 
انج��ام دهند. در واقع، در اين بخش دو نوع كار وجود 
دارد، يكي آسيب شناس��ي و ديگ��ري مرمت. مرمت ها 
در ش��يراز انجام مي ش��ود، ولي براي آسيب شناس��ي، 
با پژوهش��گاه مواد و ان��رژي در ته��ران تفاهم نامه اي 
 امض��اء كرده اي��م ت��ا هم��كاران ما ب��ه آنج��ا مراجعه 

كنند. 

میراث فرهنگی

هنرمندان شهرکرد متقاضي شرکت 
در بازارچه هاي نوروزي شدند

اختصاص 100 میلیارد ریال به ایجاد 
 زیرساخت هاي بازارچه هاي 

صنایع دستي 

 با توج��ه به فرا رس��يدن نوروز و فصل گش��ت و گذار، 
ايراني ها طبق آداب و رس��وم خود تالش مي كنند با بهره 
گيري از روزهاي تعطيل و فراغت به س��فر و گردشگري 
بپردازند؛ در اين ميان آشنايي با دستگاه هاي خدماتي سفر 

به عنوان اقدام اوليه ضروري به نظر مي رسد.  
ب��ه گزارش ايرنا، آژانس هاي مس��افرتي، هتل ها و مراكز 
اقامتي، ش��ركت ه��اي حمل و نقل مس��افر، آژانس هاي 
كارگزار و تور اپراتورها مؤسساتي هستند كه با همكاري 
يكديگر تالش مي كنند ش��رايط مناسبي را براي مسافران 

فراهم كنند. 
آشنا شدن آن دسته از افراد جامعه كه براي سفر به اينگونه 
دس��تگاه ها مراجعه مي كنند، پيش از مبادرت به سفر، به 
عنوان الزامي براي پيش��گيري از مشكالت احتمالي امري 

ضروري است. 
آژانس هاي مسافرتي 

آژانس هاي مسافرتي مس��ئوليت فروش تور و راهنمايي 
مس��افران را براي خريد تورهاي مورد درخواست خود با 
توجه به مقصد و بودجه درنظرگرفته شده به عهده دارند. 

شركت هاي حمل و نقل مسافر نيز مسئوليت حمل و نقل 
مسافران از مبدا به مقصد و برعكس را برعهده دارند و به 
چهار صورت عمده هوايي، زميني، ريلي و دريايي وجود 

دارند. 
آژانس هاي كارگزار مؤسس��ه هايي هستند كه مسئوليت 
ارايه س��رويس ه��اي الزم در مقصد از قبي��ل رزرو هتل، 
ترانسفر فرودگاهي،  ارايه گشت هاي مختلف، به كارگيري 
راهنماي��ان محلي تور را عهده دار هس��تند؛ اين آژانس ها 

توسط تور اپراتور انتخاب مي شوند. 
هتل ها و مراكز اقامتي نيز يكي از اركان اصلي تور هستند و 
اختالف در درجه و تعداد ستاره هاي هتل منجر به اختالف 

قيمت در تور مي شود. 

اين در حالي است كه در تورهاي خارجي به واسطه قوانين 
و مقررات كشورهاي مقصد ممكن است كه هتل ها نتوانند 
و يا نخواهند كه به طور مستقيم با برگزاركنندگان تور در 
كش��ورهاي ديگر كه قصد اعزام گردش��گر به هتل دارند، 
ق��رارداد منعقد كنند، در اين حال��ت آژانس هاي كارگزار 

مستقر در مقصد اين وظيفه را به عهده خواهند گرفت. 
در مورد تور اپراتورها نيز امروزه مي توان از آنها به عنوان 
يك��ي از مراكز اصلي و تأثيرگذار در صنعت گردش��گري 
نام برد؛ اين مؤسس��ه ها مسئوليت هماهنگ كردن اجزاي 

تشكيل دهنده تور را به عهده دارند. 
انواع هتل ها 

 Hotel و Motor متل تلفيقي از دو واژه :)Motel( متل
اس��ت و با ماهيت بين راهي خارج از ش��هرها قرار دارد؛ 
متل هتلي است كه مسافران مي توانند با خودروي شخصي 
در آن وارد ش��ده و حتي خودرو را مقابل درب اتاق خود 

پارك كنند. 
يكي از مش��خصه هاي اصلي متل ها ع��دم وجود البي در 
آنهاس��ت چرا كه ميهمانان به محض وارد ش��دن به متل، 
بدون نياز به پياده شدن، كليد اتاق خود را از پذيرش كننده 

دريافت و به سمت اتاق خود رانندگي می كنند. 
هتل پانسیون: در شهر واقع ش��ده و تعدادي اتاق، سالن 
غذاخوري )به اندازه اي كه بتواند غذاي س��اكنان اتاق ها را 
تأمين كند( كتابخانه و سالن مطالعه و اتاق تلويزيون در آن 

پيش بيني و آماده شده است. 
پانس��يون اتاق را به صورت ماهانه و يا س��االنه اجاره مي 
 دهد و مش��تريان ديگري را از خارج هتل براي صرف غذا 
نمي پذيرد. بر همين اساس سالن غذاخوري پانسيون فقط 

به اندازه احتياج اتاق ها درنظرگرفته مي شود. 
در پانسيون ها مقررات خاصي وجود دارد و مسافران بايد 
در س��اعات معيني براي صرف صبحانه، نهار و ش��ام سر 

ميز حاضر شوند و تا ساعات مشخصي نيز درب ورودي 
پانسيون باز است. 

هتل آپارتمان: در هتل آپارتمان وسايل آشپزي وجود دارد 
و نيازي به رس��توران احس��اس نمي شود. اقامت در هتل 
آپارتمان بسيار شبيه به اجاره آپارتمان است، با اين تفاوت 
كه قرارداد اجاره اي وجود ندارد و مسافر هر وقت بخواهد 

مي تواند با هتل تسويه حساب كرده و آنجا را ترك كند. 
برخالف هتل ها كه داراي ش��رايط س��ختي هستند، هتل 
آپارتم��ان ها داراي انعطاف پذيري بااليي هس��تند و انواع 
بسيار متفاوتي دارند. اين ساختمان ها شبيه هتل ها ساخته 

مي شوند و داراي تعداد زيادي آپارتمان هستند. 
دوره اقامت در آنها بس��يار متفاوت و از چند روز تا چند 
ماه متغير است. قيمت آنها از هتل هاي هم رديف پايين تر 
است و مسافراني كه در آن اقامت مي گزينند آن را به مثابه 

خانه خود مي پندارند. 
انواع هتل ها بر حسب ستاره 

هتل هاي 2 ستاره: تميزي، راحتي و دكوراسيون منظم و 
هماهنگ از الزامات اين هتل ها است. 

ارايه رتبه دو س��تاره مس��تلزم داش��تن برخي موارد شامل 
خانه داري بس��يار خوب، دكوراس��يون ج��ذاب و وجود 
تلويزيون رنگي در تمام اتاق ها، مبلمان با كيفيت، رستوران 
با قابليت  ارايه س��رويس در هر وعده غذايي، استخر شنا، 
خدمات رساني به اتاق ها، ورودي هتل با ظرفيت مناسب، 
تخت هاي��ي با اندازه معمولي و بزرگتر، س��رويس حمام، 
قفسه هاي كافي، امكانات تفريحي، حوله و صابون با كيفيت 

باال و پرسنل آموزش ديده است. 
هتل هاي 3 ستاره: در هتل سه ستاره خدمات به طور كامل 
ارايه و به طور شايسته مديريت مي شود، اين هتل ها داراي 

چشم انداز زيبا و امكانات گسترده هستند. 
ــتاره: اين هتل ها نه تنها بايد كليه خدمات  هتل هاي 4 س
الزم را ارايه دهند بلكه بايد از خود هويتي داش��ته باشند؛ 
تأمين راحتي و آسودگي ميهمانان هدف اصلي كاركنان آن 

باشد و آنها آموزش ديده، كارآمد، آگاه و مؤدب باشند. 
اين نوع هتل ه��ا داراي امكانات متنوعي از جمله طراحي 
ساختمان به صورت خاص و جالب، ورودي شيك، مبلمان 
بسيار خوب، فضاهاي عمومي، آثار هنري و فرش با كيفيت 
باال و گل تازه، چشم انداز محيط طبيعي، فضاي مناسب و 
دكوراسيون جذاب براي پذيرش، رزرواسيون بسيار سريع 

و كارآمد، كاركنان متعهد با لباس فرم هستند. 
ــتاره: اين نوع هتل ه��ا در رديف اول قرار  هتل هاي 5 س
دارند. قوانين و استاندارد مربوط به هتل پنج ستاره و كيفيت 

آن همواره بايد ثابت نگه داشته شود. 
ارايه رتبه پنج س��تاره مستلزم داشتن برخي از موارد شامل 
معماري و دكوراس��يون زيبا و منحصر به فرد، نگهداري و 
خانه داري منحصر به فرد و مس��تمر، بي��ش از 100 اتاق، 
ورودي، اتاق ميهمان، فضاي عمومي تزئين شده با كارهاي 
هنري، مفروش ش��ده با كيفيت باال، البي بسيار زيبا، دفتر 
پذيرش بس��يار منظ��م در فضاي كاف��ي و آرام، نگهبان و 

سرويس 24 ساعته است. 
همچنين تزئين اتاق ها با استفاده از اشياي عتيقه، دارا بودن 
3 گوش��ي تلفن، تميز كردن ات��اق به صورت دو مرتبه در 
روز، س��رويس حمام زيبا و مدرن، داراي رس��توران عالي 

و غذاهاي متنوع و س��رويس غذا دهي، امكانات رستوران 
جذاب، سرويس حمل و نقل، مغازه و فروشگاه پوشاك، 
يخچ��ال در داخ��ل اتاق ها با انواع نوش��يدني ها از ديگر 

الزامات اين نوع هتل ها به شمار مي رود. 
اين نوع هتل ها داراي مدير حرفه اي و متخصص، سازگاري 
و هماهنگي س��رويس ها، تداوم نگه��داري و خانه داري 

بي عيب و نقص براي حفظ درجه 5 ستاره هستند. 
نكته مهم درباره ستاره هتل ها و هتل آپارتمان ها اين است 
كه هتل ها را از يك تا پنج س��تاره طبقه بندي مي كنند، در 
حالي كه مهمانپذيرها، مهمانسراها و هتل آپارتمان ها از يك 

تا سه ستاره طبقه بندي مي شوند. 
به تعبيري ديگر، هتل آپارتمان 3 س��تاره با هتل 5 س��تاره 
برابري مي كند و اين دو نوع از مراكز اقامتي از نظر كيفيت 

و خدمات دهي در گروه خودشان بهترين هستند. 
انواع اتاق در هتل ها 

اتاق یک نفره: اتاق يك نفره كه س��ينگل ناميده مي شود، 
داراي ي��ك تخت اس��ت و با عالمت SGL نش��ان داده 

مي شود. 
اتاق دو نفره: اتاق دو نفره دبل يا توئين ناميده مي ش��ود. 
دب��ل يعني اتاقي كه يك تخت دو نفره دارد و توئين اتاقي 
اس��ت كه دو تخت مجزا دارد و با عالمت DBL نش��ان 

داده مي شود. 
ــه نفره: اتاق سه نفره يا تريپل داراي 3 تخت تك  اتاق س
نفره و يا يك تخت تك نفره و يك تخت دو نفره است و 

با عالمت TPL نشان داده مي شود. 
سوئیت Suite: به اتاقي گفته مي شود كه قسمت جلوي 
آن مختص پذيرايي و پش��ت آن ات��اق خواب قرار گرفته 
اس��ت؛ در برخي از هتل ها قس��مت پذيرايي در پايين و 
چند پله باالتر اتاق خواب و حمام قرار دارد البته برخي از 

سوئيت ها يك آشپزخانه كوچك نيز دارند. 
آپارتمان: ش��امل يك هال و پذيرايي با يك، دو و يا سه 
اتاق خواب اس��ت كه هر كدام داراي دو تخت هستند. در 
صورتي كه دو اتاقه باش��د، يك اتاق )دبل( يك تخت دو 
نفره و اتاق ديگر توئين، دو تخت يك نفره خواهد داشت. 
هر آپارتمان يك حمام مش��ترك و يك آشپزخانه كوچك 
دارد و در قس��مت پذيرايي به تعداد كافي صندلي يا مبل 

راحتي وجود دارد. 
ــتودیو: به اتاق هايي گفته مي شود كه در بدو ورود به  اس
شكل اتاق پذيرايي ديده مي شود ولي در صورتي كه مبل ها 
يا كاناپه ه��ا را به صورت تختخواب درآورند، حكم اتاق 
خواب را خواه��د يافت، از اين رو روزها اتاق پذيرايي و 

شب ها اتاق خواب است. 
اتاق استوديو حمام نيز دارد و مي تواند آشپزخانه كوچكي 

نيز داشته باشد. 
ــد روم: دو اتاق تو در تو را مي گويند، هر دو اتاق  كانکت
به راهرو اصلي هتل راه دارد و هر كدام به تنهايي يك اتاق 
كامل است و حمام جداگانه اي دارد؛ اين دو اتاق به وسيله 

يك در از وسط به هم متصل است. 
كابانا: اتاقي است هم كف، كه پنجره آن به محوطه اي باز 

مي شود كه متصل به استخر شناست. 
اتاق هاي ديگري نيز در هتل ها و متل ها وجود دارند كه بنا 
به عالقه و تمايل مسافران در اختيار آنان گذاشته مي شود. 

هنرمندان اس��تان چهارمح��ال و بختياري 
خواس��تار برپايي بازارچه ه��اي نوروزي 

صنايع دستي در سطح اين استان شدند.
اس��تان  صنايع دس��تي   مع��اون 
چهارمح��ال و بختي��اري در گفتگ��و ب��ا 
ميراث آري��ا، با اعالم اي��ن مطلب اظهار 
داش��ت: تعدادي از هنرمن��دان هم اكنون 
براي حضور در فروش��گاه ها، بازارچه ها 
و نمايشگاه صنايع دستي نوروزي ثبت نام 

كرده اند.
فيروزه هيبتيان با اش��اره ب��ه اينكه پارك 
الله ش��هركرد در ورودي شهر قرار دارد، 
اضافه كرد: با توجه به استقبال گردشگران 
ن��وروزي از اي��ن بازارچه ه��ا، هنرمندان 
بس��ياري متقاضي ف��روش توليدات خود 
در اين پارك هستند. وي افزود: براساس 
پيش بيني هاي ص��ورت گرفته در تمامي 

شهرستان هاي استان چهارمحال و بختياري 
شاهد برگزاري بازارچه هاي صنايع دستي 
 خواهيم بود. معاون صنايع دس��تي اس��تان 
چهارمحال و بختياري ادامه داد: هيچ يك از 
هنرمندان اين استان اجازه ندارند در بازارچه 
 هاي نوروزي به فروش توليدات غير ايراني
بپردازن��د. وي يادآور ش��د: خاتم، معرق، 
منبت، سرمه دوزي، سفال و مجسمه هاي 
فلزي برخي از توليداتي اس��ت كه نوروز 
امس��ال در معرض دي��د بازديدكنندگان 
ق��رار مي گيرد. اين مقام مس��ئول در اداره 
كل مي��راث فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري استان چهارمحال و بختياري 
خاطر نشان كرد: س��ال گذشته هنرمندان 
توانستند بخش عمده ا ي از توليدات خود 
را در نمايش��گاه هاي ن��وروزي به فروش 

برسانند.

معاون صنايع دس��تي و هنرهاي س��نتي 
ميلي��ارد   100 اختص��اص  از  كش��ور 
 ري��ال ب��راي ايج��اد زيرس��اخت هاي 
بازارچ��ه هاي صنايع دس��تي در بودجه 
س��ال 1390 س��ازمان ميراث فرهنگي، 

صنايع دستي و گردشگري خبر داد.  
  تهمين��ه دانيالي در گفتگو با ايرنا اظهار 
داش��ت: طبق مصوبه معاونت راهبردي 
نهاد رياست جمهوري، رديف بودجه اي 
براي ايجاد زيرس��اخت ها و تأسيسات 
بازارچ��ه هاي صنايع دس��تي در بودجه 
س��ازمان مي��راث فرهنگي لحاظ ش��ده 

است. 
وي توضي��ح داد: ب��ه اي��ن ترتي��ب از 
اي��ن پس صنايع دس��تي ني��ز در بودجه 
س��ازمان ميراث فرهنگي همچون بخش 
گردش��گري، داراي رديف��ي مش��خص 

خواهد بود. 
ام��ور  واگ��ذاري  پيگي��ري   دانيال��ي 
تص��دي گ��ري صنايع دس��تي به بخش 
غيردولت��ي را ب��ه عنوان يك��ي از برنامه 

هاي اين معاونت در س��ال آينده عنوان 
كرد و گفت: هم اكنون شناسايي فعاليت 
هاي قابل واگذاري حوزه صنايع دس��تي 
 ب��ه بخ��ش غيردولت��ي درح��ال انج��ام 

است. 
وي برخ��ي ام��ور مانن��د آم��وزش ب��ه 
هنرجوي��ان صناي��ع دس��تي و  برپاي��ي 
نمايش��گاه ها و بازارچ��ه هاي فصلي و 
دائمي صنايع دستي را از جمله امور قابل 

واگذاري برشمرد. 
معاون صنايع دس��تي همچني��ن برپايي 
يك ه��زار بازارچ��ه صنايع دس��تي در 
 30 اس��تان سراس��ر كش��ور را از جمله 
 برنامه هاي اين معاونت در نوروز پيشرو 

برشمرد. 
دانيال��ي توضيح داد: از اواخر اس��فندماه 
جاري تا پايان فروردين ماه سال آتي، در 
ورودي و خروجي هر شهرستان و مراكز 
استان ها يك بازارچه عرضه محصوالت 
 صناي��ع دس��تي ايران��ي برپ��ا خواه��د 

شد. 

ب��ا حضور مع��اون رئيس جمهور ش��بكه 
ميراث فرهنگ��ي،  س��ازمان  در   MPLS
صنايع دستي و گردشگري مورد بهره برداري 

قرار گرفت.
 MPLS ب��ه گ��زارش ميراث آريا، ش��بكه
ب��ا هدف اس��تقرار دول��ت الكترونيك در 
مجموعه ارگ آزادي، س��اختمان س��تادي 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، 
معاونت گردشگري در استان تهران، معاونت 
ميراث فرهنگي در اس��تان فارس، معاونت 
صنايع دستي در اس��تان اصفهان و اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان آذربايجان غربي راه اندازي شده است.
 IT همچني��ن در اي��ن مراس��م سيس��تم
PHONE كه ام��كان ارتباط تصويري از 
طريق تلفن را فراهم مي آورد در دفتر رياست 
سازمان ميراث  فرهنگي، معاونت توسعه و 
مديريت اين س��ازمان و مجموعه فرهنگي 
_ تاريخي س��عدآباد مورد بهره برداري قرار 

گرفت.
حميد بقايي معاون رئيس جمهور و رئيس 
س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري در اين مراسم گفت: از طريق 
اين سيستم امكان ارتباط مستقيم استان ها در 
ايام نوروز به منظور ارايه گزارش  عملكرد 
ستاد تس��هيالت سفرهاي كش��ور فراهم 
مي شود. وي همچنين تصريح كرد: سيستم 
IT PHONE باي��د جايگزي��ن خطوط 
تلفن در س��ازمان ميراث فرهنگي شود تا از 

اين طريق امكان ارتباط مس��تقيم مديران با 
يكديگر فراهم شود.

به گفته محمود صادقي مديركل دفتر آمار 
و فن آوري اطالعات اين س��ازمان، شبكه 
MPLS تا 20 اسفندماه در تمامي دفترهای 
س��ازمان ميراث فرهنگي در استان تهران و 
اداره های كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري 10 اس��تان ديگر راه اندازي 

مي شود.
وي تصريح كرد: اين سيس��تم در س��ه فاز 
طراحي ش��ده اس��ت كه فاز نخست آن به 
بهره برداري رس��يد، در فاز دوم 10 اس��تان 
ديگر به اين سيس��تم تجهيز مي ش��وند و 
فاز س��وم آن نيز راه اندازي اين سيس��تم در 

دفترهای شهرستاني سازمان است.
صادقي در ادامه گفت: اين سيستم با توجه به 
تأكيد دولتمردان بر استقرار دولت الكترونيك 
راه اندازي ش��ده اس��ت و دولت دهم بستر 
راه اندازي ش��بكه اجتماعي MPLS را در 
س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 

گردشگري فراهم آورد.
وي امكان برگ��زاري ويدئو كنفرانس هاي 
غيرحضوري را از مزيت  هاي اين سيس��تم 
دانس��ت و گفت: ب��ه روز ك��ردن پورتال 
س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري به نشاني www.ichto.ir نيز 
از ديگر برنامه هاي در دستور كار دفتر آمار و 
فن آوري اطالعات سازمان ميراث فرهنگي، 

صنايع دستي و گردشگري است.

معاون��ت  بازرگان��ي  ام��ور  مدي��ركل 
دس��تي  صناي��ع  و  س��نتي  هنره��اي 
 س��ازمان ميراث فرهنگي و گردش��گري 
گف��ت: كميته نظارت س��تاد تس��هيالت 
و  بازارچه ه��ا  ن��وروزي،  س��فرهاي 
نمايش��گاه هاي فروش صنايع دس��تي را 
در تعطيالت نوروزي ب��راي جلوگيري 
از فروش صنايع دس��تي خارجي كنترل 
مي كند. احمد باالن در گفتگو با ايس��نا، 
با اش��اره به برپايي يك ه��زار بازارچه و 
نمايش��گاه صنايع دس��تي در تعطيالت 
ن��وروزي س��ال 90، اظه��ار ك��رد: اين 
بازارچه ها در بيش��تر شهرستان ها، مراكز 
باستاني، فرهنگي و گردشگري و مبادي 
ورودي شهرها با حضور هنرمندان و به 

 منظور حمايت، توس��عه و ترويج صنايع 
دستي ايراني برپا مي شود. وی ادامه داد: 
امسال مانند سال هاي پيش، اولويت برپايي 
نمايشگاه و بازارچه هاي صنايع دستي با 
مراكز تاريخي و باستاني است، چون اين 
مراكز در نوروز بازديدكنندگان بيش��تري 
دارن��د، بنابراي��ن ظرفيت ب��راي فروش 
صنايع دستي در اين نقاط بيش تر است. 
باالن درباره كنترل فروش صنايع دس��تي 
خارجي در مراك��ز تاريخي طبق مصوبه  
هيأت دولت، بيان كرد: س��تاد تسهيالت 
سفرهاي نوروزي گروه نظارتي را تعيين 
كرده است تا بر نمايشگاه ها و بازارچه ها 
نظارت داش��ته باش��د و از ف��روش آثار 

خارجي جلوگيري كند. 

شبکه MPLS در سازمان میراث  فرهنگي 
به بهره برداري رسید

در نوروز 90؛ 

ستاد تسهیالت سفر، بازارچه ها را براي 
فروش صنایع دستي کنترل مي کند

كوله پشتی

نقوش سنگ قبر در تخت فوالد

کتیبه هاي اهدايي زمان نادرشاه به حرم حضرت علي)ع( به شیراز فرستاده مي شود 

آنچه بايد در مورد آژانس هاي مسافرتي 
و هتل ها بدانید 
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آرش برهانی: 
تشخیص 
کادر فنی 
بود بازی نکنم

سيد مهدی رحمتی: 
بوشهر می رویم 
کره جنوبی را 
تشویق می کنند!

سيد صالحی:
 من مدیون 
محمدرضا ساکت 
هستم 

زاينده رود
آرش برهانی مهاجم جوان تيم فوتبال استقالل كه در ديدار 
اين تيم مقابل سپاهان از روی نيمكت بازی را نظاره گر بود، پس 
از پايان مسابقه گفت: سرمربی تيم تشخيص داد كه در اين بازی 
حس��اس حاضر نباشم و نه مصدوم بودم و نه 3 اخطاره. بايد به 
تش��خيص كادر فنی احترام گذاشت و برای موفقيت تيم فرقی 

نمی كند كه من بازی كنم يا كسی ديگر.
وی ادامه داد: به علت وزش باد تا حدودی از كيفيت اين مسابقه 
 كاس��ته ش��ده بود، اما هر دو تيم از س��تاره هايی در زمين بهره 
می بردند و خيلی خوشحالم در دقيقه پايانی بازی را به تساوی 
كش��انديم، به دليل اينكه نبرد تيم های دوم و سوم جدول بود و 
اگر س��پاهان با پيروزی اين ديدار را پش��ت سر می گذاشت تا 

حدودی شانس قهرمانی استقالل كمتر می شد.
 برهانی در پايان اضافه كرد: در هفته بيس��ت و پنجم ليگ برتر 
بايد به مصاف مس كرمان برويم كه اين بازی هم شرايط خاص 
خود را دارد و بايد از ميزبانی اس��تفاده كرده و سه امتياز بازی را 

كسب كنيم. 

زاينده رود
تيم های استقالل و سپاهان بازی خوبی را به نمايش گذاشتند، 
اما موقعيت های تيم ما بيشتر از آبی پوشان پايتخت بود. سيد مهدی 
رحمتی گلر ملی پوش تيم فوتبال سپاهان با بيان اين مطلب اظهار 
داشت: نبايد از بازی خوب استقالل گذشت اما آنها روی يك اتفاق 
به تس��اوی يك بر يك رسيدند و گلی كه استقالل به ثمر رساند 

خطای كف پای فرهاد مجيدی بود كه داور اعالم خطا نكرد.
وی ادام��ه داد: زمانی كه گل دريافت می كنيم همه بچه ها مقصر 
هستند و ما نبايد بنگر را عامل اصلی دريافت گل قلمداد كنيم.  وی 
به تماشاگران استقالل اشاره كرد و توضيح داد: هر جا كه می رويم 
به ما توهين می كنند، به بوشهر می رويم تيم كره جنوبی را مورد 

تشويق قرار می دهند. 
برای اين تماشاگران متأسفم چرا كه ما ايرانی هستيم و با جان و دل 
برای كشورمان بازی كرديم. رحمتی در پايان افزود: اكنون نمی توان 
گفت كدام يك از تيم های ليگ برتر قهرمان می ش��ود. به عقيده 
 من تا هفته پايانی ليگ بايد صبر كرد اما يك بازی معوقه داريم كه 

می تواند شرايط ما را در جدول بهبود بخشد.

زاينده رود
س��يد مهدی سيدصالحی مهاجم تيم فوتبال استقالل كه در 
دقيقه پايانی گل تساوی تيمش را مقابل سپاهان به ثمر رساند در 
م��ورد اين بازی گفت: هر دو تيم بازی با كيفيتی را برگزار كردند 
و به نظر من نتيجه تساوی برای اين ديدار عادالنه بود چرا كه هر 
دو تيم به يك اندازه موقعيت گل داشتند و خوشحالم باخت را با 
 برد عوض كرديم. وی پيرامون حضورش در تيم س��پاهان اظهار 
داش��ت: گل های فراوانی برای تيم سپاهان در مسابقه های ليگ 
برتر و جام باش��گاه های آسيا به ثمر رساندم اما توقع نداشتم كه 
تماشاگران سپاهانی عليه من شعار دهند. وی ادامه داد: يك امتياز 
از اين ديدار خيلی برای ما اهميت داشت و خوشحالم كه پس از 
مصدوميت در چهار بازی 5 گل به ثمر رساندم و سعی می كنم در 

بازی های آينده در نقش يك مهاجم گلزن ظاهر شوم. 
وی در پايان افزود: تيم س��پاهان به خصوص محمدرضا ساكت 
)مديرعامل اين باشگاه( در پيشرفتم خيلی تأثيرگذار بوده و به نوعی 
من و خانواده ام به او مديون هس��تيم و همين جا از او تش��كر و 

قدردانی می كنم.

ورزش

توزين الکتريک در انديشه انتقام 
بازی سخت ذوب آهن در آبادان

 در هفت��ه ش��انزدهم رقابت های ليگ برتر بس��كتبال 
اي��ران تيم ذوب آهن دوش��نبه هفته جاری در ديداری 
تماشايی به مصاف هم خواهند رفت. در ديگر ديدارها 
تيم توزي��ن الكتريك كاش��ان در دي��داری انتقامی به 
مالقات راه و ترابری قم خواهد رفت.در س��الن آزادی  
بتدا دانش��گاه آزاد و بانك سامان قعرنشين به ديدار هم 
خواهند رفت و سپس مهرام و شهرداری گرگان رو در 

روی هم قرار خواهند گرفت. 
در ش��يراز B.A پذيرای هيأت شهركرد خواهد بود و 
در قزوين كاسپين اين ش��هر ميزبان ملی حفاری ايران 

است.              
ام��ا هفته پانزده��م اين پيكارها پنجش��نبه گذش��ته با 
برگزاری 5 ديدار و غيبت ذوب آهن اصفهان به جهت 
حضور در ديدارهای آسيايی پيگيری شد كه در تهران 
و در س��الن بس��كتبال ورزش��گاه آزادی باز هم دست 
بانك سامان و شاگردان مجيد صالحی از پيروزی كوتاه 
مان��د و اين بار برابر B.A ش��يراز و نماينده تازه وارد 
كاكوه��ا با اختالف بس��يار نزديك 76 ب��ر 78 مغلوب 

شد. 
در ش��هر قم، راه و ترابری اين ش��هر در س��النی كه از 
كيفيت بهتری به نس��بت سالن قبلی در ديدارهای دور 
رفت برخوردار بود، مقابل شهرداری گرگان به پيروزی 
80 ب��ر 70 رس��يد و باز هم به حض��ور خود در جمع 

مدعيان ادامه داد.
براب��ر  ش��هر  اي��ن  بس��كتبال  هي��أت  ش��هركرد  در 
ميهم��ان قدرتمن��د خود )مه��رام( و ش��اگردان مهران 
 ش��اهين طب��ع پذي��رای شكس��ت 65 ب��ر 78 ش��د.
 در آبادان كه در اين فصل ميزبان ديدارهای پتروشيمی 
بندرامام بوده اس��ت ش��اگردان مصطفی هاش��می پس 
از تجرب��ه تلخ هفته گذش��ته مقابل توزي��ن الكتريك 
كاش��ان، اين بار برابر كاس��پين قزوين ب��ه پيروزی 78 
بر 69 دس��ت يافتند و در اهواز توزين الكتريك كاشان 
كه هفته گذش��ته برابر پتروش��يمی پر مهره و مدعی به 
يك پيروزی حياتی دس��ت پيدا ك��رده بود؛ در مصاف 
ب��ا ديگر حريف جنوبی )ملی حف��اری ايران( با نتيجه 
 78-50 به برتری رس��يد و به يازدهمين پيروزی خود 

در اين فصل چنگ انداخت. 

ابن يمين:
هيأت تکواندو دو سالن دارد

و ما هيچ !
مسابقه های كيك بوكسينگ قهرماني استان پنجشنبه و 
جمعه در سالن شهيد طحاني برگزار شد، مشكالتي 
در رون��د برگزاري اين رقابت ها وجود داش��ت كه رئيس 
هيأت ورزش ه��اي رزمي آنها را فقط مربوط به كوچكي 

سالن و بدقولي اداره كل تربيت بدني مي داند. 
عليرضا ابن يمين اظهار داشت: تغيير سالن به  درخواست 
اداره كل تربيت بدني انجام شد و تمامي برنامه هاي ما را به 
هم ريخت. ابتدا قرار بود اين مسابقه ها در سالن بسكتبال 
خوراسگان برگزار شود اما اداره كل به داليلي كه حتي به ما 
هم گفته نشد اعالم كرد كه بايد در سالن طحاني برگزار شود. 
وي ادامه داد: س��الن طحاني به هيچوجه شرايط برگزاري 
رقابت هايی با اين جمعيت را نداشت براي همين تصميم 
گرفتيم فقط مسابقه های جوانان را برگزار كنيم و رقابت هاي 
بزرگس��االن را به دو هفته آينده موكول كنيم. رئيس هيأت 
ورزش هاي رزمي اس��تان اصفهان به مشكالت اين هيأت 
اشاره كرد و گفت: اداره كل تربيت بدني اعالم كرد كه فضا 
در اختيار تمامي هيأت ها قرار داده اما در اين ميان سر هيأت 

رزمي بي كاله مانده است.
ابن يمين ادامه داد: من خودم دان شش تكواندو دارم و عضو 
هيأت رئيس��ه تكواندوي اس��تان هم هستم و اين هيأت از 
طرف اداره كل دو سالن در اختيار گرفته است، خانه تكواندو 
و سالن دهنو.  اما هيأتي مثل رزمي كه حدود 36 سبك دارد 
و مرتب بايد مسابقه، استا  ژ، كالس داوري و مربيگري و .. 
برگزار كند حتي يك س��الن هم ندارد. وي گفت: اين درد 
 بزرگي اس��ت براي ما كه هيچ توجهي از س��وي اداره كل 
نمي شود، ما هم هفته آينده با شركت برق منطقه اي جلسه 
اي را برگ��زار خواهيم كرد تا ش��ايد بتوانيم كمكي از آنها 
بگيري��م. رئيس هيأت ورزش هاي رزمي اس��تان اصفهان 
گفت: از ابتداي سال 89 قرار بود اولين دوره ليگ سبك هاي 

رينگي را در كشور برگزار كنيم. 
خود ما آئين نامه آن را جامع و كامل نوشتيم و به فدراسيون 
ارايه كرديم كه قبول هم شد، قرار است برگزار كننده ليگ 
 كش��وري هم بشويم اما با اين ش��رايط در كار خودمان هم 
مانده ايم. ابن يمين گفت: براي اين مسابقه ها برنامه ريزي 
خوبي كرده بوديم، از لحاظ داوري نيز هيچ مش��كلي نبود، 
حتي براي اولين بار در مس��ابقه های استاني براي بازبيني 
بازي ها و رفع شبهات داوري از دوربين هم استفاده كرديم، 
اما تنها مش��كل تعويض س��الن و كوچك بودن آن بود كه 
 باعث ش��د مس��ابقه ها با اين جمعيت در آشفتگي برگزار

 شود.

توپ و تور

گفتگو

اميرسپاهان يا ژنرال استقالل؟

امیرخان، تو با سپاهان چه کردی ؟!

مردان كاراته كار ايرانی در شش��مين دوره مس��ابقه های كيوكوشين كاراته 
افتخارآفريدند. در شش��مين دوره مسابقه های كاراته ماتسوشيما در منطقه 
خاورميانه در مجموع تيمی، ايران توانست با افتخار بر سكوی اول قهرمانی 
بايستد و تيم افعانستان مقام دوم و آذربايجان و عراق به طور مشترك مقام سوم 
را به دست آوردند. در ادامه، نفرات اول، دوم و همچنين سوم كه به صورت 
مش��ترك بيان شد پس از چندين مرحله رقابت فشرده بين كاراته كاران 12 
كشور همسايه منطقه خاورميانه بدين شرح اعالم شد: در وزن 60- كيلوگرم 
صيافت اله سميع زاده از افعانستان اول، اسماعيل عسگری از ايران دوم، ابراهيم 
جاس��م از عراق و وليد ضيايی از ايران س��وم. در وزن 70- كيلوگرم اصغر 
جباری از ايران اول، فرزاد حيدر از ايران دوم، اسماعيل بهمنی از ايران و قلی 
اف روساال از آذربايجان سوم. در وزن 80- كيلوگرم علی منوچهری از ايران 
اول، قلی اف نايل از آذربايجان دوم و رسول داراب از ايران و بشار ناجح از 
عراق سوم. در وزن 90- كيلوگرم مصطفی پاپی زاده از ايران اول، مجيد مجلل 
از ايران دوم، خيلل رضاپور و مجتبی دژ پس��ند از ايران س��وم. در وزن 90+ 
كيلوگرم حس��ن ناظمی از ايران اول، ناصر كرمی از ايران دوم، احمد محمد 
از عراق و مهدی ديانتی از امارات مقام سوم را كسب كردند. در بخش كاتا 
نيز عبداله نيك بختی از ايران مقام اول، غالم حبيب ايثار مقام دوم و عزت اله 
و رفيعی از ايران و احمدرضا ميری از ايران توانستند به صورت مشترك بر 

سكوی سوم قهرمانی بايستند.

زاينده رود
دور رفت مسابقه های ليگ برتر هندبال بانوان با قهرماني هيأت هندبال 
فارس به پايان رسيد. در هفته هفتم اين دوره از رقابت ها، فارس پذيراي تيم 
قعرنشين هرمزگان بود كه با نتيجه 34 بر 6 اين تيم را درهم كوبيد و به عنوان 
قهرماني نيم فصل دست يافت. در ساير مسابقه ها در كرمان شهرداري اين شهر 
ميزبان پرسپوليس تهران بود كه در پايان سرخ پوشان پايتخت با نتيجه 30 بر 22 
به برتري رسيدند و با پيروزي راهي تهران شدند.  فوالد مباركه سپاهان، تيم 
مدعي اين رقابت ها مقابل چيالن سازي به ميدان رفت و با نتيجه 32 بر 23 بر 
اين تيم غلبه كرد تا جايگاه دومي سپاهان با اين پيروزي تثبيت شود.  ذوب آهن 
اصفهان، مدافع عنوان قهرماني مقابل هما، ديگر تيم انتهايي جدول قرار گرفت 
و با نتيجه 30 بر 13 پيروز ميدان ش��د.  در جدول رده بندي تيم فارس با 14 
امتياز صدرنشين است و تيم هاي سپاهان، چيالن سازي، پرسپوليس، ذوب آهن، 

شهرداري كرمان، هما و هرمزگان دوم تا هشتم هستند. 

زاينده رود
كاروان تيم سپاهان براي بازي اول خود در ليگ قهرمانان آسيا صبح روز 
گذشته راهي عربستان شد. اعضاي اين تيم جمعه شب راهي فرودگاه امام 
خميني شده و ديروز از طريق بحرين راهي عربستان شدند. ديدار سپاهان و 

الهالل سه شنبه دهم اسفند ماه برگزار مي شود.

زاينده رود
با پايان مرحله برگش��ت پلي آف ليگ برتر واليبال نشس��ته، تيم هاي 
ذوب آهن اصفهان و گسترش فوالد تبريز به فينال رقابت هاي اين فصل راه 
يافتند. مرحله برگشت رقابت هاي پلي آف ليگ برتر واليبال نشسته با برگزاري 
2 ديدار به پايان رسيد كه ذوب آهن اصفهان موفق شد با برتري 3 بر صفر 
صنعت نفت آبادان را از پيش رو بردارد و با توجه به برتري 3 بر يك در ديدار 
رفت به عنوان نخستين تيم راهي فينال رقابت هاي اين فصل شود.  در ديگر 
ديدار اين مرحله نيز كه به ميزباني گسترش فوالد در تبريز برگزار شد، اين 
تيم با نتيجه 3 بر 2 ميهمان خود دخانيات تهران را شكس��ت داد و با توجه 
به پيروزي 3 بر يك در ديدار رفت، حريف ذوب آهن در ديدار نهايي شد. 
ديدارهاي مرحله رفت فينال و رده بندي اين رقابت ها 12 اسفندماه و ديدارهاي 

مرحله برگشت 16 اسفندماه برگزار خواهد شد. 

تابستان گذشته و پيش از شروع فصل جاري تصور مي شد سنگين ترين 
ارقام بابت استخدام فوق ستاره ها از سوي تيم هاي متمول اروپايي هزينه 
ش��ود. ام��ا در ادام��ه فصل هنگام��ي كه دوره ي��ك ماهه نق��ل و انتقاالت 
زمس��تاني)ژانويه( فرا رسيد، به يكباره بازار خريد بازيكن با نقل و انتقاالتي 

عجيب تحت تأثير قرار گرفت.
از جمله فرناندو تورس،  مهاجم تيم ملي اس��پانيا در ازاي رقم 58 ميليون و 
پانصدهزار يورو از ليورپول به چلس��ي آمد تا گران قيمت ترين انتقال فصل 
جاري ش��ود.  انتقال اندي كارول از نيوكاسل به ليورپول در ازاي 41 ميليون 
يورو در ابتداي سال جاري، دومين نقل و انتقال گران بهاي فصل جاري است. 
در اين رده بندي خريد داويد ويا از والنس��يا به بارس��لونا در ازاي 40 ميليون 
يورو در تابستان سال جاري در رده سوم فهرست گران ترين نقل و انتقاالت 

جاي گرفته است.

ايران و ايرانی هميشه سرفراز 

پايان دور رفت ليگ برتر هندبال بانوان
سپاهان نايب قهرمان شد 

ذوب آهن پنجم

كاروان سپاهان راهی عربستان شد

با برگزاري ديدارهاي پلي آف
راه يابی تيم ذوب آهن به فينال ليگ 

برتر واليبال نشسته

تورس ، گران قيمت ترين بازيکن اروپا

خبر

مديرعامل خانه ش��ناگران گفت: به هيچ عنوان از ليگ 
انصراف نمي دهيم اما ترديدي نداريم كه ش��يطنت هايي 
ص��ورت گرفته كه رئيس فدراس��يون ب��ا وجود توافق 

شفاهي، زير قولش زده است. 
 مجيد اميني اظهار داش��ت: سه ش��نبه هفته گذشته قرار 
ب��ود در جلس��ه اي با حضور رئيس فدراس��يون ش��نا، 
 ش��يرجه و واترپلو درباره بح��ث عدم پرداخت ورودي 
مس��ابقه های ليگ با ايش��ان مذاكره كنيم كه بعد از دو 
س��اعت معطلي، نتوانس��تيم با وي صحب��ت كنيم و در 
خواست را مكتوب ارايه كرديم. وي با اشاره به تصميم 

فدراسيون شنا براي لغو بازي تيم خانه شناگران اصفهان 
و هيأت ش��ناي زنجان تصريح كرد: خانه ش��ناگران از 
بازيكنان جواني س��ود مي برد و براساس همين استدالل 
به ليگ وارد ش��ده ايم اما به هي��چ عنوان قصد انصراف 
از ليگ را نداريم و با مراجعه به س��ازمان تربيت بدني، 

مطالبات خود را پيگيري مي كنيم.  
اميني با بيان اينكه بن��ا نداريم ورودي ليگ را پرداخت 
كنيم، تأكيد كرد: رئيس فدراس��يون به من و سرپرست 
تيم قول مس��اعد داده تا ورودي از تيم خانه ش��ناگران 
دريافت نشود و به دليل مشكالت مالي قادر به پرداخت 

مبلغي نيس��تيم اما رئيس فدراس��يون زير حرفش زده و 
خواستار پرداخت ورودي تيم خانه شناگران شده است.  
وي ادامه داد: هيأت ش��ناي اس��تان اصفهان تا جايي كه 
ام��كان داش��ته از تيم ما حمايت كرده و چهار س��انس 

استخر در اختيار تيم ما قرار داده است.  
اميني با اش��اره به شيطنت هايي كه عليه واترپلو اصفهان 
صورت مي گيرد، اضافه كرد: اين ماجرا س��ر دراز دارد 
اما دس��ت هايي در كار اس��ت كه موج��ب اتفاق های 
 اخير ش��ده و واترپلو اصفهان را تحت الشعاع قرار داده 

است. 

سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان بازي تيمش برابر صباي 
قم را بسيار خوب و اميدوارانه توصيف كرد. منصور ابراهيم 
زاده اظهار داشت: بازي برابر صباي قم يكي از بهترين بازي 
هاي ليگ برتر بود و با اين كه شرايط زمين مسابقه مطلوب 
نبود اما دو تيم بازي خوبي ارايه كردند؛ به ويژه بازيكنان تيم 
ما بعد از خراب كردن پنالتي و دريافت گل بسيار با انگيزه و 
اميدوارانه بازي را ادامه دادند به گونه اي كه مي توانم بگويم 
اين بازي نويد بازي پيروزي خواهانه و اميدوارانه را داشت. 
وي افزود: اگر آمار بازي را در نظر بگيريم متوجه آمار پايين 
خطاهاي بازي مي ش��ويم و وقتي قض��اوت آقاي مظفري 
 زاده را بررس��ي كنيم مي بينيم كه ايش��ان بازي را از جريان 
نينداخته اند و اخطار كمي به بازيكنان داده اند. اين يعني بازي 

دو تيم سالم، خوب و قوي بوده است. 
ابراهيم زاده در ادامه و در پاسخ به اين سئوال كه آيا از نتيجه 
بازي راضي هس��تند، خاطرنش��ان كرد:        البته كه راضي 

هستم. مثل روز روشن است در ديداري كه 3 امتياز را كسب 
كرده ايم، از نتيجه راضي باش��م. به ويژه پس از اين كه يك 
پنالتي را خراب كرديم و پس از آن گل خورديم و در نهايت 
جبران كرديم. س��رمربي تيم فوتب��ال ذوب آهن درباره تيم 
صباي قم تصريح كرد: در اين مدتي كه در تيم صبا تغييراتي 
پديد آمده است، اين تيم فوتبال خوبي بازي مي كند و ويسي 
هم يك مربي جس��ور و خطر پذير است. راجع به شباهت 
او ب��ه گوارديوال هم بايد بگوي��م، اين لقب را خبرنگاران و 
تماش��اگران به او داده اند. به هر حال بايد دنبال اين باش��يم 
كه از نظر فوتبالي هم شبيه گوارديوال بشويم. صبا در بازي 
پنج ش��نبه خوب بازي كرد ولي شيوه بازي اش بارسلونايي 
نبود. وي درباره ش��رايط محمدرضا خلعتب��ري با بيان اين 
كه برخي از روزنامه ها و س��ايت ها مشكل ايجاد مي كنند 
توضيح داد: راجع به اين مسأله نمي خواهم حرفي بزنم چرا 
كه تفكراتم را پيش از اين گفته ام. هيچ مشكلي بين ما وجود 

نداشته است بلكه بعضي از روزنامه ها و سايت ها هستند كه 
استنباط خودشان از حرف هاي من را مي نويسند. البته آنها 
تحليل و فلسفه خودشان را دارند و ما هم تفكر خودمان را 
 داريم. آنها حق دارند بنويسند و ما هم به نوشته هايشان احترام 
م��ي گذاريم و از آنها الهام مي گيريم، اما براس��اس تفكر و 
فلسفه خودمان عمل مي كنيم. وي ادامه داد: بازيكن بايد با 
تمام وجود كار كند و توجهي به حرف هايي كه زده مي شود، 
نداشته باشد. من در بازي با صبا بازيكن را تعويض كرده ام و 
او ناراحت شده است بنابراين باشگاه بر اساس آيين نامه خود 
با وی عمل مي كند و من كه او را از حضور در تمرين منع 
نكرده بودم. خلعتبري برابر صبا هم پنالتي گرفت و هم پاس 
گل داد و هم خوب دويد، يك مربي از بازيكن به غير از اين 
چه انتظاري دارد؟  ابراهيم زاده در پايان درباره ليگ قهرمانان 
آسيا هم گفت: خدا را شكر براي اين رقابت ها آماده هستيم و 

به ياري خدا چهارشنبه بازي خوبي ارايه خواهيم داد.

زاينده رود
استقالل از تك موقعيتی كه نصيبش شد نهايت بهره 
را برد و با يك امتياز اصفهان را ترك كرد. احمد جمشيديان 
 هافب��ك همدانی تيم فوتبال س��پاهان با بي��ان اين مطلب 
گفت: وزش باد به نوعی بر روند بازی تأثير گذاشته بود اما 
سپاهان سه برابر استقالل موقعيت گل داشت كه تنها يك بار 
توانست دروازه حريف را باز كند و استقاللی ها به ناحق 4 

امتياز در دو ديدار رفت و برگشت از ما گرفتند. وی ادامه 
داد: در 15 دقيقه نخست محرم نويدكيا مصدوم شد كه تا 
حدودی به روحيه بازيكنان تيم ضربه زد اما پس از گذشت 
زمان، سپاهان با اين موضوع كنار آمد و به گل برتری رسيد. 
جمش��يديان پيرامون خطای حنيف عم��ران زاده )مدافع 
اس��تقالل( توضيح داد: اين بازيكن بايد دقيقه 53 از زمين 
اخراج می ش��د چرا كه مهاجم ما با طالبی )گلر استقالل( 

در ح��ال تك به تك ش��دن بود كه هدايت ممبينی تنها با 
 كارت زرد از مدافع استقالل استقبال كرد. وی افزود: برتری 
ذوب آه��ن مقابل صبای قم نمی توان��د از اكنون قهرمان 
ليگ برتر را مش��خص كند و سه تيم استقالل، ذوب آهن 
و سپاهان به يك اندازه شانس قهرمانی دارند و اميدواريم 
سپاهان )مدافع عنوان قهرمانی( جام را در اصفهان نگه دارد 

كه دور از دسترس نخواهد بود.

با وجود شيطنت ها در فدراسيون

مديرعامل خانه شناگران: از لیگ انصراف نمي دهیم 

براي ليگ قهرمانان آماده ايم

منصور ابراهیم زاده: سبک فوتبال ما امید و انگیزه داشت 

احمد جمشيديان: 

استقالل به ناحق چهار امتیاز از ما گرفت

مهدی سلطانی رادپژمان سلطانی  زاينده رود
در هفته بيست و چهارم رقابت های ليگ برتر فوتبال 
باشگاه های كش��ور، شاهد جدال تماشايی و زيبای دو تيم 
فوتبال فوالد مباركه سپاهان و استقالل تهران بوديم كه روی 
نيمكت رهبری هر دو تيم دو مربی از دو نسل قديم و قديمی 
تر استقالل تهران نشسته بودند! اردشير قلعه نوعی ملقب به 
امير و پرويز مظلومی؛ كه اولی به اصطالح سرمربی تيم فوتبال 
فوالد مباركه سپاهان و دومی هم تيم آبی های پايتخت را ارنج 

كرده بود! 
در اينك��ه قلعه نوعی 

ك��ه  داده  نش��ان 
مربيگ��ری را تا حد 
زي��ادی ياد گرفته و 
می داند و از شانس 

و اقبال خوبی در 
اين مهم هم 

برخوردار است، شكی نيست و در اينكه اميرخان نشان داده 
كه يك مربی مس��تبد و يك كالم و خشكی است هم هيچ 
ش��كی وجود ندارد، اما هرگز نمی دانستيم هنوز كه هنوزه 
اميرخان دلش دنبال اس��تقالل است و به عنوان مثال تحت 
تأثير نام اين تيم، مهره چينی تيم فعلی اش يعنی سپاهان را 

انجام می دهد!
مهره چينی و تعويض های اين مربی استقاللی سپاهانی ها 
در روز بازی با تيم محبوبش، نه فنی بود و نه حتی احساسی! 
 بلك��ه با توجه ب��ه نياز تيم مقابل اي��ن تعويض ها صورت 

گرفت! 
آقای قلعه نوعی بارها نوشتيم و خواهيم نوشت كه اگر دلت 
با سپاهان و اين هواداران مشتاق و فوتبال اين شهر و استان 
نيست، هرچه زودتر به دنبال بخت بلند و آرزوهای خودت 
برو! بارها گفتيم و نوشتيم كه اميرخان حمايتت می كنيم اما 
نه در روزی كه در مقابل تيم س��ابقت س��پاهان را در تنگنا 

قرار دهی! 
بارها به شما گفته ايم كه در اين شهر و استان و برای تيم و نام 
سپاهان بايد از خودت بگذری.... هنوز حذف راحت سپاهان 
در ليگ قهرمانان آس��يا در فصل پيش يادمان نرفته است و 
هنوز كنار نهادن بازيكنان جوان اصفهانی در بدو ورودت به 
اين تيم از ذهنمان پاك نش��ده است كه آتش جديدی را با 
سپاهان و در روز بازی با استقالل آن هم در شهرمان روشن 
كردی! اميرخان ما هم به اندازه ش��ما و حتی شايد بيشتر به 
فوتبال، سيستم های فوتبال، تاكتيك های فوتبال، تغيير در 
آهنگ ب��ازی، بازی خوانی تيم مقاب��ل، اتخاذ تاكتيك ضد 
تاكتي��ك تيمی حريف، تعويض های به موقع و ضروری و 
كارس��از و ...آشنايی كامل داريم! اما به هيچوجه در ذهنمان 
نمی گنجد تيمی كه س��خت به دنبال پيروزی است و نياز 
دارد تا در خانه بازی را در برابر خيل عظيم تماشاگرانش از 
تيم حريف گرفته و سه امتياز آن را دشت نمايد تا صدرنشين 
ت��ازه ليگ برتر لقب گيرد، به راحتی آب خوردن و با بيرون 
كشاندن مهاجم زهردار و فرصت طلبش از بازی وگماردن 
يك مهاجم سست وكم تحرك، نبض بازی را به تيم حريف 
داده تا خط دفاعی حريف خيلی راحت جلوتر آمده و بتواند 

بر روی دروازه سپاهان سايه افكنده و خالصه آنگونه شود كه 
انتظارش را سرمربی قديمی استقالل و فعلی سپاهان داشته  
و تس��ليم خواسته های تيم مقابل گرديده وآنگونه شود كه 

همگان شاهد آن بودند!
 آقای قلعه نوعی شما به خوبی به اين نكته واقف هستيد كه 
فرق ميان ابراهيم توره و رضا عنايتی زمين تا آسمان است و 
تحركات موزيانه توره در خط دفاعی تيم فوتبال اس��تقالل 
ته��ران، آرامش را از اين خط گرفته ب��ود و به گونه ای بود 
كه دو مدافع تي��م آبی های پايتخت تا تيم قديم خودتان و 
 شايد جديد خودتان... سرگرم مراقبت از توره بوده و در كار 
بازی سازی وكمك به خط ميانی تيم استقالل نقشی نداشتند 
تا زمانی كه شما آن تعويض دلخواه پرويزخان را انجام داديد 
 آق��ای اميرخان قلعه نوعی ابراهيم توره در خيلی از بازی ها 
می توانست تعويض شود و حتی صدای فرياد هواداران را 
نيز در برخی از بازی ها در می آورد اما ش��ما مصمم بوديم 
كه توره هر لحظه كه در زمين باشد، می تواند مثمرثمر واقع 
گردد، پس چرا در بازی با استقالل تهران او را خيلی زود، بله 

خيلی زود به نيمكت ذخيره ها منتقل كرديد؟ 
آقای قلعه نوعی خواهش می كنيم يك بار ديگر و تنها يك 
بار ديگر فيلم بازی سپاهان با استقالل تهران در هفته بيست 
و چهارم را ببينيد تا به بيكار بودن فابيو جانواريو در نيمه دوم 
اين مسابقه بيشتر پی ببريد تا مشخص شود نفر تعويضی شما 

در اصل كدام بازيكن بوده است! 
ايس��تادن ش��ما در كن��ار خط طول��ی زمين مس��ابقه و در 
 منطق��ه خاص هدايت مربيان چه دليلی دارد وقتی ش��ما با 
تعويض های اشتباه سر سپاهان را در اصفهان... شما حتی اگر 
از توپ جمع كن های كنار زمين هم سئوال می كرديد به شما 
پاسخ می دادند كه بازيكن تعويضی شما هر كس می تواند 

باشد به جزء ابراهيم توره ...! 
به هر حال در روزی كه س��پاهان می توانس��ت با گل های 
متعدد بر اس��تقالل، يا شايد بهتر باشد كه بگوييم تيم مورد 
عالقه تان فايق آيد، بازی برده را با يك تساوی خود خواسته 
تعويض نمود تا همه در اين تفكر باقی بمانند كه به راستی تو 

در اين مدت با سپاهان چه كردی ...؟! 
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پيامبر اكرم)ص(:
برترين ايمان آن است كه 
معتقد باشی هر كجا هستی 
خداوند با توست.

روزی بود...

ف�ردي درزن�دگي خ�ود روزه�ايي را تجربه 
نموده كه برايش خوشايند نبوده است. اما 
ناخرسندي مزمن مي تواند سالمت، شغل 
و روابط شما را تحت تاثير قرار دهد. بجز 
ه�رگونه مشك�الت پزشكي يا افسردگي 
هاي بلندمدت كه نيازمند تجويزهاي طبي 
و مساعدت حرفه اي مي باشند، مي توانيد 
م�يزان خوشحالي خود را كنترل نماييد. ب�ه 
خ�وش�حال ب�ودن ف�كر ك�ني�د تا احساس 

و ظاهر بهتري به دست آوريد.
دراين قس��مت نكته هاي وجود دارند كه 

شما را در اين كار ياري مي نمايند:
خوش بین باشید. ب�ه زن�دگي با دي�دي 
مث�ب�ت نگ�اه ك�ن�يد ت�ا خ�ود را ب�ه دليل 
احساس انرژي و خوشحالي بسيار زيادي 
ك�ه نصيبتان خواه�د شد، متعجب سازيد. 
ب�ه ياد داش��ته باشيد كه افراد شاد و مثبت 
بيشتر مي توانند ديگران را مجذوب خود 

كنند.
ــیعي داشته باشید. اجازه ندهيد   دید وس
مسائل كوچك شما را آشفته نماي�د. ب�راي 
رسي�دن ب�ه ه�دف خ�ود پ�ايدار و م�قاوم 
باشيد، خ�واه آن ه�دف رياست، پرداخت 
رهن و يا يك ازدواج طوالني مدت باشد. 
در اي�ن راه ب�ا موان�عي مواجه خواهيد شد؛ 
به سرانجام و پ�اداش تالش�تان فكر ك�رده 
و از ناخرسندي به خاطر مسائل كم اهميت 

دوري نماييد.
ــید. از ديگران قدرداني  ــگزار باش سپاس

كني��د. از همكار خود به خاطر كمكش به 
ش��ما تش��كر كرده و به دليل موفقيت در 
ان�ج�ام ك�ارش ب�ه او تبريك بگوييد. ب�ه 
خدمتكاري كه صبحانه شما را برايتان مي 

آورد ك�لم�ه اي مح�بت آمي�ز بيان كنيد. 
از زندگي لذت ببرید. به كارهايي مبادرت 
نماييد كه از انجام دادن آنها لذت مي بريد 
اتومبيلتان را ب�شويي�د، ب�ه برخي تعميرات 
جزئي در منزل بپردازيد، تلويزيون تماش��ا 
كن�ي�د، خريد برويد. براي خود يك اولويت 
قائل شده و آنچه را كه دوست داريد انجام 

دهيد.
ــید. روزن��ه اي ب��راي انرژي  ــالق باش خ
خالق خود بيابيد. اين ممكن است شامل 
كاردس���تي، باز س��ازي، نقاش��ي، ترسيم 
كاريكاتور، نويسندگي و يا حتي باغداري 
باشد. مهم نيست كه چ��قدر مشغله داشته 
باشيد و يا تا چه اندازه در آخر هفته احساس 
بي حالي مي ك�ن�ي�د، اگ�ر زماني را براي 
انجام فعاليت هاي خالق اختصاص دهيد، 

احساسي شادتر و سالم تر خواهيد نمود.
بخشنده باشید. شايد زمان آن فرا رسيده 
باش��د كه كس���ي )ي�ا خودتان( را بخاطر 
چيزي ك��ه اتفاق افتاده و يا گفت�ه ش���ده 
م�ورد ب�خش��اي�ش ق�رار ده�يد. اتفاقات 
و اشتباهات گذشته را پذيرفته و فراموش 
كنيد. بدانيد كه نمي توانيد زمان را ب�ه ع�قب 

برگردانيد. 
نگران نباشيد، خوشحال باشيد!

روش هايی براي خوشحال تر زيستن 

با آن روبه رو شويد. ما همه انسانيم. ممكن است گاهی در 
بعضی موقعيت های اجتماعی احساس ناراحتی، دست و 
پا چلفت بودن، كمرويی و خجالت كنيم و نتوانيم آنچه را 
 ك��ه در مورد آن فكر می كنيم به صراحت بر زبان آوريم و 
كلمه های مناس��ب برای ابراز آن را پيدا نمی كنيم. ممكن 
اس��ت در يك مراس��م ترحيم يا روزی باش��د كه يكی از 
همكارانتان از كار اخراج می ش��ود. ممكن است هر جايی 

اين احساس را تجربه كنيد.
با این احساس مقابله كنید

چيزی كه مهم اس��ت اين اس��ت كه ياد بگيريد چطور اين 
احس��اس را در خود كنترل ك��رده و در اين موقعيت های 
خطرناك چه بكني��د. با اينكه می دانيد ف��رد مقابل حرف 
اشتباهی زده است، به جای ترك گفتگو بايد سعی كنيد كه 

فرد مقابل را متقاعد كنيد.
برای مثال وقتی در يك مراس��م ترحيم به دوستتان تسليت 
م��ی گوييد و او می گويد: نگ��ران نباش، من خيلی هم به 
او نزديك نبودم. ش��ما چطور جواب می دهيد؟ در مهمانی 
های فاميلی هم ممكن اس��ت از اين اتفاقات بيفتد و يكی 
از بستگان س��ؤاالت زيادی در مورد هديه ای كه آورده ايد 

بپرسد. با اين رفتار چطور برخورد می كنيد؟
 خوش��بختانه، من راه حلی برای اين موقعيت ها دارم. اين
 نكت��ه ها را بخوانيد تا ياد بگيريد كه در اين موقعيت های 

ناراحت كننده چطور رفتار كنيد.
كسی از شما تعریف و تمجید می كند

سه ماه اس��ت كه در ساعات بين كاريتان به باشگاه رفته و 
 ورزش م��ی كنيد و كم كم ماهيچ��ه هايتان دارند روی فرم 
م��ی آيند. می دانيد كه ظاهر خوبی پيدا كرده ايد. دوس��تی 
قديمی را می بينيد. او به سرعت متوجه تغييرات فيزيكی شما 
می شود و صادقانه مشغول تحسين كردن و تعريف كردن 
 از شما می شود. اما شما فرد خجالتی و متواضعی هستيد و

 نمی دانيد كه چطور پاسخ اين دوست را بدهيد.

چه بگوييد: گاهی يك جواب س��اده بهترين جواب است. 
 در اي��ن موقعيت هم وضع به همين منوال اس��ت. جواب 
س��اده ای مثل يك متشكرم كوتاه می تواند كارتان را آسان 
كند. هنگام گفتن اين جمله در چشمان دوستتان نگاه كنيد تا 

تأثير بيشتری بگذارد.
به دوستی تسلیت می گویید

يكی از بدترين موقعيت ها وقتی اتفاق می افتد كه دوستی 
 يكی از بس��تگان نزديكش مثل مادر يا پدرش را از دس��ت 
می دهد. شما می خواهيد دوستتان را مطمئن كنيد كه آنجاييد 
و حاضريد هر كاری انجام دهيد تا ناراحتی او كمتر ش��ود. 
 ام��ا نمی دانيد كه او چطور با اين مش��كل كن��ار می آيد و 
نمی خواهيد مرزها را از بين ببريد. احس��اس همدردی با 
دوستان در چنين موقعيت هايی كار ساده ای نيست. چطور 

برای ابراز آنچه در فكرتان است كلمه ها را پيدا می كنيد؟
 چ��ه بگويي��د: بهتري��ن راه اين اس��ت كه صادق باش��يد. 
تماس های دوستانه )مثل بغل كردن، دست روی شانه فرد 
گذاشتن و...( می تواند بسيار كمك كننده باشد. الزم نيست 
از روی چاپلوس��ی و رياكاری با او درد و دل كنيد. چيزی 
بگوييد كه به آن فكر می كنيد. اگر به آن اعتقاد داريد بگوييد: 
هر وقت خواستی من پيشت هستم اما اگر نمی توانيد اين 
كار را انجام دهيد گفتن ساده »متأسفم، همدردی من را بپذير« 
كفايت می كند. همين كه در مجلس ترحيم شركت كرده ايد 

نشان دهنده اين است كه به او اهميت می دهيد.
یکی از آشنایانتان از كار اخراج می شود

با يكی از همكارانتان در اداره روابط نزديكی داشته ايد، اما او 
مجبور به ترك كار شده است. از اين مسأله بسيار ناراحت 
است و شما كسی هستيد كه بايد كمی به او اعتماد به نفس 

دوباره بدهيد. چه كار می كنيد؟
چه بگوييد: درس��ت است كه من هميشه طرفدار صداقت 
هس��تم اما در اين موقعيت گفتن دروغ مصلحتی بد نيست 
 و خيل��ی به بهب��ود حال دوس��تتان كمك م��ی كند. فكر 

می كنيد شانس��ی برای پيدا كردن شغلی با همان موقعيت 
ندارد؟ اشكالی ندارد، دروغ بگوييد. به او اطمينان دهيد كه 
شركت های بسياری هستند كه راغب به استفاده از فردی با 
شرايط او می باشند. با اين كار باعث خواهيد شد كه تصور 
كند هنوز هم فرد فعالی در اجتماع می باشد و اعتماد به نفس 

از دست رفته خود را دوباره به دست آورد. 
كسی ناخواسته به شما توهین می كند

ممكن اس��ت ارتباط تان با نامزدتان را به هم زده باش��يد و 
اوقات س��ختی را می گذرانيد و در اين مورد با دوس��تانتان 
 درد و دل م��ی كنيد. يكی از دوس��تانتان ب��رای همدردی 
م��ی گويد او از آن اول هم به درد تو نمی خورد يا زش��ت 
بود. ش��ما متعجب می شويد و با خود فكر می كنيد كه آيا 
وقتی اين همه مدت با آن فرد بوده ايد هم او چنين فكری 

می كرده است؟
ش��ما هنوز نس��بت به او احس��اس عالقه می كنيد و اين 
دوس��ت با گفتن اين حرف ها به كس��ی ك��ه برايتان عزيز 
است توهين كرده است. شايد دوستتان منظوری هم نداشته 
 باش��د اما به ه��ر حال حرفی زده اس��ت. در اين مواقع چه 

می كنيد؟
چه بگوييد: اولين واكنش شما بايد ناديده گرفتن آن حرف 
باشد. طوری كه انگار حرف آن فرد به هيچوجه ارزش توجه 
هم نداشته است. به قولی جواب ابلهان خاموشی است. پس 
فراموش��ش كنيد. راه ديگر اين اس��ت كه با دوس��ت خود 
صحبت كرده و ماجرا را به طور كامل برايش شرح دهيد تا 

بفهمد كه چه اتفاقی افتاده است.
در موقعیت ها به جا عمل كنید

ممكن اس��ت كه يافتن كلمه های به جا و مناسب در همه 
موقعيت ها ممكن نباشد اما با رعايت اين نكته ها می توانيد 
راحت تر با اين ش��رايط كنار بياييد. به جای اينكه احساس 
ناراحتی و دست و پا چلفتی بودن كنيد، منظور خود را كوتاه 

و كامل با رعايت صداقت بيان كنيد.

بعض��ی از كالغ ها در گ��روه های بزرگ زندگ��ی  می كنند. نتيجه 
تحقيقات دانش��مندان انگليس��ی حاكی از آن است كه پرنده ها و به 
خصوص خانواده كالغ ها، بيش از آنچه كه در گذشته تصور می شد 
باهوش هستند. كريستوفر برد از بخش جانورشناسی دانشگاه كمبريج 
انگستان كه در اين مورد تحقيقات گسترده ای انجام داده، معتقد است 
كه پرندگان و در راس آنها خانواده كالغ ها، عالوه بر آنكه از حافظه 
بسيار خوبی برخوردارند، توانايی استدالل های پيچيده اجتماعی را هم 
دارن��د. آنچه كه حيرت برد را بيش از همه برانگيخته، توانايی خارق 

العاده كالغ ها در ساخت و استفاده از ابزار است.
البت��ه بخش��ی از هوش اي��ن پرن��دگان در تعامل با س��اير اعضای 
گروه��ی ك��ه در آن زندگی می كنن��د جلوه گر می ش��ود. به طور 
مث��ال كالغ ه��ا قادرن��د به راحت��ی افراد مختل��ف گ��روه را از هم 
 تش��خيص دهند، و يا با بعض��ی از آنها ارتباط نزدي��ك تری برقرار 

كنند.

رفتار فریبکارانه 
زندگی كردن در گروه، گاهی اوقات باعث می شود كالغ ها رفتارهای 
 فريبكارانه ای از خود به نمايش بگذارند. نتيجه اين تحقيقات نش��ان 
می دهد كه گونه خاصی از زاغ ها، اس��تاد اين شيوه های فريبكاری 
هستند. بسياری از كالغ ها عادت دارند غذا و آذوقه را برای مصرف در 
آينده، به خصوص در فصل سرما ذخيره كنند. اما گونه به خصوصی از 

زاغ ها حتی در اين مورد يك قدم فراتر می روند.
تست آینه

اگر بفهمند تحت نظرند، رفتارهای گمراه كننده ای از خود بروز خواهند 
داد. اما سال گذشته برای نخستين بار گروهی از محققان آلمانی دريافتند 
كه گونه ای از كالغ ها نيز از اين توانايی برخوردارند. به اين ترتيب كه 
با قرار دادن يك پرچسب رنگی زير منقار اين پرندگان، و قراردادن يك 
آينه مقابل آنها، مشاهده شد كه اين زاغ ها با تشخيص تصوير خود در 

آينه، تالش می كنند برچسب را از منقار خود جدا كنند.

روزی مرد كوری روی پله های ساختمانی نشسته و كاله و تابلويی را در كنار پايش قرار داده بود 
روی تابلو نوشته شده بود: من كور هستم لطفا كمك كنيد. روزنامه نگارخالقی از كنار او می گذشت، 
نگاهی به او انداخت. فقط چند سكه در داخل كاله بود. او چند سكه داخل كاله انداخت و بدون 
اينكه از مرد كور اجازه بگيرد تابلوی او را برداشت آن را برگرداند و اعالن ديگری روی آن نوشت 
و تابلو را كنار پای او گذاشت و آنجا را ترك كرد. عصر آن روز، روز نامه نگار به آن محل برگشت، 
و متوجه ش��د كه كاله مرد كور پر از س��كه و اسكناس شده است. مرد كور از صدای قدم های او، 
خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان كسی است كه آن تابلو را نوشته، بگويد كه بر روی آن 
چه نوشته است؟ روزنامه نگار جواب داد: چيز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شكل 
ديگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد كور هيچوقت ندانست كه او چه نوشته است 

ولی روی تابلوی او خوانده می شد:  امروز بهار است، ولی من نمی توانم آن را ببينم !!!!!
وقتی كارتان را نمی توانيد پيش ببريد، استراتژی خود را تغيير بدهيد. خواهيد ديد بهترين ها ممكن 
خواهد شد. باور داشته باشيد هر تغيير بهترين چيز برای زندگی است. حتی برای كوچكترين اعمالتان 

از دل، فكر، هوش و روحتان مايه بگذاريد اين رمز موفقيت است .... 
لبخند بزنيد 

یاد یاران یاد باد

گدای نابیناهوش کالغ ها را دست کم نگیريد!

در موقعیت هاي 
دشوار ماهرانه 

رفتار کنید 

زاينده رود
ش��ركت تعاونی مصرف كاركن��ان ذوب آهن اصفه��ان يكی از 
قديمی ترين و بزرگ ترين شركت های تعاونی كاركنان صنعت فوالد 
در كش��ور اس��ت كه سابقه ای 40 س��اله دارد. برای آش��نايی بيشتر با 
اين ش��ركت و هدف های آن و ش��رايط امروز و آينده اين تعاونی با 
مديرعامل جوان و خوش فكر آن مهندس محمدرضا كجباف گفتگويی 

داشتيم كه در ادامه می خوانيد:
ــی بگویید و  ــته تعاون ــر چیز از گذش ــاف پیش از ه ــاب كجب جن

روزگاری كه از سر گذرانده است؟
ابتدا از ش��ما به خاطر توجهی كه به ش��ركت تعاونی مصرف كاركنان 
ذوب آهن داريد تش��كر می كنم. تعاون��ی مصرف كاركنان ذوب آهن 
امروز ثمره تالش و حضور س��هامدارانی اس��ت كه در سرتاسر ايران 
پراكنده اند. می دانيد كه نسل اولی كه ذوب آهن را ساختند از سراسر 
ايران آمده بودند. اين تعاونی يادگار نس��ل اولی ها و نسل های بعدی 

است.
ــه تمهیداتی برای  ــركت تعاونی مصرف كاركنان ذوب آهن چ ش
ــرون به اعضاء  ــر از بازار بی ــر و مرغوب ت ــاس ارزان ت ــه اجن ارای

دارد؟
در پاس��خ به پرسش ش��ما می توان گفت: هدف ما در شركت تعاونی 
فق��ط تأمين كاالی ارزان نيس��ت بلكه هدف اصلی را بايد شناس��ايی 
و تأمي��ن اجن��اس ب��ا كيفي��ت، كاالهای ب��ا خدمات پ��س از فروش 
مناس��ب برای س��هامداران محترم تعاونی و ديگر مش��تريان با شرايط 
 خاصی مانند داش��تن اقس��اط كوتاه مدت و بلند مدت با كارمزد پايين 

دانست. 
زيرا در مجموعه فروش��گاه های ما حق با مش��تری اس��ت و كس��ب 
رضايت مش��تريان برای ما يك اصل مهم و اساسی است البته تا كسب 
كامل رضايت مشتريان راه زيادی مانده است و همه برای دست يافتن 
بايد تالش كنيم. بدون ش��ك مديريت های قبلی شركت در اين زمينه 
تالش بس��ياری داش��ته اند و ما هم ضروری اس��ت ب��ا همت، تالش 
مضاعف، اراده ای مس��تحكم و ياری پروردگار جهانيان در رسيدن به 

اين هدف بكوشيم.
ــركت تعاونی چه برنامه ای برای كنترل  ــا هدفمندی یارانه ها ش ب

بازار مصرف كاركنان و جلوگیری از فشار مالی به آنها دارد؟
هدفمند كردن يارانه ها بنا بر گفته ها و نظرهای بسياری از انديشمندان 
و متخصص��ان علم اقتصاد، يك��ی از بزرگ ترين برنام��ه های دولت 
 خدمتگ��زار اس��ت كه برخ��ی از آن به عن��وان انقالب اقتص��ادی ياد 
می كنند. در اين شرايط ما نيز به عنوان حلقه ای از اين زنجيره تأمين، 
تم��ام تالش خود را معطوف داش��ته ايم تا بتوانيم با وجود نوس��انات 
قيمت در بازار حتی المقدور نس��بت به تأمين مايحتاج مردم با سرعت 

و قيمت مناسب اقدام نماييم. 
در اين چرخه يكی از نكته ها بحث ترانسپورت می باشد كه بحمدا... 
ب��ا راه اندازی ف��روش اينترنت��ی و تحويل كاال درب منازل در ش��هر 
اصفهان و فوالدش��هر، تا حد محسوس��ی ترددهای مكرر برای خريد 
در فروش��گاه ها كاهش يافته است. تا هم هزينه ها كاهش يافته و هم 

بتوانيم خدمات بهتری را ارايه نماييم. در ضمن فروش اقس��اطی مواد 
خوراكی در فروش��گاه ها آغاز شده اس��ت تا بتوانيم هر چند ناچيز به 

همكاران و سهامداران كمك نماييم.
ــته است مجموعه ای كامل از نیازهای مصرفی و  آیا تعاونی توانس

لوازم خانگی برای سهامداران فراهم كند؟
بله ش��ركت تعاونی ذوب آهن عالوه بر اراي��ه كليه اجناس مورد نياز 
مصرفی در فروش��گاه های خود كه در شهرهای مختلف استان وجود 
دارد، سعی نموده ضمن تعامل با فروشگاه های لوازم خانگی موجود، 
ش��رايطی را فراهم نمايد تا س��هامداران و كاركن��ان محترم ذوب آهن 
بتوانند برای كاالهای مورد درخواس��ت خود از طريق اين مراكز اقدام 

نمايند.
ــهامدار چه  ــوان س ــر به عن ــزار نف ــت 45 ه ــه عضوی ــا توجه ب  ب
ــرمایه گذاری در بخش تولید اقالم خوراكی و یا انعقاد قرارداد  س

خرید از تولید به مصرف انجام شده است؟
 در اي��ن زمينه س��عی ما بر اين اس��ت ك��ه مواد خوراك��ی را از طريق 
ش��ركت های معتبر توليد مواد غذايی تهي��ه كنيم. البته اين كار مهم را 
آغاز كرده ايم و اميدواريم كه ان ش��اءا... بتوانيم با حذف واس��طه ها 
و انتق��ال مواد خوراكی به صورت مس��تقيم به مصرف كنندگان، زمينه 
كاهش قيمت تمام ش��ده را فراهم نماييم. يكی ديگر از برنامه های ما 
خريد اقالم مورد نياز از كش��اورزان بدون واس��طه می باشد كه تأمين 

حبوبات، برنج ايرانی و برخی ديگر به همين روش انجام شده است.
ــته  ــهام عضویت به اعضاء چه عملکردی داش تعاونی در اعطای س

است؟
در اين موارد الزم به ذكر اس��ت كه در راس��تای سياس��ت های دولت 
مبن��ی بر عقد قرارداد معين با پرس��نل پيمانكاران ش��ركت ذوب آهن 
اصفه��ان و تبديل وضعيت تع��داد زيادی از اين همكاران از پرس��نل 
پيمان��كاری به پرس��نل ق��رارداد معين و ابراز عالقه ب��ه عضويت اين 
عزيزان در ش��ركت تعاونی جهت اس��تفاده هر چه بهتر از خدمات و 
سرويس های شركت تعاونی در اين مدت حدود 3000 نفر به خانواده 
بزرگ س��هامداران ش��ركت تعاونی افزوده شده است كه اين روند هر 
 روز سرعت گرفته و پيش بينی می شود اين عدد تا 7000 نفر افزايش 

يابد.
فکر می كنید خدمات ارایه شده در 11 شعبه استان های اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری كافی است؟ آیا برنامه ای برای گسترش 

فعالیت مجموعه دارید؟
موض��وع خدمات در واق��ع انتها ن��دارد و ما هر چه در توان داش��ته 
باش��يم و خدمات بهتر ارايه كنيم باز هم س��طح رضايتمندی مشتريان 
تغيي��ر خواهد ك��رد. همه ما به ياد داريم زمانی را ك��ه تأمين به عنوان 
 مث��ال پني��ری با ماركی خ��اص رضايت مش��تريان را ب��ه خود جلب 
می كرد اما امروزه تنوع در مارك، مزه، نوع تحويل و بس��ته بندی همه 
در جلب رضايت مش��تريان نقش دارد. به همي��ن علت ما با امكانات 
محدود فعلی در واقع ت��وان كافی برای جلب رضايت خانواده بزرگ 
و عزي��ز ذوب آهن را نداري��م. ولی اميدواريم ب��ا حمايت های همه 
 جانبه مديريت عالی ش��ركت س��هامی ذوب آهن اصفهان جناب آقای 
 دكتر براتی كه همواره مشوق و حامی ما بوده اند بتوانيم قدم های مهمی 

برداريم.
برنامه ریزی ما برای خرید عمده و به هنگام و یا خرید به صورت 

مناقصه از شركت های بزرگ چگونه است؟
يك��ی از كاره��ای مهمی ك��ه در اين م��دت انجام گرفت��ه راه اندازی 
مناقص��ات، اس��تعالم ه��ا و مزايده ها ب��ه صورت علم��ی و مدون به 
منظور ش��فاف س��ازی در امر خريد و تأمين تدارك ش��ركت بوده و 
 خوش��بختانه بايد بگويم نتيجه های بس��يار مطلوبی از آن حاصل شده 

است.
ــت؟ چه  ــده در تعاونی به چه صورت اس كیفیت كاالهای ارایه ش

بخشی از كاالها تولید داخل و چه بخشی وارداتی است؟
م��ی دانيد كه كيفي��ت كاالهای خوراكی داخل كش��ور ب��ه طور كلی 
از اس��تانداردهای مناس��بی برخوردار اس��ت و به همي��ن دليل عمده 
 م��واد غذاي��ی م��ورد ني��از را از كارخانه ه��اي توليدی داخ��ل تأمين 

می كنيم. 
البت��ه به خاطر ايجاد فضای انتخاب برای مش��تريان به عنوان س��رمايه 
اصلی ما تنوع در كاالهای موجود در فروش��گاه ها برايمان هميش��ه از 
 اهمي��ت خاصی برخوردار اس��ت، به همين عل��ت تأمين كاال را از هر 
انج��ام  باش��د  داش��ته  من���اس��بی  قيم����ت  ك����ه  ای   نقط����ه 

می دهيم.

گفتگوی اختصاصی با محمدرضا كجباف مديرعامل شركت تعاونی مصرف كاركنان ذوب آهن اصفهان 

شرکت تعاونی مصرف ذوب آهن بزرگ ترين شرکت تعاونی صنعت فوالد کشور
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